Adomas Butrimas

Biržulis
Medžiotojai, žvejai
ir senieji žemdirbiai
X–II tūkstantmetyje pr. Kr.

Paminklų
tyrinėjimai
? Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019

Biržulis
Hunters, Fishermen
and Ancient Farmers
10 000–1000 BC
researCh of the monuments

I

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-19-78

Projektą rėmė:

Vilniaus dailės akademijos
Meno ir mokslo projektų fondas
Labdaros ir paramos fondas „Gerumo versmė“

Recenzentai:
habil. dr. Ilga Zagorska
dr. Marius Iršėnas
Tomas Rimkus
Nuotraukų autoriai:
Jogailė Butrimaitė, Stasė Butrimienė,
Tomas Rimkus, Vytautas Aleksiejūnas,
Klaudijus Driskius, Linas Šedvilas,
Mečislovas Šilinskas, Kęstutis Stoškus
Žemėlapių, diagramų, piešinių autoriai:
Adomas Butrimas, Martynas Gintalas, Ramūnas Krupauskas,
Tomas Rimkus, Audronė Ruzienė, Rūta Spelskytė, Rūta Tautavičiūtė,
Ilga Zagorska, Francis Zagorskis
Dizaineriai: Martynas Gintalas, Aušra Lisauskienė
Lietuvių kalbos redaktorė Teresė Valiuvienė
Anglų kalbos redaktorė Kristina Janavičius
Leidinio koordinatorė Laima Spelskienė
Parengta bendradarbiaujant
su Lietuvos nacionaliniu muziejumi
Leidinio bibliografinė informacija pateikiama
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

ISBN 978-609-447-320-3

© Adomas Butrimas, 2019
© Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019

Skiriu Tėveliams Vladislavai ir Juozui atminti – jų namų durys
visada buvo svetingai atvertos Biržulio ekspedicijos dalyviams

Turinys

1

Pratarmė | 10
Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga | 13
Romantizmo epochos senienų tyrinėtojai | 15
Ankstyvieji pozityvistai | 17
Nuo kolekcionavimo prie paminklų fiksavimo.
Pirmosios analitinės publikacijos | 19
Žemaičių aukštumos ir Biržulio regiono akmens amžiaus medžiagos
kaupimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais | 40
Atsitiktiniai radiniai Biržulio apyežerės regione,
rasti melioracijos darbų metu | 44
Akmens amžiaus medžiagos iš Žemaičių aukštumos kaupimas
muziejuose ir privačiose kolekcijose po Antrojo pasaulinio karo | 48
Sistemingų tyrinėjimų
Biržulio regione pradžia | 52
Sistemingi Biržulio–Lūksto ir Virvytės–Rešketos regiono akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimai 1979–1993 metais | 56
Kompleksinių Biržulio tyrinėjimų rezultatų pristatymas
mokslo visuomenei | 68

2
3

Biržulio ežero, Virvytės ir Varduvos baseinų akmens
amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai | 87
Akmens amžiaus kapai.
Naujų tyrimų duomenys | 297
Biržulio ežero salų mezolito kapai | 299
Kapų radimvietės | 299
Svarbiausi kompleksinių tyrinėjimų duomenys | 304
Žmonių griaučių liekanos ir jų archeologija | 309
Mezolito kapai – sudėtinė ritualinio
komplekso dalis | 319
Antropologiniai tyrimai: kraniometrija, paleopatologija,
skalpavimo tyrimai | 322
Mezolito bendruomenių socialinė struktūra ir ritualai,
laidosenos ir įkapių analizė | 323
Mezolito laikotarpio Biržulio ežervietės kapai
Baltijos jūros regiono kontekste | 330

Laidojimo ritualo atkūrimo bandymai (nuo mirties momento
iki galutinio kapo įrengimo) | 330
Mezolito kapinynų chronologija, kultūrinė ir genetinė priklausomybė | 334
Vakarų ir Šiaurės Lietuvos neolito laikotarpio kapai | 337
Kapų radimvietės | 337
Kapų aprašymas | 339
Neolito laidosenos tradicijos, įkapės | 354
Neolito kapų Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje chronologija | 359
Naujausi gamtamoksliniai kapų tyrimai | 363
Donkalnio ir Spigino mezolito kapinynuose rastų priekinių žvėrių dantų
biotechnologiniai tyrimai. Linas Daugnora | 363
Nauji plunksnų naudojimo vėlyvojo mezolito ritualiniame kontekste įrodymai.
Donkalnio 2 kapo (Lietuva) mikroarcheologija (apie 6000 m. pr. Kr. (BC)).
Kristiina Mannermaa, Tuija Kirkinen, Tytti Juhola | 374

4

Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio pakrantėje: raida
nuo mezolito iki istorinių laikų | 383
Seniausi ritualiniai kompleksai Europoje ir Lietuvoje | 385
Biržulis ir Burtniekai: ypatingi ežerai seniausiems
akmens amžiaus kapinynams | 390
Donkalnis ir į vakarus nuo jo: šventviečių raida
neolito pabaigoje | 393
Ankstyvoji metalų epocha – tolesnė ritualinio komplekso slinktis
vakarų kryptimi | 397
Ritualinio komplekso likimas istoriniais laikais | 401
Šaltiniai ir literatūra | 407
Asmenvardžių rodyklė | 419
Vietovardžių rodyklė | 427
Biržulis. Hunters, Fishermen and Ancient Farmers 10 000–1000 BC.
I REASEARCH OF THE SITES (Summary) | 435

Contents

Preface | 10

1

The surway of Stone Age investigations in the
Biržulis lake region and Samogitian highland | 13
Investigators of romanticism period | 15
The first positivists | 17
From earliest collections to analithic publications | 19
The Stone Age materials from Biržulis region during Lithuanian
Republic period 1918–1940 | 40
Stray finds in the Biržulis region during land-improvement works | 44
Stone Age material of Samogitian highland in private collections
and museums after the World War II | 48
The beginning of systematic investigations the Biržulis region | 52
The systematic archaeological investigations of the Stone Age period
in the Biržulis Lake and Virvytė-Rešketa rivers region 1979–1993 | 56
Presentation the results of Biržulis excavation to the General Public
and a scholarly audience | 68

2
3

The Development and Descriptions of the Stone Age
sites in the Basin of Lake Biržulis and the
Virvytė–Varduva Rivers | 87
Data of new research on Stone Age Graves | 297
Mesolithic Graves from Biržulis Lake Islands
Donkalnis and Spiginas | 299
Location of graves | 299
Main data of complex research | 304
Human skeletal remains | 309
Mesolithic graves as a part of ritual complex | 319
The physical anthropology research: craniometry, palaeopathology,
scalping studies | 322
The social organization and certain aspects of rituals of Mesolithic
communities according to burial data and analyses of grave goods | 323
Mesolithic graves from Biržulis Lakeland in the Baltic
regional context | 330

Attempts at reconstructing burial rituals (from the moment of death
to the final fitting of the grave) | 330
Chronology, cultural and genetic attribution chronologija, | 334
Neolithic Graves from Western and Northern Lithuania | 337
Location of the graves | 337
Description of the Neolithic graves | 339
Grave goods, special features of burial practice | 354
Chronology and other remarks on Neolithic graves from Western
and Northern Lithuania | 359
New biotechnological and microarchaeological analyses of Donkalnis
and Spiginas graves | 363
Biotechnological analysis of the fossil anterior teeth of animals uncovered
in the Mesolithic Donkalnis and Spiginas burials. Linas Daugnora | 363
New evidence of feather use in Late Mesolithic ritual context. Microarchaeology
of the Doncalnis grave 2, Lithuania (C. 6000 cal BC). Mannermaa K.,
Kirkinen T. & Juhola T. | 374

4

From Mesolithic to historical time: The Development of the
Ritual Complex in the Northern Part of Lake Biržulis | 383
Oldest ritual complexes in Europe and Lithuania | 385
Biržulis and Burtnieks: special lakes for oldest Stone Age cemeteries | 390
Donkalnis and in the West from it: sacral places development
in the end of Neolithic | 393
The Early Bronze Age – further development of ritual complex
in western direction | 397
The fate of ritual complex after late conversion to the Christianity | 401

Bibliography | 407
Biržulis. Hunters, Fishermen and Ancient Farmers 10 000–1000 BC.
I. REASEARCH OF THE SITES (Summary) | 419
Index of personal names | 427
Index of place names | 435

Pratarmė

Didysis kraštovaizdžio skulptorius ledynas Žemaičių
aukštumoms nepagailėjo didingų kalvų, žemaičių kalnais vadinamų, o iš jo tirpsmo vandenų pamažu susidarė upeliai ir upės, ežerai ir didieji ežerynai. Pietinėje
aukštumos dalyje tik ledynui ištirpus plytėjo didžiausias
iš jų – Biržulio ir Lūksto ežerynas, reljefo tyrėjų dar vadinamas Varnių duburiu, o šis duburys arba daugybė
netoliese esančių ar buvusių mažų ežerų davė pradžią
svarbiausioms Vakarų Žemaičių upėms – Virvytei, Rešketai, Varduvai, Ventai ir Minijai.
Pirmieji gyventojai rinkosi ne kalnus, o smėlėtas negilių
ežerų ir upių pakrantes. Kaip tik jose ir įsikūrė pirmųjų
medžiotojų ir žvejų stovyklavietės, o vėliau – nuolatinės
pirmųjų žemdirbių ir gyvulių augintojų gyvenvietės. Be
abejo, savo svarba Žemaitijos istorijoje išsiskyrė Biržulis – dar XVI a. pabaigoje jį kaip „dievuką“ užrašė žemaičių
dievų tyrinėtojas Jonas Lasickis, o žymūs XX a. indoeuropeistai šiam žodžiui priskyrė metaforinę prasmę – „ritualiai švarus, nekaltas“.
Šį nepaprastą, didžiausią ir seniausią Žemaičių ežerą
1978–1993 m. tyrinėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus
(buv. Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus), o nuo
1985 m. ir Vilniaus dailės akademijos (buv. Lietuvos valstybinio dailės instituto) Biržulio archeologinė ekspedicija,
vadovaujama šios monografijos autoriaus. Bandyta užpildyti seniausio Lietuvos apgyvenimo istorijos spragas,
nes iki tol sistemingai buvo tyrinėtas tik Lietuvos pajūris
ir Kuršių nerija: Šventojoje ir Nidoje tyrinėtos neolito gyvenvietės, o seniausia apgyvenimo istorija liko neatskleista. Tuo tarpu Žemaičių aukštumoje, prie Varduvos upės
Šarnelėje ir prie Biržulio ežero, pavyko aptikti ir pačių
seniausių akmens amžiaus periodo – vėlyvojo paleolito
ir mezolito – gyvenviečių ir radinių. Iki šios ekspedicijos
tyrinėjimų Lietuvoje nebuvo žinomi ir mezolito kapinynai,
mažai žinota apie neolito pradžią, labai trūko žinių ir apie
vėlyvojo neolito laidojimo papročius.
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Per šešiolika tyrinėjimo sezonų aptikti ir tyrinėti 56
vėlyvojo paleolito, mezolito, neolito ir ankstyvojo žalvario
amžiaus archeologiniai paminklai – laikinos stovyklos,
gyvenvietės, kapinynai ir radimvietės, titnago žaliavos
išeigos, aukojimo ir kitos ritualinės paskirties vietos. Iš jų
net 22 paminklai sėkmingai tyrinėti stacionariai, jų medžiaga pateko į Lietuvos nacionalinio muziejaus, Žemaičių
muziejaus „Alka“ rinkinius. Osteologinė tyrinėjimų medžiaga saugoma Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Anatomijos katedros kolekcijoje.
Biržulio ekspedicijai centrinėje Žemaičių aukštumos
dalyje, daugiausia Biržulio–Lūksto apyežerėje ir Varduvos
aukštupyje, pavyko aptikti, ištirti ir išaiškinti seniausią, net
XI tūkstantmetį pr. Kr. siekiantį medžiotojų palikimą (pvz.,
Šarnelėje rastą įraižomis puoštą kaulinį durklą), aptikti ir
ištirti ne tik pavienes mezolito stovyklavietes, bet ir ištisus kompleksus: stovyklavietes Biržulio ežero pusiasalių
iškyšuliuose (Spigino rage ir Kalniškiuose) ir kapinynus,
šermenų ir aukojimo vietas prie jų esančiose ežerų salose
(Donkalnyje, Spigine). Be šių jau visoje Europoje žinomų
paminklų, aptiktos ir mūsų senosios istorijos raidos atkūrimui labai svarbios mezolito stovyklos, kai kurios iš
jų (Biržulio sąsmaukos, Drenių, Širmės kalno 3-ioji) su
išlikusiais kultūriniais sluoksniais. Jų analizė išryškino
ne tik Biržulio apyežerių ir Vakarų Lietuvos apgyvenimo
chronologiją, bet ir pirmą kartą Lietuvoje leido nustatyti
mezolito laikotarpio Pulio ir Kundos kultūrų kompleksus,
tam tikrus joms ir vėlesnėms neolitinėms ir net žalvario
amžiaus kultūroms būdingus laidojimo ir aukojimo ritualus, dvasinio gyvenimo bruožus. Bandyta interpretuoti
ir mirusiųjų integraciją į nematomąją bendruomenę: ji
būdavo baigta tada, kai mirusiųjų kūnai atsidurdavo tarp
protėvių palaikų. Akmens amžiaus kapinynai Biržulio
ežero salose buvo ne tik materialiąja prasme mirusiųjų
pasaulis – protėvių karalystė, bet ir mirusių sielų buveinė „už vandenų“, leidžiančių gyviesiems jaustis saugiai.

Ne tik laidojimo, bet ir aukojimo vietos – alkalės, alkakalniai, Stabinė ir Stabakulio laukas – buvo monografinio
tyrinėjimo objektas. Bandydami juos suprasti, įvertinti
jų chronologinę raidą, pasitelkėme ne tik archeologinių
tyrimų medžiagą, bet ir analizavome istorinius, lingvistinius, kartografinius šaltinius, o senųjų vietos gyventojų
žodinė informacija leido atkreipti dėmesį į daugelį menkai
pažinotų materialinio ir dvasinio gyvenimo aspektų, giliomis tradicijomis siekiančių seniausius kultūrinius klodus.
Ilgus dešimtmečius trukę lauko ir laboratoriniai tyrinėjimai tęsiasi iki šiol. Gana detalus Biržulio komplekso
medžiagos ir paminklų tyrinėjimų aprašymas, nušviečiantis daugelį ypač svarbių atradimų, leido atkreipti dėmesį ir į žmones, dalyvavusius ilgame, sunkiame, tačiau
nuosekliame tyrimų ir atradimų procese. Bandyta gana
išsamiai atskleisti, kaip vis laisvėjančioje Lietuvoje į šiuos
tyrimus įsitraukė ne tik artimiausi kolegos, bet ir daugelis Europos ir viso pasaulio mokslininkų, archeologinių,
radiokarboninių, genetinių, spektroskopinių, fizikinių,
trasologinių ir kitų gamtamokslinių tyrimų laboratorijų
ir jose dirbančių tyrėjų. Stengtasi parodyti, kaip sparti technologijų, tyrimų metodų plėtotė leidžia į seniau
tyrinėtus paminklus pažvelgti visai naujai, atskleidžia
daug gilesnį ir platesnį požiūrį į seniausią mūsų istoriją.
Savaime aišku, kad tai tik pradinis šių tyrimų etapas, nes
senojo Biržulio paslaptys ir jų gelmės yra ir bus įdomios
dar daugeliui tyrinėtojų kartų.
Biržuliui skìrtos publikacijos nebūtų įmanomos be įvairių mokslinių institucijų, kolegų ir daugybės tyrinėjimų
darbe sutiktų nuoširdžių padėjėjų. Dauguma jų įvardyta
pirmajame šios monografijos skyriuje – visiems jiems
dar kartą nuoširdžiai dėkoju. Liko nepaminėti daugelis
Janapolės ir Žemaičių Kalvarijos mokyklų moksleivių, Vilniaus dailės akademijos studentų ir jaunųjų astronomų iš
Vilniaus jaunųjų technikų stoties, jų vadovų ir mokytojų, su
kuriais ankstyvais rytais bridome per šlapias, rasotas ir
šaltas pievas į neretai labai tolimus Biržulio pusiasalius,
salas, klampojome po šlapią durpynų dumblą, plovėme,
džiovinome ir stengėmės išsaugoti tokius trapius tūkstantmečių mums išsaugotus radinius.
Patys svarbiausi tyrinėjimų ir Varnių konferencijų metai
sutapo su Atgimimu, paminklų atstatymu ir trispalvėmis
Vilniaus dailės akademijos studentų vėliavomis, plevėsavusiomis tais visiems mums reikšmingiausiais metais
Janapolės, Pavandenės ir Varnių apylinkių vieškeliais.

Dėkoju Lietuvos nacionaliniam muziejui, ypač jo direktorei Birutei Kulnytei, ir Vilniaus dailės akademijai,
sudariusiems galimybę daugelį metų tyrinėti Biržulio
paminklus, o Vilniaus dailės akademijos leidyklai ir jos
direktoriui Mariui Iršėnui už nuolatinį rūpestį leidžiant
Biržuliui skirtos monografijos tomus.
Tariu nuoširdų ačiū bendrakursei Janinai Kerpaitei už
finansinę paramą šiai knygai, taip pat daugeliui kitų mano
leidybinių projektų ir parodų.
Už knygos recenzijas, pastabas ir vertingus patarimus dėkoju dr. Mariui Iršėnui, habil. dr. Ilgai Zagorskai
ir Tomui Rimkui. Ačiū nuoširdžiai pagalbininkei, leidinio
koordinatorei Laimai Spelskienei, leidyklos referentei
Linai Stefanovič, reikliai redaktorei Teresei Valiuvienei,
dizaineriams Martynui Gintalui, Aušrai Lisauskienei ir
Rasai Janulevičiūtei už kruopštų darbą, kūrybiškumą.
Esu dėkingas ir patiems artimiausiems žmonėms –
žmonai Stasei ir dukrai Jogailei už fotografijas, nuolatinį palaikymą ir dažnas bendras keliones prie senojo
Biržulio.
Adomas Butrimas
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Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

Romantizmo epochos
senienų tyrinėtojai
Dìdžiosios Europos meno ir filosofijos srovės (klasicizmas,
švietimas, romantizmas, pozityvizmas), nuspalvinusios
Europos mokslą, davė tam tikrą kryptį bei atspalvį ir Lie
tuvos mokslui, taip pat proistorės modeliams. Iš Žemaitijos kilę XIX a. pirmosios pusės lituanistinio sąjūdžio
dalyviai pirmieji atkreipė dėmesį į seniausią savojo krašto palikimą – archeologinius paminklus ir radinius.
Lietuviškai ėmę rašyti romantikai Simonas Stanevičius,
Liudvikas Adomas Jucevičius ir ypač Dionizas Poška, pradėję vadinamąjį žemaičių sąjūdį, aktyviai rinko senienas,
tautosaką. D. Poška sudarė vieną iš pirmųjų rinkinių, vėliau plačiai pagarsėjusį senienų rinkinį Baublyje, kuriame
būta ir mamuto kaulų. Jis tyrinėjo piliakalnius ir pilkapius,
užmezgė ryšius su žymiais kolekcininkais, praeities tyrinėtojais: Nikolajumi Rumiancevu (įkūrusiu muziejų Peterburge), Vilniaus universiteto profesoriais Joachimu Leleveliu, Ivanu Loboika, Kajetonu Nezabitauskiu, Jurgiu
Plateriu. Juos sudomino savo rinkiniais, vertingomis
pastabomis apie prastus istorijos vadovėlius ir paskatino
rašyti apie Žemaitijos archeologijos paminklus, aprašyti
jo rinkinius. Pats užmezgė ryšius su Mintaujos istorikų
draugija ir muziejumi [Lelewel 1822; Niezabytowski 1823,
p. 157–161; Loboyko 1823]. Žemaičių būrelio romantikai,
kitaip negu lenkiškos orientacijos būrelių nariai, savo
žvilgsnį į praeitį kreipė sąmoningai, tikėdami, kad krašto
istorijos, taip pat ir senosios, pažinimas kels okupuotos
tautos patriotizmą, didins atsparumą kovojant prieš pavergėjus. L. A. Jucevičius domėjosi piliakalniais, pilkapiais,
1833 m. tyrinėjo ir publikavo padavimus apie Šatrijos
kalną, pirmasis konstatavo, kad čia esama kultūrinio
sluoksnio [Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 32]. Jis vienas
pirmųjų susidomėjo apeiginiais akmenimis, stengėsi susieti žmonių pasakojimus apie juos su senąja mitologija.
Iš akmenų sukrautame kape (Gergždelių dv., Kuršėnų vls.,
Šiaulių apskr.) 1837 m. jo rasti suriesto žmogaus griaučiai
ir du kirveliai iš serpentino galėtų būti priskirti akmens
amžiaus pabaigai, greičiausiai rutulinių amforų kultūrai.
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Minėti romantizmo epochos pradžios senienų mėgėjai
pirmiausia domėjosi lietuviškomis ikikrikščioniškosios
epochos senienomis, stengėsi pagerbti praeitį kaip atsvarą visoms tėvynę užgriuvusioms nelaimėms [Abramowicz 1991, p. 15]. Romantizmo laikotarpiu domėjimasis
senienomis, rastomis Lietuvos žemėse, skatino nuodugniau jas studijuoti, stengtis suprasti ir atitinkamai interpretuoti. Buvo rašomi ir leidžiami veikalai, pirmiausia
daugiatomė Teodoro Narbuto „Lietuvos istorija“, pagrįsti
archeologiniais šaltiniais (tiesa, kartais pernelyg romantiškai interpretuotais). Gerai susipažinęs su Nemuno pakrančių ir pajūrio archeologine medžiaga, archeologinių
tyrinėjimų metodika, kolekcijų sudarinėjimu, T. Narbutas,
matyt, suprato ir akmeninių kirvių reikšmę. Jis nebelaikė
jų, kaip kitų kraštų romantikai, „kirviais aukoms mušti“,
bet traktavo kaip „liekaną seniausių to krašto gyventojų,
kuriem geležies vartojimas dar nebuvęs žinomas“ [Puzinas 1983b, p. 347]. Be abejo, senienų tyrinėtojų romantikų,
ypač jų nuopelnų kaupiant akmens amžiaus medžiagą,
nereikėtų perdėtai vertinti. Tačiau jie buvo pirmieji Lietu
voje (Žemaitijoje), atkreipę dėmesį į pačius seniausius šio
krašto radinius, bandę sudominti jais visuomenę, skatinę
patriotinius jausmus, meilę istorijai ir taip prisidėję prie
archeologijos mokslo atsiradimo Lietuvoje.
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Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

Ankstyvieji pozityvistai

Gerokai toliau už daugelį romantizmo epochos senienų
mėgėjų nuėjo Lietuvos archeologijos pradininkas Eustachijus Tiškevičius. Jį reikėtų laikyti ir akmens amžiaus
tyrinėjimų pradininku Lietuvoje. Jis ne tik kolekcionavo
senienas, bet ir stengėsi jas moksliškai sutvarkyti, padaryti prieinamas visuomenei. Neatsitiktinai E. Tiškevičiaus
kolekcija tapo 1856 m. Vilniuje įsteigto viešojo Senienų
muziejaus pagrindu. Savo pagrindiniuose archeologijos
veikaluose [Tyszkiewicz 1842; 1850] jis rašo apie įvairias
senienas, o akmeninius kirvius apibūdina, kaip „įdo
miausias archeologines senienas, kurias dera atskirai
aptarti“. Tam skirtas aštuntas pirmosios knygos skyrius,
kuriame visi akmeniniai kirviai skirstomi į 3 grupes: 1) su
skyle kotui; 2) be skylės kotui, aštriais ašmenimis plokšti; 3) per vidurį smaugti. Minimos ir akmenų, iš kurių
kirviai buvo pagaminti, rūšys [Tyszkiewicz 1842, p. 27–
30]. Paskutiniame darbe, pasirodžiusiame po 1843 m.
mokslinės išvykos į Skandinaviją, jis jau naudojasi trijų
periodų sistema ir aprašydamas pirmą raginį akmens
amžiaus kirvelį nurodo, kad „jis vartotas anksčiau, negu
išrasti metalai <...>. Panašūs daiktai viso pasaulio rinkiniuose priskiriami prie seniausių ir rečiausių“ [Tyszkiewicz 1850, p. 93–94]. Deja, Eustachijaus, jo brolio Konstantino Tiškevičiaus ir kitų mėgėjų Senienų muziejuje
sukauptos kolekcijos yra be radimo vietos nuorodos. Iš
1885 m. publikuoto muziejaus katalogo galima sužinoti,
kad rinkinį sudarė 752 akmeniniai dirbiniai (daugiausia
kirviai), bet dėl radinių metrikų stokos neįmanoma nustatyti, kiek ir kokių Žemaičių aukštumos vietovių akmens
amžiaus dirbinių buvo šio muziejaus rinkinyje [Katalog,
1885, p. 1–11]. E. Tiškevičius jau bandė rekonstruoti to
meto žmonių gyvenimo būdą: buvę klajokliai, gyvenę būriais, gyventojų Lietuvoje buvę nedaug. Jis pirmą kartą
Lietuvoje taip aiškiai pateikė archeologijos mokslo apibrėžimą: „<...> ji kalba apie praeitį iš išlikusių paminklų
ir jos liekanos yra svarbesnės, palyginti su istorija, nes
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visada remiasi abejonių nekeliančiais duomenimis, jos
liudijimai visada autentiški <...>, bešališki“ [Tyszkiewicz
1850, p. 8–14].
E. Tiškevičiaus archeologiniai veikalai, jo ir bendra
minčių Mykolo Balinskio, Mauricijaus Krupavičiaus, Adomo
Honorio Kirkoro įsteigta Vilniaus archeologijos komisija ir
Senienų muziejus, jų programa atkurti Vilniaus universitetą ir organizacinės veiklos programa jau turi ankstyvojo pozityvizmo bruožų [Abramowicz 1991, p. 37]. Vien
muziejaus vieta krašto visuomenės gyvenime (1862 m.
buvę apie 8140 lankytojų), nuolatinis muziejaus rinkinių
gausinimas, gebėjimas populiarinti archeologiją leidžiant
Jono Kazimiero Vilčinskio albumus, įsikūrimas Vilniaus
universiteto patalpose rodo itin svarbų Archeologijos komisijos vaidmenį XIX a. vidurio Lietuvos kultūriniame gyvenime [Aleksandravičius 1989, p. 34–65; Kulnytė 1980;
1994]. Tai buvo romantinės archeologijos kulminacija,
turinti daug aiškių ankstyvojo pozityvizmo bruožų. Archeologai romantikai, visuomenei praradus politinį savarankiškumą, ėmė nuodugniau žvelgti į praeitį, nors supratimo
apie archeologiją kaip mokslą dar trūko. Tačiau jų pastangos išsaugoti ir prakalbinti krašto praeities paminklus, iš
pradžių pasireiškusios tik meile jiems, epochos pabaigoje virto plačiu mokslinių tyrinėjimų baru.
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Nuo kolekcionavimo prie paminklų
fiksavimo. Pirmosios analitinės
publikacijos

————
1. XIX–XX a. Pavandenės bažnyčioje saugoti šiaurės elnio
ragai. Varnių regioninio parko direkcijos archyvas.
L. Šedvilo nuotrauka, 2016
Reindeer antlers (19-20 cent.) preserved in the church at
Pavandenė. Archive of the Varniai Regional Park
Management. Photo by L. Šedvilas, 2016

Pirmosios konkrečios žinios apie Biržulio regiono ra
dinius mus pasiekė tik iš XIX a. pabaigos. Rengiantis 1893 m.
Vilniuje vykusiam Rusijos imperijos archeologų IX suvažiavimui, Vilniaus senienų muziejus 1892 m. vasarą išsiuntinėjo medžiagos rinkimo Kauno gubernijos archeologiniam
žemėlapiui anketas. Vilniaus universiteto bibliotekos Rank
raščių skyriuje saugomos 934 anketos. Ypač kruopščiai šią
anketą 1892 m. birželio 22 d. užpildė Pavandenės liaudies
mokyklos mokytojas O. Skobinas (VUB RS, f. 35, l. 41–45).
Be duomenų ir legendų apie piliakalnius, monetų lobius,
metalų epochos archeologinius radinius, anketoje užrašyti ir pirmieji duomenys apie akmens amžiaus radinius Biržulio ežero pakrantėse: akmeninį kirvelį, rastą ariamame
Bardžių dvaro lauke, ir senoje Pavandenės bažnyčioje
esančius šiaurės elnio ragus, prikaltus prie sienos (1 pav.).
Jau niekas neprisiminė, kada jie čia atsirado, tačiau manyta, kad rasti pelkėje, iš kurios buvo kasamos durpės. Tuo
metu kai kurios moterys paslapčiomis skobė šiuos ragus
ir naudojo kaip vaistus nuo kažkokių ligų. Anketoje taip pat
pažymėta, kad šiaurinėje Biržulio ežero pakrantėje esančio
Bardžių dvaro savininkas B. Butkevičius domisi ir renka
senienas (2 pav.). Remdamiesi šių anketų medžiaga, naudodamiesi muziejuose, kolekcijose, rašytiniuose šaltiniuose sukaupta medžiaga apie Kauno gubernijos akmens
amžiaus paminklus, Senienų muziejaus bendradarbiai
Fiodoras Pokrovskis ir Jevdokimas Romanovas atliko pir
mąją tuo metu žinomų akmens amžiaus atsitiktinių radinių
ir radimviečių registraciją [Romanov 1907; Pokrovskij 1898,
p. 7–16]. Reikšmingiausias darbas buvo Kauno gubernijos
archeologinis žemėlapis [Pokrovskij 1899; Ostrauskienė
2015, p. 161–162], kuriame pažymėti visi tuo metu žinomi
akmens amžiaus radiniai iš Žemaičių aukštumos – 20
akmeninių kirvių radimviečių. Dalis jų buvo Biržulio baseinui priskiriamose vietovėse: prie Bardžių dvaro Varnių
apylinkėse, Pavandenėje, Kaltinėnuose ir kitur, taip pat ir
pirmojoje šių apylinkių akmens amžiaus stovykloje Bacaičių kaime, Ventos pakrantėje (3 pav).
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2. Anketa iš Pavandenės apie
apylinkių archeologijos paminklus
ir jos fragmentas, 1892
Questionnaire from Pavandenė
concerning local archaeological
sites and detail, 1892
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3. Fiodoro Pokrovskio sudarytas Kauno gubernijos archeologinis
žemėlapis ir jo fragmentas, 1899
Fedor Pokrovsky’s Archaeological Map of the Kovno Gubernia and
detail thereof, 1899
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4. Archeologijos mylėtojas, kolekcininkas kunigas
Juozapas Žiogas. Šiaulių „Aušros“ muziejaus
archyvo nuotrauka
Priest Juozapas Žiogas, archaeologist amator.
Photograph from the Aušra Museum Archive, Šiauliai

Archeologinės akmens amžiaus medžiagos rinkimu
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje šiose vietovėse domėjosi
ir pavieniai kolekcininkai, senienų mėgėjai. Žymiausi jų
Vakarų Lietuvoje – kunigas Juozapas Žiogas ir archeologas, dailininkas, muziejininkas Tadas Daugirdas (4, 12 pav.).
J. Žiogas buvo surinkęs didžiulę akmeninių kirvių ir
įvairių akmeninių daiktų kolekciją, daugiausia iš įvairių
Žemaičių aukštumos vietovių, esančių Medingėnų, Šiau
dinės, Užvenčio, Kalnalio parapijose [Krištopaitė 1969,
p. 57], tačiau jo rinkinyje būta eksponatų ir iš kitų Kauno
gubernijos vietovių bei Elernos apylinkių (Kuršo gub.),
Dinaburgo, Vitebsko ir Vilniaus gubernijų [Volteris 1912,
p. 2]. Mykolo Eustachijaus Brenšteino duomenimis, kuriuos jis užrašė kolekcijai esant Medingėnuose, J. Žiogo
rinkinyje 1904 m. buvo šie akmens amžiaus radiniai: 281
vienetas akmeninių įtveriamųjų skobtų ir kirvių, 145 akmeniniai įmoviniai kirviai ir 65 jų fragmentai, 99 akmeninių
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kirvių išgrąžos, 32 svaidyklių akmenys su skylėmis (didžioji dalis greičiausiai akmeninės buožės ir kapliai) bei
44 neaiškios paskirties akmeniniai dirbiniai [Butrimas
1987a]. Kaip matyti iš Eduardo Volterio „Vilčiai“ 1912 m.
atsiųsto pranešimo, praėjus aštuoneriems metams po
M. E. Brenšteino apsilankymo Medingėnuose, J. Žiogas ir
toliau pildė savo kolekciją – kiekvienos iš anksčiau nuro
dytų rūšių akmeninių dirbinių buvo papildyta po 20–30
vienetų (5–10 pav.). Už kiekvieną tokį daiktą kolekcininkui
dažnai tekę mokėti nuo 20 kapeikų ligi 2 rublių, ir tam jis,
E. Volterio duomenimis, jau išleidęs daugiau kaip 300 rublių. Kartu pažymėta, kad J. Žiogas mėgstąs fotografuoti, turįs apie 200 archeologijos, bažnyčios istorijos, architektūros, etnografijos pavyzdžių negatyvų. Jo rinkinys jau
buvęs, „galima sakyti, būsiančiojo Lietuvių mokslo draugijos muziejaus dalimi“ [Volteris 1912, p. 2], tačiau taip
neatsitiko. Šį rinkinį E. Volteris aprašinėjęs savo apsilankymo pas kolekcininką metu. Įvairūs liudijimai leidžia
teigti, kad J. Žiogo rinkinys turėjo kelis katalogus, buvo
inventorizuotas, gana gerai tvarkomas. 1935 m. sausio
19 d. J. Žiogas buvo surašęs testamentą, kuriuo visą savo
rinkinį už 3500 litų buvo pavedęs Vytauto Didžiojo kultūros muziejui Kaune. Deja, muziejaus vadovybė to nežinojo, o jis pats prieš mirtį pakeitė savo sprendimą ir 1935 m.
rugsėjo 13 d. kolekciją pardavė kunigui Konstantinui Kupriui-Kuprevičiui, kuris ją išsigabeno į Kretingą. K. Kupriui-Kuprevičiui mirus, kolekcija buvo išblaškyta pas
kunigo gimines ir jau pokario metais didžiąją jos dalį įsigijo Šiaulių „Aušros“ muziejus, kur 1999 m. buvo 1023
dirbiniai [Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 146].
T. Daugirdas, dar gyvendamas Plembergo dvare, Raseinių paviete, surinko didžiausią iš visų privačių kolekcijų archeologinį rinkinį ir geriausiai moksliškai jį sutvarkė, sukatalogavo. Tai buvo daugiausia paties T. Daugirdo
žvalgytų, tyrinėtų Žemaitijos archeologijos paminklų
(Kauno gub.) rinkinys ir jo 1888 m. įsigyti gausūs Zaleskių
rinkiniai iš Veliuonos. 1907 m. sudaryto rankraštinio šio
rinkinio katalogo duomenimis, jame buvo 464 akmeniniai
dirbiniai, kurie sudarė daugiau kaip ketvirtadalį rinkinio,
tuo metu turėjusio 1772 vienetus. Visa kolekcija buvo išdėstyta ant 103 lentelių [Butrimas 1987a; 1998].
Vilniaus archeologijos komisijos bendradarbis Ambraziejus Pranciškus Kašarauskas (Kosaževskis) savo užrašuose „Litvanica“ (saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje) pateikė daug
žinių apie įvairius Žemaitijos archeologijos paminklus,
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5. Juozapo Žiogo akmeninių įtveriamųjų kirvių kolekcija.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotrauka
Juozapas Žiogas’ stone hafted axe collection.
Photograph from the Aušra Museum Archive, Šiauliai

ypač alkakalnius, piliakalnius [Kašarauskas 1883]. Remiantis jo duomenimis, atlikti žvalgomieji tyrimai Alkos
kaktoje, vakarinėje Lūksto ežero pakrantėje [Žulkus, Butrimas 1994]. Duomenis apie archeologijos paminklus,
tarp jų ir apie akmens amžiaus radinius Žemaitijoje, rinko ir kiti kunigai: prelatas Benediktas Smigelskis, Pavandenės klebonas Tadas Knapskis, Lieplaukės klebonas
Vincentas Juzumavičius. Deja, spausdintų darbų apie savo
surinktą medžiagą jie paliko nedaug [Smigelskis 1909].
J. Žiogas tik kolekcionavo, tvarkė, rengėsi skelbti savo
kolekciją spaudoje, palaikė ryšius su Kauno miesto muziejumi, kaip narys steigėjas 1907 m. dalyvavo steigiamajame Lietuvių mokslo draugijos susirinkime, publikavo

trumpus pranešimus apie metalų epochos paminklų
tyrinėjimus. Savo akmens amžiaus rinkinių, išskyrus pranešimą visuotiniame Lietuvių mokslo draugijos susirinkime, mokslo visuomenei nepristatė, nors to meto periodikoje („Viltis“, 1908, 1912 ir kt.) apie jo rinkinius rašyta,
kviesta sekti jo pavyzdžiu.
T. Daugirdas, kurio akmens amžiaus dirbinių kolekcija
Plembergo dvare buvo kiek mažesnė negu J. Žiogo rin
kiniai, dienoraštyje kruopščiai fiksavo radimo aplinkybes,
braižė detalius situacinius akmens amžiaus radimviečių
planus, skelbė savo rinkinius spaudoje [Dowgird 1890;
1891; 1909; Brensztejn 1922]. Bene pirmoji didesnė vietinė publikacija, atkreipusi dėmesį ir į akmens amžiaus
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6. Juozapo Žiogo akmeninių įtveriamųjų kirvių kolekcijos dalis.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotrauka
The part of Juozapas Žiogas’ collection of stone axes.
Photograph from the Aušra Museum Archive, Šiauliai

24

1

Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

————
7. Juozapo Žiogo akmeninių kirvių su skyle kotui kolekcija.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotrauka
Juozapas Žiogas’ collection of stone axes with shaft hole.
Photograph from the Aušra Museum Archive, Šiauliai
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9. Juozapo Žiogo akmeninių kirvių išgrąžų kompozicija.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotrauka
Juozapas Žiogas’ composition of stone axe bore pegs.
Photograph from the Aušra Museum Archive, Šiauliai
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8. Juozapo Žiogo akmeninių kirvių su skyle kotui ir
jų fragmentų kolekcija. Šiaulių „Aušros“
muziejaus archyvo nuotrauka
Juozapas Žiogas’ collection of stone axes with a
shaft hole and fragments of the same. Photograph
from the Aušra Museum Archive, Šiauliai
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10. Juozapo Žiogo įvairių laikotarpių akmeninių ir
titnaginių įtveriamųjų kirvių, galąstuvų, buožių,
liejimo formelių kolekcija. Šiaulių „Aušros“
muziejaus archyvo nuotrauka
Juozapas Žiogas’ collection of stone- and flint hafted
axes, whetstones, clubheads, small casting moulds
from various periods. Photograph from the Aušra
Museum Archive, Šiauliai

radinius, – jo sudarytas detalus, kiek tuo metu buvo įmanoma, Dubysos baseino archeologinis žemėlapis, pagrįstas paties T. Daugirdo tyrinėjimais aplink Plembergo dvarą. Jame suregistruotos archeologinės radimvietės nuo
Betygalos iki Survilų. Žemėlapyje sužymėti piliakalniai,
kalvinų bažnytėlių liekanos, senkapiai, akmeninių kirvelių,
skobtų radimvietės (11 pav.). Tiksliam jų planui sudaryti
pasinaudota generalinio štabo žemėlapiais. T. Daugirdo
sudarytas žemėlapis apima apie 140 km2 plotą. Tai pirmas
toks palyginti nedidelės Žemaičių aukštumos teritorijos
archeologijos paminklų žemėlapis [Dowgird 1909]. Svarbiausias apibendrinamasis jo straipsnis „Duomenys apie
gludinto akmens dirbinius, rastus Žemaitijoje ir Lietuvoje“,
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publikuotas 1890 m. lenkų kalba [Dowgird 1890], o 1891 m.
išspausdintas „Varpe“ (Nr. 6–7) lietuvių kalba. Jame aptarė akmeninius kirvius, skobtus, kaplius kaip gausiausiai
randamus iš visų kitų archeologinių radinių. T. Daugirdui
jų iš viso buvo žinoma 749, neskaitant didelių Zigmanto
Gliogerio rinkinių. Straipsnyje jis pateikė tikslius radimviečių Kauno gubernijoje sąrašus, nurodydamas pavietus,
parapijas, kaimus ir rastų dirbinių skaičių: Panevėžio
(8 vnt.), Šiaulių (2 vnt.), Raseinių (75 vnt.), Kauno (27 vnt.)
pavietuose ir Suvalkų gubernijos Marijampolės paviete
(4 vnt.). Be to, autorius paskelbė gana išsamią etnografinių
apklausų medžiagą: kaip akmeniniai kirveliai vadinami
vietos žmonių; kad belemnitus liaudis atskiria nuo akmeninių kirvelių; kad kirveliai, vadinami Perkūno kulkomis,
krinta iš dangaus griaustinio metu, o krisdami iš aukštai
giliai įsirausia į žemę. Jis taip pat aprašo, kokias gydomąsias ypatybes liaudis priskiria gludintiems akmeniniams
įrankiams. T. Daugirdas teigia, kad visi jam žinomi akmeniniai kirviai pagaminti vietoje, pateikia scheminį kirvio
skylės gręžimo skerspjūvį, aptaria dažniausiai aptinkamas
kirvių ir kitų dirbinių formas, svarsto apie kirvių rankenas,
nurodo kirvių matmenis. Šiame straipsnyje jis dažnai rėmėsi E. Tiškevičiaus tyrinėjimų duomenimis.
Atskirame skyrelyje T. Daugirdas nagrinėjo galimus
skylių gręžimo būdus, pats sėkmingai atliko akmeninių
kirvių skylių gręžimo bandymus, nubraižė jų schemą
(13 pav). Jis laikytinas savotišku eksperimentinės archeologijos pradininku Lietuvoje. Straipsnio pabaigoje pateikė išvadas apie akmeninių kirvių panaudojimą ir teisingai
konstatavo, kad juos pamažu išstūmė žalvariniai, o vėliau
ir geležiniai įrankiai.
T. Daugirdo publikacijos Lenkijos spaudoje atkreipė iš
Lietuvos į Krokuvą persikėlusio gyventi A. H. Kirkoro dė
mesį. Per jį susipažino su geologu ir archeologu Gotfrydu
Ossowskiu, kurį T. Daugirdas laikė savo mokytoju. Varšuvoje jis bendravo su žymiu proistorės specialistu Dmitrijumi Samokvasovu; į savo darbus atkreipė ir vieno žymiausių Vokietijos antropologų Rudolfo Virchovo dėmesį
[Svičiulienė 1969; Abramowicz 1991, p. 66–74].
Palankiai susiklosčius aplinkybėms, T. Daugirdo ar
cheologinių tyrinėjimų dienoraščių I ir II tomai pateko į
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrių
[Dowgird 1881–1908]. Jais ir dabar naudojasi archeologai. Iš šių dien oraščių mokslui tapo žinomi tikslūs
Žemaičių aukštumos radimviečių planai: Bacaičiai (dešiniajame Ventos krante, prie Žaigio ir Ventos santakos,
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11. Tado Daugirdo sudarytas Dubysos baseino archeologinis
žemėlapis, paskelbtas 1909 m.
Archaeological Map of the Dubysa Basin drafted by Tadas
Daugirdas, published in 1909
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12. Archeologo dailininko Tado Daugirdo portretas.

————
13. Akmeninio kirvio gręžimo schema.

Dail. A. Žmuidzinavičius, 1910. Nacionalinis

T. Daugirdas, 1890

M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Diagram of the boring of a small stone axe.

Portrait of the archaeologist and artist Tadas

Illustration by T. Daugirdas, 1890

Daugirdas by A. Žmuidzinavičius, 1910.
M. K. Čiurlionis National Museum of Art

Kurtuvėnų apyl., Šiaulių r.), Lykšilis (Gančo ir Knituvos
santakoje, Užvenčio apyl., Kelmės r.), Džiuginėnai (prie
Džiugo piliakalnio, Telšių r.), Paklibakiai (dešiniajame
Ventos krante, Šaukėnų apyl., Kelmės r.), Judikiai (Ventos pakrantėje, Vaiguvos apyl., Kelmės r.), Paluknys
(Žaiginio apyl., Kelmės r.), Patumšaliai (Viešvėnų apyl.,
Telšių r.), Ringuvėnai (Kuršėnų apyl., Šiaulių r.). Daugiausia šių radimviečių yra Ventos pakrantėse ir T. Daugirdo kruopščiai užfiksuotos jos pažymėtos vėliau leistuose Lietuvos archeologijos žemėlapiuose (Fiodoro
Pokrovskio, Mykolo E. Brenšteino, Petro Tarasenkos,
Rimutės Rimantienės ir Onos Bagušienės) (14, 15 pav.).
Gausios T. Daugirdo kolekcijos pateko į Kauno miesto
muziejų, o netrukus ir jis pats persikėlė į Kauną. Pirmojo pasaulinio karo metais jis liko saugoti šio muziejaus
rinkinių ir tą darbą sėkmingai atliko. 1919 m. įsikūrus
Valstybės archeologijos komisijai, buvo išrinkt as jos
pirmininku [Puzinas 1983d].
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Panašiu laikotarpiu kaip ir T. Daugirdas pirmuosius
archeologinius paminklus – gyvenviečių pėdsakus su
titnago radiniais – savo ekspedicijų metu, keliaudamas
Nemunu ir po Žemaitiją, žvalgė žymus Lenkijos ir Lietuvos praeities tyrinėtojas Zigmantas Gliogeris [Gloger
1903]. Kretingos apylinkėse Salanto upelio pakrantėse
netoli Salantų miestelio jis aptiko stovyklavietes su tit
naginiais dirbiniais. Stovyklavietę su titnaginiais dirbiniais taip pat rado Rietavo apylinkėse, prie Jūros upės,
ties Kuršėnais prie Ventos upės ir Šiaulių apylinkėse
[Gloger 1887, Nr. 1152, p. 62].
Žemaitijoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje būta ir
daugiau kolekcininkų. Tačiau žymesnių akmens amžiaus
kolekcijų, be aprašytųjų, anksčiau neturėta, tenkintasi
vienu kitu atsitiktiniu radiniu, dažniausiai savo dvaro
žemėse. Pažymėtinas kunigaikščio Mykolo Oginskio
archeologinis rinkinys Plungės dvare, kuriame šalia gausaus metalų epochos papuošalų rinkinio buvo ir keturi
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14. Paklibakių akmens amžiaus
radimvietės Ventos krante
situacinis planas. Tado Daugirdo
archeologinis dienoraštis,
1881–1908. Vilniaus universiteto
bibliotekos Rankraščių skyrius,
f. 35, b. 817
Site Plan of Paklibakiai Stone-Age
Find-site on the banks of the River
Venta. Diary of Tadas Daugirdas,
1881–1908. Manuscript Department of
Vilnius University Library, f. 35, b. 817

gludinto akmens kirveliai, taip pat Ringuvėnų dvare
T. Porazinskiui priklausęs archeologinis rinkinys, kurio
sudėtis M. E. Brenšteino rankraštyje smulkiau neaptariama [Butrimas 1987a, p. 14]. Minėtinas Siraičių dvarelio savininkas Engelbertas Andrijauskas, 1895 m. dvaro
durpyne iš 1 m gylio iškasęs šiaurės elnio ragą. Tai
153 cm ilgio radinys, kurio piešinį ir aprašymą radėjai
paskelbė 1896 m. žurnale „Wędrowec“ [Brènsztejn 1896].
XIX a. paskutinį ketvirtį akmens amžiaus radiniai iš
Žemaičių aukštumos pateko ir į Mintaujos muziejų. Bene
pirmąjį akmeninį kirvį iš Malūnų dvaro (10 varstų, t. y. apie
11 km, nuo Pumpėnų miestelio) šiam muziejui pateikė
Rygos gimnazijos moksleivis Benediktas Karpis. Kiek vėliau į muziejų pateko 20 akmeninių įtveriamųjų kirvių
kolekcija iš Telšių apylinkių (konkretesnė radimo vieta

nenurodyta). Be minėtų radimviečių, daugiausia, atrodo,
iš Šiaurės vakarų Lietuvos į šį muziejų dar prieš Pirmąjį
pasaulinį karą pateko 64 įtveriamųjų kirvių kolekcija. Įdomu, kad yra nustatytos visų jų akmenų rūšys. Vyrauja
kirviai, padaryti iš diorito, porfyro. Atrodo, kad gerokai
pasidarbuota specialisto mineralogo. 1896 m. į šį muziejų pateko pergniaužtapentis akmeninis įtveriamasis kirvelis, kurį iš Telšių apskrities, Juozapavo vietovės, muziejui pateikė grafas Otto von Keyserlingkas. Maždaug tuo
pačiu laikotarpiu iš Žemaičių aukštumos regiono, nenu
rodant tikslių radimviečių, pristatyti dar šie akmens amžiaus dirbiniai: 1 akmeninio kirvio fragmentas, nulūžęs
per skylę kotui, 3 akmeniniai kirviai su pragręžtomis sky
lėmis kotui, 1 gyvatgalvis kaplys, 7 akmeniniai kirviai su
išgręžtomis skylėmis, 3 kirvių išgrąžos, 2 kirviai su
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————
15. Lykšilio akmens amžiaus
radimvietės situacinis planas. Tado
Daugirdo archeologinis dienoraštis,
1881–1908. Vilniaus universiteto
bibliotekos Rankraščių skyrius,
f. 35, b. 817
Site Plan of the Lykšilis Stone-Age
Find-site. Diary of Tadas Daugirdas,
1881–1908. Manuscript Department of
Vilnius University Library, f. 35, b. 817

išgręžtomis skylėmis ir įtveriamasis kirvelis. Gaila, kad
šita radinių grupė taip pat neturi tikslesnių metrikų.
1898 m. barono Paulio Stempelio pristatyti dirbiniai jau
su tikslesnėmis metrikomis: 1 akmeninis kirvis su skyle
kotui iš Laukžemės (Telšių apskr.), 1 akmeninis įtveriamasis kirvelis iš Ritinės dvaro (Telšių apskr.). 1906 m.
titnaginį strėlės antgalį, rastą Mūšos upėje, Rygos katedros muziejui padovanojo baronas Bistromas.
Anksčiau pateiktus duomenis šios monografijos autoriui pavyko aptikti Rygos istorijos muziejuje saugomose
Mintaujos muziejaus kartotekose. Ten yra surinkti duomenys apie 296 archeologinius radinius iš Lietuvos, tarp
jų – 118 akmens amžiaus (neolito laikotarpio) kirvių ir
kaplių. Juos į Mintaujos muziejų iš savo apylinkių Vakarų
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Lietuvoje dažniausiai pristatydavo Rygos ar Mintaujos
gimnazijose besimokantys moksleiviai bei vokiečių kilmės
baronai ir grafai iš šiaurinių Žemaičių aukštumos dvarų.
Latvijos muziejuose sukaupta medžiaga svarbi XIX a.
pabaigos kultūros istorijai, o kartu gerokai papildo
akmens amžiaus neolito dirbinių paplitimo vaizdą, atskleidžia, kaip jie buvo kolekcionuojami ir pateko į muziejus.
Drąsiai galima daryti išvadą, kad dėl nuo seno susiklosčiusių ekonominių, kultūrinių šiaurės Žemaitijos ryšių iš
ten akmens amžiaus dirbiniai dažnai patekdavo į Latvijos,
o ne į Vilniaus, Kauno ar Lenkijos rinkinius ir muziejus.
Tik pietų Žemaitijos radiniai, daugiausia ten besidarbavusio T. Daugirdo dėka, gerokai papildė Kauno miesto muziejaus fondus.

1
Akmens amžiaus radimvietes Žemaičių aukštumoje
kai kurių apskričių aprašymuose užfiksavo ir Konstantinas Gukovskis, nuo 1885 m. dirbęs Kauno gubernijos
statistikos sekretoriumi ir 1885–1906 m. redagavęs leidinį „Kauno gubernijos atmintinė knygelė“ („Pamiatnaja
knižka Kovenskoj gubernii“; ėjo 1847–1915 m.). Čia jis
skelbė savo ir kitų autorių pateiktas statistikos ir kraštotyros žinias apie Kauno gubernijos vietoves, kartu ir archeologinių radinių duomenis. Žinių apie kai kuriuos
paminklus gavo iš T. Daugirdo, tačiau kiti paminklai užfiksuoti tik jo redaguotame leidinyje, pavyzdžiui, Pakupelkio akmens amžiaus radimvietė dešiniajame Ventos
krante (Šaukėnų apyl., Kelmės r.) [Gukovskij 1895, p. 196].
Jis aprašė ir archeologinius radinius Janapolės apylinkėse [Gukovskij 1892]. Pats K. Gukovskis archeologinių ty
rinėjimų nevykdė ir nebandė plačiau interpretuoti jam
žinomų radinių, bet padėjo populiarinti archeologinę medžiagą, o tarnybos reikalais keliaudamas po visą Kauno
guberniją sukaupė nemažą archeologinės medžiagos
rinkinį statistikos komitete.
Antropologinę žemaičių medžiagą Virvytės ir Ventos
baseine (Užventyje, Pavandenėje, Žebenkave, Varniuose,
Padievytyje, Tveruose, Rešketėnuose, Medingėnuose,
Viekšniuose, Papilėje, Tryškiuose, Ušnėnuose) 1896 m.
birželio 14–rugpjūčio 20 d. rinko Peterburgo universiteto studentas Povilas Višinskis [Būtėnas 1936, p. 59; Višinskis 1964; Sprindis 1978, p. 96; Česnys 2004].
Tautinio atgimimo laikotarpiu besikuriančios mokslo
įstaigos, skatinamos plataus Lietuvos visuomenės susido
mėjimo krašto senovės liekanomis, archeologiniams tyrinėjimams taip pat skyrė daug dėmesio. 1907 m. Vilniuje įsteigta Lietuvių mokslo draugija irgi domėjosi Lietuvos
archeologija ir statistika. Draugijoje susibūrė tuo metu
žinomi Lietuvos archeologijos paminklų tyrinėtojai, nemažai darbavęsi ir Žemaitijoje, tyrinėdami archeologijos
paminklus, kaupdami ir akmens amžiaus radinių rinkinius: Juozapas Žiogas, Vladas Nagevičius, Jonas Ba
sanavičius. J. Basanavičius pabrėžė, kad „archeologiški
tardymai suteiksią daug medžiagos senovės lietuvių kultūrai aprašyti“ [Tarasenka 1928, p. 39–41]. Draugijos nariai per metinius suvažiavimus skaitė archeologijai skirtus pranešimus ir savo tyrinėjimų medžiagą skelbė
Lietuvos mokslo draugijos leistame žurnale „Lietuvių
tauta“. Deja, į draugijos rinkinius nepateko akmens amžiaus medžiaga iš Vakarų Lietuvos, išskyrus keletą J. Žiogo dovanotų akmeninių kirvelių. 1921 m. šios draugijos
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muziejaus archeologijos skyriuje buvo 164 akmeniniai ir
raginiai dirbiniai, tačiau neaišku, kokią dalį sudarė rinkiniai iš Vakarų Lietuvos.
Lenkų mokslo bičiulių draugijai, įsteigtai taip pat
1907 m., priklausė tokie žymūs krašto archeologijos tyrinėtojai kaip Vandalinas Šukevičius, Tadas Daugirdas,
Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Du pastarieji daug nusipelnė fiksuodami Žemaitijos archeologijos paminklus,
kataloguodami radinius, o V. Šukevičius, dažniausiai tyrinėjęs Rytų ir Pietų Lietuvos akmens amžiaus paminklus, parengė išsamų Kauno gubernijos archeologinių
akmens ir bronzos amžių radimviečių žemėlapį, kuriame
pažymėti beveik visi to meto literatūroje ir privačiose
kolekcijose žinomi radiniai iš Žemaitijos [Šukevičius 2016,
p. 29]. Žemėlapis buvo skirtas rengiamam M. E. Brenšteino leidiniui „Archeologinis Kauno gubernijos inventorius“. Į turtingą draugijos muziejaus priešistorinės ar
cheologijos skyrių pateko gintariniai dirbiniai iš Palangos,
aptikti Šventosios neolito gyvenvietėse, nes drauge su
jais buvo rasta neolito laikotarpio archeologinių dirbinių.
Šią kolekciją draugijai padovanojo Palangos grafas Feliksas Tiškevičius.
Atskirai aptartini trys Žemaitijos akmens amžiaus tyrinėjimų istorijai itin svarbūs M. E. Brenšteino sudaryti
inventoriai ir katalogai: „Archeologinio Kauno gubernijos
inventoriaus“ rankraštis su žymiausio XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios Lietuvos akmens amžiaus tyrinėtojo V. Šukevičiaus „Pratarme“, rankraštinis privačios M. E. Brenšteino kolekcijos katalogas „Mano rinkiniai“ ir „Kauno
gubernijos dvarų rinkinių aprašymo“ rankraštis, kuriame
užfiksuotas archeologines kolekcijas autorius aptarė dar
1987 m. [Butrimas 1987a]. Pirmąjį inventorių M. E. Brenšteinas pradėjo rašyti 1903 m., o 1907 m. parengė „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ švarraštį, kurį
sudarė 181 lapas. Įvadą jis parašė tik 1913 m. [Krajewska 2016, p. 143–145]. Antraštiniame lape pažymėta, kad
darbas parašytas Telšiuose 1907 m., jo pavadinimas buvo
„Archeologinis (Žemaičių žemės) žemėlapis“. Nesitikint
carinės Rusijos okupuotame krašte gauti leidimą tokio
pavadinimo leidiniui publikuoti, rankraštis galiausiai pavadintas „Archeologiniu Kauno gubernijos inventoriumi“.
Pirminis pavadinimas geriausiai atitiko jo plačiąja prasme
pamėgtą Žemaitijos archeologijos, istorijos ir kultūros
istorijos tyrinėjimų lauką. Šis daugiau kaip šimtmetį buvęs
žinomas rankraštinis darbas, kad ir būta pastangų jį publikuoti, anksčiau plačiajai mokslo visuomenei nebuvo
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16. Mykolas Eustachijus
Brenšteinas darbo kabinete
Telšiuose. Lenkijos
nacionalinės bibliotekos
Rankraščių skyriaus
nuotrauka, 1901
Michał Eustachy Brensztejn
in his Telšiai study,
Photograph from the
Manuscript Department of
the Polish National Library,
1901

prieinamas, nors buvo saugomas Varšuvos valstybiniame
archeologijos muziejuje. Tik 2016 m. Lietuvos, Lenkijos ir
Baltarusijos archeologų pastangomis jis buvo publikuotas
lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis [Bitner-Wróblewska,
Banytė-Rowell 2016]. Šiame inventoriuje užfiksuotas žinias apie 900 Žemaitijos, Lietuvos ir dalies Baltarusijos
akmens amžiaus bei vėlesnių epochų paminklų ir archeologinių radinių gerokai papildo kiti du iki šiol nepublikuoti M. E. Brenšteino rankraščiai: Lietuvos nacionaliniame
muziejuje esantis „Kauno gubernijos dvarų rinkinių aprašymas“ [Butrimas 1987a; Brensztejn. Inwentarz...] ir privačios jo kolekcijos rankraštinis katalogas „Mano rinkiniai“, saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve
[LVIA, f. 1135, ap. 6, s. v. 66] (16 pav.).
Kartu su minėtu inventoriumi 2016 m. publikacijoje
paskelbtas ir mus dominantis V. Šukevičiaus parengtas
„Archeologinis Kauno gubernijos žemėlapis. Akmens ir
bronzos epocha“ (17, 18 pav.). Jis yra 74–75 x 42,7–44 cm
dydžio, 1:630 000 mastelio, nubraižytas juodu tušu ir nuspalvintas. Saugomas taip pat Varšuvos valstybiniame
archeologijos muziejuje ir publikuotas 2016 m. su visu
„Archeologiniu Kauno gubernijos inventoriumi, parengtu
Mykolo Eustachijaus Brenšteino“ [Šukevičius 2016]. Kartu V. Šukevičius, remdamasis M. E. Brenšteino sudarytu
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inventoriumi ir pagal jį jo paties parengtu žemėlapiu, šiam
inventoriui parašė ir pratarmę. Joje V. Šukevičius pažymi,
kad Žemaitijos apgyvenimo tankumas akmens amžiuje
buvo labai netolygus. Remdamasis to meto duomenimis,
V. Šukevičius kaip tankiausiai gyventą teritoriją nurodo
buvus tarp Nemuno ir jo intako Mituvos, taip pat Ventos
ir Mūšos paupius. Jis teigė, kad čia daugiausia rasta gludintų akmeninių įrankių, bet vien jais remiantis nedaug ką
galima pasakyti apie akmens amžiaus raidą ir trukmę
Žemaitijoje, ir čia pat pabrėžė, kad akmeniniai kirveliai
naudoti ir daug vėlesniais, netgi istoriniais laikais. Pratarmės autorius daro išvadą, kad, nepaisant detalių
M. E. Brenšteino, T. Daugirdo, Liudviko Kšivickio, kun.
J. Žiogo tyrinėjimų, apie akmens amžių Žemaitijoje žinoma
labai mažai [Šukevičius 2016, p. 29–30]. Turime pabrėžti,
kad Žemaičių aukštumos regione daugiausia atsitiktinai
rastų akmens amžiaus radinių, ypač akmeninių kirvelių,
pažymėta apylinkėse, esančiose į rytus nuo Biržulio ir
Lūksto ežerų, Ventos aukštupyje, Telšių apylinkėse (čia
sužymėta daugiausia radinių iš Telšiuose saugotos paties
M. E. Brenšteino kolekcijos) taip pat Salantų ir Plungės
apylinkėse. Palyginti su F. Pokrovskio žemėlapiu, V. Šukevičiaus žemėlapis, sudarytas remiantis M. E. Brenšteino
inventoriumi, gerokai detalesnis, radimvietės pažymėtos
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17. Vandalino Šukevičiaus sudarytas
Kauno gubernijos archeologinių
akmens ir bronzos amžių
radimviečių žemėlapis, 1911
A Map of Stone-, and Bronze-Age
archaeological find-sites of the
Kauno Gubernia, drafted by
Wandalin Szukiewicz, 1911
————
18. Vandalino Šukevičiaus sudaryto
Kauno gubernijos archeologinių
akmens ir bronzos amžių
radimviečių žemėlapio
fragmentas, 1911
Detail from the Map of Stone-, and
Bronze-Age archaeological findsites of the Kauno Gubernia, drafted
by Wandalin Szukiewicz, 1911

35

gana tiksliai, radiniai nėra sukoncentruoti tik apie miestelius ar administracinius centrus, kaip tai darė F. Pokrovskis pagal iš jų gautas anketas. Kadangi visos
M. E. Brenšteinui žinomos akmens ir žalvario amžiaus
radimvietės sužymėtos atskirame žemėlapyje, jis lengvai
skaitomas. Apskritai, lyginant abu žemėlapius ir inventorius, matyti, kad M. E. Brenšteinas šį inventorių papildė
savo tyrinėjimų Žemaitijoje metu surinkta medžiaga ir jo
paties turėtos archeologinės kolekcijos medžiaga. Jis
buvo gerai susipažinęs su Žemaitijos dvarų ir klebonijų
kolekcijomis, be to, dalį radimviečių pats buvo aplankęs.
Kadangi M. E. Brenšteino inventorius ir žemėlapis buvo
rengiamas beveik dešimtmečiu vėliau nei F. Pokrovskio,
tai į jį pateko kur kas daugiau jo paties surinktų žinių ir
ypač daug remtasi kunigo J. Žiogo kolekcija, kuri
M. E. Brenšteinui buvo labai gerai žinoma ir ypač vertinama, rašė, kad jo rinkiniai pasakiški [Bitner-Wróblewska
2016, p. 116]. Nors daug J. Žiogo rinkinio aprašų ir radinių
metrikų yra dingę, tačiau paties M. E. Brenšteino pateiktos žinios inventoriaus pradžioje leidžia susidaryti vaizdą
apie rinkinio dydį ir jo gausėjimą. 1904 m., kaip užfiksuota M. E. Brenšteino, J. Žiogo rinkinyje buvo 1228 archeologiniai artefaktai: 281 akmeninis kirvis ir pleištas be
skylės, 145 akmeniniai kirviai su skyle kotui ir 65 tokių
kirvių fragmentai, 99 kirvių išgrąžos, 51 galąstuvas, 106
moliniai, akmeniniai, stikliniai ir gintariniai karoliai bei
verpstukai, 32 svaidyklių akmenys su skylėmis (greičiausiai akmeninės buožės), 44 neaiškios paskirties akmeniniai dirbiniai, 24 akmeninės ir geležinės kulkos, 27 geležiniai kalavijai ir kardai, 17 geležinių peilių, 11 pjautuvų,
22 ietigaliai, 21 metalinis (t. y. geležiniai ir 1 bronzinis)
kirvis, 13 skiltuvų, balnakilpių ir metalinių rutuliukų, 41
„diržas“ ir sąsaga, 97 žalvarinės segės, 29 žalvarinės
apyrankės, 42 žiedai ir 1 sidabrinė apyrankė [Butrimas
1987a, p. 13; Banytė-Rowell, Kurila, Simniškytė-Strimaitienė 2016, p. 265]. J. Žiogo rinkinį 1907 m. sudarė jau
1400 archeologinių radinių. Telšių apskrities, kuri tuo
metu užėmė didžiąją Žemaičių aukštumos dalį, paminklų
aprašyme M. E. Brenšteinas J. Žiogo kolekcijos eksponatus mini net 26 kartus, todėl, net ir neturint išsamaus
J. Žiogo rinkinio aprašo, galima teigti, kad jo nuopelnai
tyrinėjant Žemaitijos akmens amžių neabejotini. Be abejo, J. Žiogo rinkiniui susidaryti palankios buvo parapijos,
kur jo kunigauta Žemaitijoje: Kalnalis (Kretingos r.), Medingėnai (Plungės r.), Šiaudinė (Akmenės r.), Užventis
(Kelmės r.), Joniškis, Rūdiškiai (Joniškio r.) [Ostašenko-
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vienė 2015, p. 133]. Jo susirašinėjimas su M. E. Brenšteinu, dalijimasis straipsnių atspaudais, visų savo rinkinių
katalogu, žiniomis apie eksponatų radimo vietą, fotografuota medžiaga, atsiųstais radinių eskizais į archeologijos
mokslo apyvartą įtraukę ypač daug eksponatų ne tik iš
Žemaičių aukštumos regiono, bet ir iš visos Lietuvos. Labai gaila, kad šiuo metu tik dalis J. Žiogo kolekcijos, netekusios metrikų, saugoma Šiaulių „Aušros“ muziejuje – iš
viso 1035 archeologiniai eksponatai, daugiausia akmeniniai dirbiniai [Banytė-Rowell, Kurila, Simniškytė-Strimaitienė 2016, p. 264]. Patikslintais duomenimis, jo senienų
rinkinys saugomas trijose vietose: Kretingos muziejuje
(3 eksponatai), Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje
(7 eksponatai) ir didžioji dalis (1106 eksponatai) Šiaulių
„Aušros“ muziejuje [Ostašenkovienė 2015, p. 133].
M. E. Brenšteinas buvo ir vienas pirmųjų Žemaitijoje
pradėjusių, kaip dabar įvardytume, žvalgomąsias ekspedicijas. 1896 m., kaip jis pats rašė, įvykdė „archeologinį
žygį“ su dailininku Leopoldu Andrijausku, kurio tikslas
buvo „pažinti Žemaitiją, <...> ją ištyrinėti pagal galimybes
istorijos ir archeologijos požiūriu“ [Bitner-WrÓblewska
2016, p. 93]. Jie išvyko iš Telšių, keliavo per Lieplaukę,
Alsėdžius, Platelius, Gintališkę, Salantus, Kretingą, Palangą, Baltijos pajūriu pasiekė Šventąją, o toliau keliavo
jau dabartinės Latvijos teritorija, kirto Rucavą ir pasiekė
Liepoją. Pėsčiomis nukeliavo per 260 kilometrų. Pakeliui
domėjosi dvarų ir klebonijų kolekcijomis, M. E. Brenšteinas savo dienoraštyje aprašė matytas senienas ir meno
dirbinius. Kartais senienos ir meno dirbiniai jam buvo
dovanojami. Šio žygio metu Platelių ežero saloje atliko ir
nedidelius kasinėjimus, kurie patvirtino, kad ten būta pilies. Dienoraštyje aprašė ir kitus Platelių apylinkių archeologinius paminklus [Butrimas 2005, p. 16, 17; BitnerWróblewska 2016, p. 92–97] (19 pav.).
Pats M. E. Brenšteinas tokias išvykas vadino „vasaros
žygiais po Žemaitiją“. Kai kurios iš jų truko net 6 savaites.
Tai buvo išvykos prie objektų, jų inventorizavimas, t. y.
paviršiniai žvalgomieji tyrimai. Gausi asmeninė kolekcija, puikus didžiausių Žemaitijos dvaruose, klebonijose,
pas įvairius asmenis saugomų kolekcijų pažinimas, jo
paties vykdyti archeologiniai žemaičių paminklų tyrinėjimai, aktyvus dalyvavimas Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje vykusiose archeologinėse konferencijose, parodose,
lankymasis žymiausių Europos muziejų archeologinėse
ekspozicijose, intensyvus susirašinėjimas ir keitimasis
informacija su kolegomis Lietuvoje, Lenkijoje, kitose
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19. Mykolas Eustachijus Brenšteinas ir dailininkas Leopoldas
Andrijauskas „archeologiniame žygyje“ po Žemaitiją ir
Vakarų Latviją. Lenkijos nacionalinės bibliotekos
Rankraščių skyriaus nuotrauka, 1896
Michał Eustachy Brensztejn and the artist Leopoldas
Andrijauskas on their ‘archaeological march’ through
Žemaitija and Western Latvia. Photograph from the
Manuscript Department of the Polish National Library, 1896

š alyse, visos surinktos medžiagos apibendrinimas Kauno gubernijos archeologinės medžiagos inventoriuje
leido M. E. Brenšteinui pirmajam padaryti ir iki šiol nepaneigiamų išvadų apie Žemaitijos akmens amžių. Savo
laiške, saugomame Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje,
V. Šukevičiui jis rašė: „Akmens amžiaus paleolito epochos pėdsakų, dirbtuvių pavidalu, Žemaitijoje aptikta
Nevėžio, Dubysos, Nemuno pakrantėse, tik jų skaičius
labai nedidelis“ [Bitner-Wróblewska 2016, p. 120].
M. E. Brenšteino dėka tapo žinomi mamutų kaulų radiniai
iš Alsėdžių: į dvi dalis perlaužtas 99,5 cm ilgio mamuto
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šonkaulis, jo rinkiniui dovanotas klebono Jurgio Rupkos
1898 m., mamuto žandikaulio liekana iš Raudondvario,
aptikta kairiajame Nemuno krante kasant akmenis (pateko į miesto muziejų Kaune), taip pat mamuto kaulai,
rasti Grinkiškyje [Banytė-Rowell, Kurila, SimniškytėStrimaitienė 2016, p. 193].
Daug naujos informacijos apie Žemaičių aukštumos
akmens amžiaus radimvietes, remdamasis anksčiau
skelbta medžiaga, nedidelėmis žinutėmis spaudoje,
informatoriais, besiplečiančiu muziejų tinklu Vakarų Lietuvoje, pateikė Petras Tarasenka veikale „Lietuvos archeo
logijos medžiaga“ [Tarasenka 1928]. Pirmosios Lietuvos
Respublikos metais (1918–1940) tai buvo vienintelis ir
gana sėkmingas bandymas pateikti tuo metu žinomų archeologijos paminklų sąrašą ir literatūrą apie juos. Kartu
P. Tarasenka pirmą kartą Lietuvoje aptarė archeologijos
mokslo raidą ir jam žinomą medžiagą pabandė suskirstyti į kultūrinius ir chronologinius laikotarpius. Akmens
amžių autorius skyrė į paleolito ir neolito laikotarpius.
Remdamasis Vandalino Šukevičiaus, Aleksandro Spicyno,
Liudviko Kšivickio, Otto Tischlerio, Kazimiero Būgos tyrinėjimais, neolito laikotarpiui jis priskyrė akmens amžiaus
stovyklas ir dirbtuves, piliakalnius (ankstyvuosius), laidojimo vietas, kai kuriuos akmenis (menhyrus), įvairius
akmeninius, molinius, kaulinius ir kitus dirbinius, kurių
kiekvieną grupę aptarė atskirai. Tyrinėtojams vertingiausias yra Lietuvos archeologinių paminklų sąrašas (III skyrius), kuriame kruopščiai suregistruotos visos Žemaitijos
akmens amžiaus radimvietės ir autoriui tuo metu buvę
žinomi akmens amžiaus radiniai. Tebėra vertingas ir plačiausias tarpukario Lietuvos archeologinės literatūros
sąrašas (IV skyrius), ir sisteminis Lietuvos archeologinių
paminklų sąrašas (V skyrius). Detaliuose Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Raseinių, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskričių sąrašuose ir žemėlapiuose pažymėta 14 akmens
amžiaus paminklų, kapų bei atsitiktinių radinių, daugiausia akmeninių kirvelių, iš 112 vietovių. Nors vėliau buvo ir
detalesnių tokio tipo Lietuvos archeologinių žemėlapių,
tačiau P. Tarasenkos parengtasis dėl tikslių nuorodų ir
bibliografijos iki šiol nepraranda mokslinės vertės. Darydamas savo išvadas, jis daugiausia rėmėsi A. Spicyno
autoritetu ir tiksliau datuoti akmens amžiaus paminklų
nesiryžo. Peterburgo archeologijos komisijos nar ys, Peterburgo universiteto archeologijos profesorius A. Spicynas, be Lietuvos akmens amžiaus tyrinėtojų (daugiausia
V. Šukevičiaus) darbų referavimo komisijos leidiniuose
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20. Valstybinės archeologijos komisijos narys Eduardas Volteris
(pirmas iš dešinės) prie Virvytės ir Rešketos santakos žvalgo
archeologinines ir antropologines radimvietes, 1930
Eduardas Volteris, member of the State Archaeological
Commission surveys find-sites of archaeological and
anthropological finds at the confuence of the Virvytė
and Rešketa rivers, 1930

38

1
[Puzinas 1983a, p. 212], savo didžiausiame veikale „Lietuvos senienos“ („Litovskie drevnosti“) Lietuvos archeolo
ginę medžiagą pirmą kartą suskirstė periodais, apibūdino regiono gamtines sąlygas. Rašė, kad jam nieko
nežinoma apie Lietuvos paleolito paminklus. Kauliniam
periodui jis priskyrė visus jam žinomus, E. Tiškevičiaus
ir V. Šukevičiaus aprašytuosius akmens amžiaus radinius.
Jam taip pat buvo žinomi T. Daugirdo, P. Tarasenkos archeologinės medžiagos rinkiniai, tarp jų ir akmens amžiaus medžiaga iš Žemaičių aukštumos [Spicyn 1925].
Žemaitijos akmens amžiaus archeologinių paminklų
tyrinėjimus XX a. pirmojoje pusėje dažniausiai vykdė vokiečių archeologai (daugiausia tyrinėję pajūrio zonos neolito laikotarpio paminklus) ir Kauno universiteto bei Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus archeologai. Tiesa,
pastarieji sistemingų archeologinių akmens amžiaus paminklų tyrinėjimų šiame regione nevykdė, paprastai buvo
tenkinamasi atsitiktinės medžiagos ir radimviečių fiksavi
mu, naujos medžiagos įtraukimu į tikslesnes kultūrines ir
chronologines ribas. Deja, nesant sistemingų stratigrafinių
tyrinėjimų, dažnai to nepavykdavo padaryti (20 pav.).
Organizuotesnį darbą Šilutės ir Klaipėdos apskrityse,
Kuršių nerijoje vykdė vokiečių archeologai bei mėgėjai,
todėl ten pasirodė ir pirmieji apibendrinamieji veikalai,
skirti Rytų Prūsijos archeologijai (nors Klaipėdos kraštas 1923–1939 m. teisėtai priklausė Lietuvai, jie traktavo jį kaip Rytų Prūsijos dalį). Bene pirmas toks akmens
amžiui skirtas apibendrinamasis darbas buvo Wilhelmo
Gaerte´s monografija „Rytprūsių akmens amžiaus keramika“ [Gaerte 1927], taip pat didžiulė jo monografija
„Rytų Prūsijos priešistorė“ [Gaerte 1929], kuriose aptariama ir Klaipėdos bei Šilutės apskričių medžiaga, dau-
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giausia neolito laikotarpio kauliniai, raginiai ir gintariniai
dirbiniai, keramika, kapų radiniai. Pirmą kartą Vakarų
Lietuvos ir Rytprūsių archeologinė akmens amžiaus
medžiaga, remiantis paminklų stratigrafija, topografija,
tipologija, žiedadulkių analizės duomenimis, buvo įtraukta į gana patikimas kultūrines ir chronologines ribas. Iki
šiol išliekamosios vertės nepraranda Carlo Engelio monografija „Senprūsių genčių proistorė“ [Engel 1932]. Me
zolito ir neolito laidojimo paminklams Vakarų Lietuvoje
pažinti labai svarbūs tebėra Meškos Galvos [Bezzenberger 1893; Bohne-Fischer 1941], Alksnynės ir Juodkrantės [Engel 1935] Kuršių nerijoje vėlyvojo neolito kapų ir
dešiniajame Minijos krante, Lankupiuose [Bezzenberger
1896–1900], rasto laivinių kirvių kultūros kapo tyrinėjimai. Itin svarbūs Rytprūsių ir Lietuvos pajūrio zonos
akmens amžiaus laikotarpio radinių chronologijai nustatyti buvo vokiečių durpynų geologo Hugo Grosso tyrinėjimai. Rytprūsių durpynuose jis rekonstravo klimato
ir augalų raidą nuo vėlyvųjų ledynų laikotarpio iki geležies amžiaus ir, remdamasis žiedadulkių analizės metodais, nustatė daugelio durpynuose aptiktų radinių, tarp
jų paleolito kaulinių ir raginių dirbinių iš Bachmano dvaro (dabar Klaipėdos miesto dalis) chronologiją [Groß
1939]. Be abejo, jo darbai buvo svarbūs ir Lietuvos archeologams, bandžiusiems šiuo laikotarpiu tiksliau datuoti atsitiktinai Žemaitijos, Užnemunės ir kitų Lietuvos
regionų durpynuose rastus akmens amžiaus kaulinius
ir raginius dirbinius, tačiau sistemingas tokio pobūdžio
archeologų, geologų, paleogeografų, paleobotanikų bendradarbiavimas Vakarų Lietuvoje prasidėjo tik po Antrojo pasaulinio karo.
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Žemaičių aukštumos ir Biržulio
regiono akmens amžiaus medžiagos
kaupimas Lietuvos Respublikoje
1918–1940 metais
Neabejotinais akmens amžiaus tyrinėjimo ir medžiagos
kaupimo centrais tapo besikuriantys krašto muziejai ir
Valstybinė archeologijos komisija. To laikotarpio Lie
tuvos muziejai (Kauno miesto muziejus, nuo 1936 m.
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus (VDKM), nuo 1932 m.
„Alkos“ muziejus Telšiuose, nuo 1935 m. Kretingos
muziejus, nuo 1923 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus) tapo
įstaigomis, į kurias pateko didžioji dalis Žemaičių aukštumos ir Biržulio baseino akmens amžiaus medžiagos.
Ji dažniausiai atsitiktinai aptikta rankiniu būdu vykdant
melioracijos darbus, kasant durpes ar atliekant kitus žemės darbus. Nors sistemingų akmens amžiaus paminklų
tyrinėjimų mūsų aptariamame regione nebuvo, tačiau mu
ziejų darbuotojai ir Valstybinė archeologijos komisija pa
skatino kultūrtechnikus sudaryti atsitiktinai randamų dir
binių situacinius radimo vietų planus, nubraižyti jų
profilius. Taip atsirado naujas dokumentikos šaltinis, teikiantis duomenų apie radimviečių topografiją, tikslesnę
radinių stratigrafiją. Tai svarbiausia dokumentinės medžiagos dalis, suteikianti galimybę daug geriau pažinti
Biržulio regiono akmens amžių (21, 22 pav.).
Į Kauno miesto muziejų pirmieji titnago radiniai iš Bir
žulio ežeryno ir Žemaičių aukštumos pateko dar 1930 m.
Tai balkšvo titnago skaldytinis, galinis gremžtukas, dalis
skeltės ir netaisyklingos formos dirbinys (VDKM, inv.
Nr. 1573:1–4). Dirbiniai rasti Janapolės (iki XVIII a. antrosios pusės vadinta Viržuvėnais) apyl., Varnių vls., Telšių
apskr., gauti iš Janapolės klebono, pateikė ūkininkas Rolukas. Visas šis titnaginis inventorius rastas netoli Patilčio
kaimo esančioje kalvoje, kurioje, anot radėjo, jų randama
nemažai, ir spėjama, kad ten būta titnago apdirbimo vietos. Panašiu laiku į tą patį muziejų pateko ir kiek didesnis
(12 titnaginių dirbinių) rinkinėlis iš Graužių (Josvainių
apyl.): 2 rėžtukai, 2 gremžtukai, 2 strėlių antgaliai, 3 retušuotos skeltės, 2 neaiškios paskirties dirbinėliai,
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21. Virvytės ir Rešketos upių santakos (Telšių apskr., Varnių vls.) archeologinių akmens
ir žalvario amžiaus dirbinių radimviečių brėžinys. Braižė M. Mikalauskas, 1930.
Žemaičių muziejus „Alka“, GEK 38918
Sketch of Stone-, and Bronze-Age archaeological find-sites from the confluence of the
Virvytė and Rešketa rivers (Telšiai dist., Varniai area), drafted by M. Mikalauskas, 1930.
Samogitian Museum "Alka", GEK 38918
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22. Rešketos upelio vagoje rasto kaulinio dirbinio ir
žmogaus kaukolės radimvietės situacinio plano
brėžinys. Braižė M. Mikalauskas, 1933
Sketch of a bone artefact found in the bed of the small
Rešketa river and a site plan of the find-site of a human
skull, drafted by M. Mikalauskas, 1933

1muštukas (VDKM, inv. Nr. 1551:1–12). 1936 m. muziejui
titnaginius dirbinėlius iš Bridvaišio ežero pakrantės (Tytuvėnų apyl.) pateikė Petras Jagminas. Beveik tuo pačiu
metu perduota ir titnaginių dirbinių kolekcija iš Šilalės
miesto (VDKM, inv. Nr. 615:1–15).
1932 m. iš rytinės Biržulio ežero pakrantės, Pabiržulio
kaimo, į „Alkos“ muziejų Telšiuose pateko keturkampio
skersinio pjūvio titnaginis įtveriamasis kirvelis (inv.
Nr. 66). Jį pateikė Zosė Vyšniauskienė iš Pavandenės pradinės mokyklos. Kirvelis rastas 1924 m. Pabiržulio kaimo
darže, 2 km nuo Sprūdės piliakalnio. Pirmosios Lietuvos
Respublikos paskutiniaisiais metais (1938–1940) rytinėje
Žemaičių aukštumos dalyje savo gimtosiose Ariogalos,
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Raseinių, Čekiškės apylinkėse titnaginius dirbinius rinko
žymus kolekcininkas Aleksandras Račkus. Neolito laikotarpio titnaginiai ietigaliai iš Ugionių apyl., Betygalos vls.,
Vispilio apyl., Jurbarko vls. ir Putrių k., Ariogalos vls. iš
pradžių pateko į Jungtinėse Amerikos Valstijose jo organizuojamą Lituanistikos muziejų [Puzinas 1961, p. 328], o
1967–1968 m. juos įsigijo Balzeko muziejus Čikagoje ir
ten jie eksponuojami (1997 m. autoriaus lankymosi muziejuje metu surinkti duomenys).
Į to meto Lietuvos muziejus ėmė patekti taip pat kaulinių ir raginių dirbinių iš kitų Žemaičių aukštumos vietovių.
Didžiausią jų dalį sudarė kauliniai durklai. Netoli Alsėdžių
rastas ir Adolfo Nezabitausko 1937 m. Kauno miesto mu-

1
ziejui padovanotas kaulinis durklas, padarytas iš pusiau
perskelto blauzdikaulio. Kitas to paties tipo kaulinis durklas rastas Utelių durpyne (Nemakščių vls.) ir Valstybės
archeologijos komisijai pristatytas 1936 m. [Puzinas 1983c,
pav. 3: 3]. Žemaičių muziejui „Alka“ Telšiuose 1940 m. mokytojas Brunza pateikė pirmąjį radinį iš Šarnelės (Varduvos pakrantė, Žemaičių Kalvarijos apyl.). Tai vėl kaulinis
durklas iš pusiau perskelto kaulo gludintu smaigaliu [Valatka 1968, pav. 3: k]. Kaulinis durklas (?), rastas apie
1960 m. reguliuojant Rešketos upės vagą ties Vilko Miško
vienkiemiu (Janapolės apyl.), pateko į Jono Rekašiaus kolekciją [Daugudis 1965]. Kitas durklas su rankena rastas
Ariogaloje, Taurupio ir Dubysos santakoje.
Žeberklai, rasti dažniausiai rankiniu būdu kasant durpes Žemaičių aukštumos durpynuose, taip pat sudaro
didelę atsitiktinai rastų kaulinių dirbinių grupę. Ylakių
kaime (Alsėdžių vls., Telšių apskr.) rastas vienašonis kaulinis žeberklas su išpjautais grioveliais titnago skeltėms
įdėti [Nezabitauskas 1925; Puzinas 1935, pav. 7]. 1937 m.
šį radinį Vytauto Didžiojo karo muziejui dovanojo dailininkas Jonas Burba.
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Kiek vėliau tam pačiam muziejui kunigas Vitkus iš Ja
napolės pateikė pusę laivinio kirvio su „siūle“ viename
šone, skilusio per skylę kotui.
1936 m. į Kretingos muziejų pateko gintaro rinkinys,
susidedantis iš 153 įvairių akmens amžiaus gintarinių
papuošalų [Tarvydas 1937]. Juos padovanojo Palangos
grafai Tiškevičiai. Tik neseniai paaiškėjo tikslesnės šio
rinkinio atsiradimo aplinkybės. XIX a. pabaigoje–XX a.
pradžioje įrengiant Palangos parką buvo kasamos durpės
iš Šventosios durpynų. Tuo metu, mat yt, pataikyta ant
akmens amžiaus gintaro dirbtuvių ar tiesiog neolito gyvenvietės, ir darbininkai surinko unikalų gintarinių papuošalų rinkinį, kuris vėliau pateko į Kretingos muziejų. Deja,
sistemingai tyrinėjant Šventosios akmens amžiaus paminklų kompleksą jau nepavyko aptikti šios, greičiausiai
sunaikintos, radimvietės. Tuo laikotarpiu gintarinių dirbinių taip pat rasta Smeltėje (Klaipėdos uoste) ir Lūžijos
miške (netoli Priekulės) [Richthofen 1935]. Visus šiuos
gintaro rinkinius dar 1938 m. J. Puzinas teisingai datavo
neolito laikotarpiu [Puzinas 1983c, p. 49–51].
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Atsitiktiniai radiniai Biržulio apyežerės
regione, rasti melioracijos darbų metu
1930 m., nugriovus vandens malūną prie Janapolės, iškasus ir paplatinus Virvytės ištakas iš Biržulio ežero, pra
sidėjo Biržulio melioracijos darbai. 1930–1934 m., tiesinant bei platinant Virvytės ir Rešketos vagas, vandens
lygis ežere nukrito 110 cm ir ežero plotas sumažėjo iki
200 hektarų.
Darbų metu aptiktos trys akmens amžiaus radimvie
tės, pirmoji iš jų – Rešketos ir Virvytės santakoje, Patilčių
kaime. Kultūrtechnikas M. Mikalauskas 1930 m. sudarė
paspalvintą brėžinį „Telšių apskrities, Varnių vls., Virvytės
ir Rešketos upelių archeologinių iškasenų vietos, vertikalė ir horizontalė padėtis“. Brėžinyje parodyti skersiniai
radimviečių profiliai ir planas. Šis planas, saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“ Telšiuose, turi seną Kauno miesto muziejaus antspaudą ir Archeologijos skyriaus inventoriaus numerį 496. Jame raudonais brūkšniais
nužymėta Rešketos ir Virvytės vagų (iki melioracijos)
12 pjūvių ir atskirai pateikta 12 skersinių profilių. Prie
kiekvieno tikslesnių matmenų skersinio profilio pateiktas
trumpas radimvietės aprašymas (23 pav.).
Pirmasis skersinis profilis, labiausiai į šiaurę nutolęs
žemyn pagal upės tėkmę, rodo, kad Virvytės vagoje,
20 cm po vandeniu (ir apraše nurodyta, kad šioje vietoje),
aptiktas kastuvu iš gilumos iškeltas žalvarinis kirvelis,
kuris 1938 m. paskelbtas J. Puzino studijoje „Naujausių
proistorinių tyrinėjimų duomenys“ [Puzinas 1983c, pav.
16: 2]. Tik apie 30 m į pietus nuo kirvelio, 0,5 m gylyje nuo
upelio dugno, rastas žalvarinis smeigtukas masyvia įvija
(abu radiniai rasti išmesti ant kranto, jau žvyro sluoksnyje). J. Puzino nuomone, jie priskirtini senojo žalvario amžiaus antrajam periodui.
Be radimviečių Virvytės upėje, tame pačiame plane
tiksliai pažymėtos ir radinių Rešketos upės senojoje ir
naujojoje vagose radimo vietos, prieš pat šiai upei įtekant
į Virv ytę. Arčiausiai santakos, jau kasant naująją upės
vagą, plane nurodyti du skersiniai profiliai, itin tvarkingai
sudėtos nešakotos apie 3–5 cm skersmens kartelės.
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23. Virvytės ir Rešketos santakos (Telšių apskr.) akmens ir
žalvario amžiaus dirbinių radimviečių skersiniai profiliai.
Braižė M. Mikalauskas, 1930
Cross-sectional profile of find-sites of Stone-, and Bronze-Age
artefacts from the confluence of the Virvytė and Rešketa rivers
(Telšiai dist.), drafted by M. Mikalauskas, 1930
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 astoji krūva – maždaug gero glėbio skersmens. SkersiR
niai profiliai ir aprašymas rodo, kad melioratoriai šioje
vietoje bene bus radę žvejybai skirtą įrankį. Visa tai rãsta
durpių sluoksnyje.
Už keliolikos metrų į pietus nuo pastarosios radimvie
tės, upės vaga aukštyn, kasant naują ištiesintą vagą,
180 cm nuo žemės paviršiaus rasta žmogaus kaukolė ir
griaučiai. Dar už kelių metrų į pietus nuo šios radimvietės,
Rešketos upe aukštyn, jau pačioje upės vagoje, ją gilinant,
žvyro sluoksnyje, apie 50 cm gylyje nuo upės dugno, rasti du kauliniai dirbiniai, kurie radėjams atrodė panašūs į
mezgimo įrankius, tačiau, kaip rodo vėlesnės publikacijos,
tai buvo kauliniai strėlių antgaliai. Visai arti šios vietos (gal
per 1 m), taip pat žvyro sluoksnyje, maždaug 50 cm gylyje nuo upelio dugno, rastas dar vienas kaulinis dirbinys,
sprendžiant iš publikacijų, irgi greičiausiai strėlės antgalis.
Kiek toliau, taip pat dar nemelioruotoje Rešketos vagoje, 120–150 cm gylyje, žvyro sluoksnyje, rasta žvėries
kaukolė ir daugybė sukaltų kuolų, žabų, skiedrų liekanų.
Greičiausiai melioratoriai vėl aptiko akmens amžiaus
gyvenvietės liekanas. Paskutinė radimvietė Rešketos
upelio vagoje – jau visai netoli tilto Varnių–Telšių kelyje:
50 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, po juodžemiu, šlyno
sluoksnyje, neseniai iškasto kanalo (čia jis beveik sutampa su upės senvage) krante rasta viršutinė žmogaus
kaukolės dalis.
1930 m. Patilčio kaime lankėsi tuometinis Kauno mies
to muziejaus direktorius profesorius Eduardas Volteris,
sužinojęs apie radinius, kai, gilinant Rešketos ir Virvytės
upių vagas, kastuvais buvo užkabintos neolito ir žalvario
amžiaus gyvenviečių liekanos. Kadangi rudenį šlapių vietų išsamiau tyrinėti nebuvo įmanoma, tai radimvietė tik
nufotografuota ir sudarytas planas. Antropologinė me
džiaga perduota ištirti profesoriui Jurgiui Žilinskui, gyvulių kaulai – profesoriui Tadui Ivanauskui, mediniai basliai –
profesoriams Konstantinui Regeliui ir Liudui Valioniui
[Zabiela 1993, p. 74]. Žalvarinius dirbinius E. Volteris datavo 1400–1100 m. pr. Kr. Šio laikotarpio paminklų tuo
metu Lietuvoje nebuvo žinoma, todėl jis planavo į Patiltį
pasiųsti „antropologus, botanikus, zoologus, archeologus
narūnus Biržulio ežero dugnui tirti“ [Svarbūs archeologiniai radiniai, 1930]. Tai būtų buvusi pirmoji Lietuvoje didelė kompleksinė ekspedicija, kuri, deja, neįvyko. Tačiau
svarbiausias E. Volterio nuopelnas Patilčio vietovėje tas,
kad jo iniciatyva darbus vykdantiems kultūrtechnikams
Kauno miesto muziejus užsakė sudaryti situacinius ra-
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dimviečių planus, kurie šiandien yra vienintelis dokumentas, leidžiantis jas lokalizuoti, aptarti rastų dirbinių stratigrafiją ir interpretuoti radinių paskirtį, patvirtinti buvusias
akmens amžiaus gyvenvietes, rastą antropologinę medžiagą ir žalvario amžiaus aukojimo vietą.
Rešketos melioracija, 1930 m. pradėta upės žemupyje,
ties santaka su Virvyte, buvo tęsiama ir vėlesniais metais.
Jau 1931 m., gilinant Rešketos vagą aukštupio kryptimi
naujame perkase, durpyne, 150 cm gylyje, purve, rasta
puodų šukių, nuodėgulių ir kaulų. Duomenys apie šią radimvietę saugomi Lietuvos kultūros ministerijos Mokslinės-metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos
rankraštyne (b. 566, Telšių apskr. II, p. 377–378; 392–404).
Toliau vykdant Rešketos nusausinimo projektą ir melioracijos darbams pasiekus upės aukštupį Varnių vls.,
Vydmantų k. žemėse, t. y. 10 km nuo Rešketos žiočių, į
vakarus nuo tilto kelyje Žarėnai–Vydmantai, labiausiai į
pietus išlinkusioje upės kilpoje, platinant upės vagą iškasto kanalo šoniniame šlaite prie dugno taip pat rastas
akmens amžiaus kaulinis dirbinys ir šalia, 150 cm gylyje,
buvusi žmogaus kaukolė. Kultūrtechnikas M. Mikalauskas
nubraižė spalvotą radimvietės planą, kuris šiuo metu
saugomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus Jono Puzino fonde (UDK 929
(73) F52–28) (22 pav.). Tačiau šiame 1933 m. rugsėjo 15 d.
sudarytame plane šalia profilio neaprašyta, kokie radiniai
čia rasti. Tai jau trečioji radimvietė, kurios, deja, kaip ir
antrosios, nepavyko aptikti archeologams, aštuntajame
dešimtmetyje pradėjusiems sistemingus regiono akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimus. Ieškant šios vietos Rešketos pakrantėje aptikta akmens amžiaus gyvenvietė
Upetų kaime. 1930–1933 m. Rešketos ir Virvytės santakoje ir Rešketos pakrančių radimvietėse rasti dirbiniai
pateko į Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejų. Juos
pateikė kultūrtechnikai P. Sklėrius ir M. Mikalauskas. Nors
radiniai perduoti 1930 ir 1934 m. yra iš skirtingų radimviečių, jie visi buvo nurodyti kaip rasti vienoje vietoje,
Virvytės ir Rešketos upių santakoje, Patilčių kaime. Tačiau
iš detalių M. Mikalausko planų ir archyvinių tyrinėjimų
pavyko nustatyti, kad 1930 m. iš Rešketos ir Virvytės santakos į muziejų pateko šie radiniai: žalvarinis įvijinis
smeigtas ir žalvarinis kirvis (VDKM, inv. Nr. 631: 1, 2), ilgas
kaulinis ietigalis, raginis žeberklas su smulkiai išpjaustytais danteliais, ieties ar strėlės fragmentas (VDKM, inv.
Nr. l5: l–3), akmeninio kirvio fragmentas, titnaginis kirvis
nuskaldytu paviršiumi ir gludintais ašmenimis (VDKM,
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inv. Nr. 67). Vėliau, 1934 m. gruodžio 7 d., į tą patį muziejų pateko plokščias kaulinis antgalis su nulaužta viršūne
ir kotelio smaigaliu. Jo ilgis 7,7 cm (VDKM, inv. Nr. 15: 4).
Greičiausiai tai bus jau trečioje radimvietėje, Vydmantų
kaime, Rešketos upėje, 1933 m. rastas ir J. Puzino pa
skelbtas kaip radinys iš Rešketos ir Virvytės santakos
[Puzinas 1983c, pav. 5: 8]. 1934 m., toliau tęsiant Rešketos
ir Virvytės melioravimo darbus, kasant Virvytės ištakų
baseino reguliavimo griovius, rasti du akmeniniai kirviai
su skylėmis kotui. Juos į Žemaičių muziejų „Alka“ 1934 m.
pristatė kultūrtechnikas P. Gaidamavičius (ŽMA, inv.
Nr. 529–530).
Archyviniai duomenys, M. Mikalausko nubraižyti planai
ir tikslūs aprašai prie jų leido atskirti muziejuje ir vėlesnėse publikacijose supainiotus radinius iš trijų skirtingų
radimviečių, nustatyti, kad Rešketos ir Virvytės santakoje melioracijos metu aptikti radiniai yra iš kelių skirtingų
paminklų. Labiausiai į šiaurę (apie 100 m) nutolusi dviejų
žalvarinių dirbinių radimvietė Virvytės upės vagoje yra
senojo žalvario amžiaus antrojo periodo paminklas (greičiausiai aukojimo vieta), o nuo jo į pietus ir į rytus esančios
radimvietės – dar akmens amžiaus laikų, greičiausiai
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neolito, paminklų liekanos. Deja, pokarinė melioracija su
galinga technika gerokai pakeitė Rešketos ir Virvytės
santakos reljefą ir tiksliau lokalizuoti šių radimviečių sis
temingų archeologinių žvalgymų metu nepavyko. Todėl
1930–1933 m. rankiniu būdu iškasti radiniai ir tiksliau
užfiksuota radimviečių topografija bei stratigrafija leidžia
bent šiek tiek detalizuoti radimviečių pobūdį.
Tyrinėjimų metu rasta archeologinė ir antropologinė
medžiaga buvo publikuota periodikoje, pateko į Lietuvos
archeologijos ir antropologijos apibendrinamuosius dar
bus, monografijas. J. Puzinas, sudaręs dar ir dabar priimtiną Lietuvos akmens amžiaus chronologinę sistemą,
publikavo medžiagą ir iš Biržulio apyežerės Žemaičių
aukštumoje: buvo paskelbti į Kauno muziejų patekę neolito radiniai – kauliniai ir žalvariniai dirbiniai. Kaulinius
dirbinius autorius, nors ir abejodamas, priskyrė mezolitui
ir sąlygiškai – vadinamajai kaulo kultūrai [Puzinas 1935;
1938, p. 11–16]. Plačiai Rešketos ir Virvytės santakos antropologinę medžiagą, ypač kaukolę su ryškiais ochros
pėdsakais, aptarė J. Žilinskas ir priskyrė ją trumpagalvio
(brochykephalicus) žmogaus tipui [Žilinskas 1931].
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Akmens amžiaus medžiagos iš
Žemaičių aukštumos kaupimas
muziejuose ir privačiose kolekcijose
po Antrojo pasaulinio karo
Po Antrojo pasaulinio karo dėl šeštajame dešimtmetyje
suintensyvėjusių melioracijos darbų Biržulio ežero regione, taip pat dėl aktyvesnės vietinių muziejų, pirmiausia
Telšių, Šiaulių, Kelmės, veiklos ir dėl sistemingų įvairių
laikotarpių paminklų tyrinėjimų bei žvalgymų, vykdomų
centrinių Lietuvos mokslo institucijų, daugėjo akmens
amžiaus medžiagos ir iš Žemaičių aukštumos regiono.
Biržulio ežero, Virvytės ir Rešketos upių pakrantėse
po Antrojo pasaulinio karo akmens amžiaus radinius
intensyviai rinko ir kaupė savo kolekcijoje Varnių miškininkas J. Rekašius. Ši jo veikla ypač suintensyvėjo vykstant didžiajai Biržulio ežero melioracijai, kuri ežerą iš
esmės sunaikino. Įvairių melioracijos darbų metu į J. Rekašiaus kolekciją pateko kaulinis vienpusis žeberklas su
29 smulkiomis užbarzdomis, aptiktas į pietus nuo Pabiržulio (Janapolės) alkakalnio, netoli dabartinio Drujos upės
kanalo [Rimantienė 1971, pav. 109: 1] (24 pav.), ir kaulinis
durklas, rastas 1959–1961 m. reguliuojant Rešketos upės
vagą ties Tetervinės kaimu, Vilko Miško vienkiemiu [Daugudis 1965, p. 28]. Į jo kolekciją iš Biržulio ežero apylinkių
pateko ir 6 akmeniniai kirviai su skylėmis kotui: iš Rotkalnio kaimo (Varnių apyl., rastas 1959 m.), iš šiaurinės
Stervo ežero pakrantės (Varnių apyl., rastas 1956 m.), iš
Biržulio sąsmaukos (Varnių apyl., rastas 1969 m.), aptiktas durpių sluoksnyje, iš Pareškečio kaimo (Žarėnų apyl.,
rastas 1956 m.), aptiktas prie Rešketos upelio, netoli
Venskienės sodybos, iš Biržulio sąsmaukos (Varnių apyl.,
rastas 1966 m.), aptiktas durpių sluoksnyje, ir iš Pastervio durpyno (Varnių apyl., rastas 1958 m.), aptiktas kasant kanalą tarp suverstų ąžuolų durpių sluoksnyje.
J. Rekašiaus kolekcijoje buvo ir du įtveriamieji kirveliai;
vienas rastas Viešvėnų miestelyje 1965 m. statant mokyklą, o antrasis – 1967 m. Gintalų kaimo dirvoje (Varnių
apyl.). Vienas titnaginis kiek apdaužytas kirvelis rastas

48

1

Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

————
24. Kaulinis vienpusis žeberklas, patekęs į Varnių miškininko
Jono Rekašiaus kolekciją XX a. šeštajame dešimtmetyje, ir raginis
kirvis, patekęs į Janapolės vidurinės mokyklos muziejų, vėliau
perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui
Bone uni-serial harpoon from the collection of the Varniai forester
Jonas Rekašius (1950s) and an antler axe from the Janapolė School
Museum, later transferred to the Lithuanian National Museum
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Panakačio kaime (Varnių apyl.), statant tiltą per Nakačios
upę kelyje Varniai–Užventis (autoriaus asmeninio archyvo duomenys). Šios kolekcijos surinkimas, radimo vietų
fiksavimas vėlesnių archeologinių tyrinėjimų metu padėjo lokalizuoti kai kuriuos akmens amžiaus paminklus,
rekonstruoti regiono apgyvenimo raidą, remiantis ir sistemingais archeologiniais tyrinėjimais, ir jau minėtų atsitiktinių archeologinių radinių radiokarboninėmis datomis. Tuo pat metu Lietuvos pajūryje buv o pradėti
sistemingi neolito laikotarpio paminklų tyrinėjimai, davę
daug medžiagos IV tūkstantmečio pr. Kr.–II tūkstantmečio pr. Kr. pirmosios pusės žvejų verslo, jų buities,
taikomosios dailės pažinimui, taip pat primityvios žemdirbystės pradžiai visame Baltijos regione atskleisti.
Palangos neolito gyvenvietės tyrinėjimai 1958 m. [Kulikauskas 1959], Šventosios komplekso tyrinėjimai 1966–
1972 m. ir 1982–1995 m., Nidos vėlyvojo neolito gyvenvietės tyrinėjimai 1973–1978 m. [Rimantienė 1979;
1980a; 1984; 2005; 2016] leido išsiaiškinti Narvos, rutulinių amforų ir Pamarių virvelinės keramikos kultūrų
formavimąsi ir raidą Lietuvos pajūryje, tačiau žinios apie
vėlyvojo paleolito, mezolito ir net ankst yvojo neolito palikimą tebebuvo labai menkos. Todėl ir atsitiktinės medžiagos rinkimas vietiniuose muziejuose, pirmųjų
akmens amžiaus radimviečių fiksavimas Žemaičių aukštumoje, tikintis čia rasti ir tyrinėti visų akmens amžiaus
periodų paminklus, buvo labai aktualus ir dera jį kiek
detaliau aptarti.
Telšių kraštotyros muziejaus archeologas Vitas Valatka, daugiausia tyrinėjęs metalų epochos kapinynus ir
gyvenvietes, susidūrė ir su akmens amžiaus medžiaga.
1967 m., tyrinėdamas vėlyvojo neolito–žalvario amžiaus
gyvenvietę, aptiktą 1966 m. Akmenskinės kaime, 3 km į
rytus nuo Medingėnų miestelio, 1 km į pietus nuo kairiojo Minijos kranto, rado to laikotarpio kultūrinį sluoksnį.
Vienoje sankaupoje buvo 3 ūkinės duobės su trinamaisiais
girnų akmenimis, 80 brūkšniuotosios keramikos šukių
(10 x 8 m plote), o kitoje sankaupoje – titnaginių dirbinių
ir skelčių (10 x 7 m plote). Tarp jų buvo 4–5 m tarpas be
radinių. Vėlyvojo neolito pabaigai–žalvario amžiaus pradžiai priskirtini šie radiniai: 1 gremžtuko fragmentas,
7 skeltės be retušo, 1 retušuota skeltė, 1 įkotė (?), 1 akmeninio kirvelio išgrąža. Medžiaga suinventorinta, saugoma
Žemaičių muziejuje „Alka“ (ŽMA, inv. Nr. 13845–13852).
V. Valatka šią gyvenvietę datavo žalvario amžiumi, rašė,
kad tai „atvira ir visai neįtvirtinta trumpalaikė stovykla,
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kurią galėjo būti įrengę paskui bandą keliaujantieji žalvario amžiaus gyvulių augintojai ir joje žmonės galėjo stovyklauti tik kelias dienas“ [Valatka 1969, p. 67]. Šioje gyvenvietėje ištirtas 312 m2 plotas.
Tyrinėjant geležies amžiaus kapinynus, į tuometinį Telšių kraštotyros muziejų iš Maudžiorų kapinyno pateko
titnaginis gremžtukas, viena retušuota ir viena be retušo
skeltė (TKM, inv. Nr. 11601, 13378 ir 13291). Atrodo, kad
ten pat 1929 m. matininkai A. Rimkus ir J. Kasperavičius
buvo aptikę ir pusę akmeninio kirvelio. Šie akmens amžiaus radiniai lokalizuojami 40 m į rytus nuo Ušnos (21
km ilgio kairysis Ventos intakas) kairiojo kranto ir aptikti
čia esančios kalvelės viršūnėje, kur po miškožemio
sluoksniu yra užpustyto balto smėlio sluoksneliai [Valatka 1984, p. 6, 23]. Matyt, čia, Ušnos pakrantėje, Maudžiorų kaime, būta nedidelės neolito gyvenvietės. Tai galėtų
patikslinti žvalgomieji tyrinėjimai.
1959–1962 m. tyrinėjant Paplienijos metalų epochos
gyvenvietę, miškožemio sluoksnyje aptiktas skaldytinio
fragmentas, strėlės antgalis, skeltė, titnaginis kirvelis.
Akmens amžiaus gyvenvietės pėdsakų aptikta kairiajame
Minijos krante [Valatka 1966; 1967b]. Tyrinėjant Gintališkės geležies amžiaus kapinyną, rasta dalis titnaginio strėlės antgalio (TKM, inv. Nr. 16511). Atrodo, kad neolito
gyvenvietės pėdsakai užfiksuoti ir prie Skroblės kaimo
piliakalnio (Rietavo apyl.), kur netoli jo rastas titnaginis
gremžtukas, 7 retušuotos ir 6 be retušo skeltės.
Be akmens amžiaus gyvenviečių pėdsakų, aptiktų sis
temingų geležies amžiaus paminklų tyrinėjimų metu, daug
radinių į Telšių „Alkos“, Šiaulių „Aušros“ ir Kelmės muziejus pateko ir atsitiktinai, rasti melioratorių, vietos gyventojų ar šiaip senovės mėgėjų, kolekcininkų.
Pačiam seniausiam Žemaičių aukštumos apgyvenimo
etapui – vėlyvajam paleolitui – priskirtini atsitiktinai
1992 m. Lieporių metalų epochos gyvenvietės tyrinėjimų
metu aptiktas Bromės kultūrai priskirtinas titnaginis antgalis ir šiaurės elnio ragai. Pastarieji iškastiniai medžiojamosios faunos reliktai ypač svarbūs akmens amžiaus
gyvenimo rekonstrukcijai. Šiaurės elniai Rytų Baltijos
regione pasirodė dar vėlyvajame ledynmetyje (ankstyvojo driaso laikotarpiu) ir išnyko holoceno antrojoje pusėje
[Paaver 1965, p. 285]. Be jau anksčiau minėtos šiaurės
elnio ragų radimvietės Siraičių durpyne, bent trys jų radimo vietos žinomos Biržulio ežero regione. Gerai išsilaikę ragai su viršutine kaukolės dalimi rasti Biržulio ežero
sąsmaukoje, kasant žvyrą. Virš ragų buvo apie 30 įvairaus
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stambumo žvyro sluoksnelių, jie aptikti beveik 2 m gylyje nuo žemės paviršiaus [Snarskis 1968]. Kiti, taip pat jau
minėti ragai, rasti rytiniuose Biržulio pakrančių durpynuose, apie 1882 m. buvo paaukoti Pavandenės bažnyčiai,
šiuo metu laikomi Varnių regioninio parko administracijoje. Trečioji šiaurės elnio ragų radimvietė yra Upetų miške, dešiniajame Rešketos upės krante, į pietus nuo Dunauskų sodybos. Čia buvo rasti šiaurės elnio ragai su
pjaustymo žymėmis. Jie pateko į Žemaičių muziejų „Alka“
[Ostrauskas 1996, p. 205]. 2016 m. dalis jų datuota radiokarboniniu metodu Briuselio laboratorijoje.
Ankstyvajam mezolitui reikėtų priskirti ir į „Alkos“ muziejų 1977 m. patekusį strėlės antgalį (?) ar skeltę iš Nakrošiškių kaimo (TKM, inv. Nr. 19619), rastą tarp kolūkio
fermų ir Antano Stasiulio sodybos, ariant dirvą traktoriumi, Pulio tipo strėlių antgalius iš Ringuvėnų, prie Ringuvos
upelio ir Ventos santakos, taip pat Šilalės apylinkėse rastą antgalio įtvarą, žeberklų ašmenėlius, lancetinius antgaliukus, skeltes, patekusius į Kauno muziejų [Rimantienė 1974, p. 68, 73].
Į Kelmės muziejų XX a. šeštajame dešimtmetyje pateko Aukštiškių kaimo akmens amžiaus gyvenvietės ra
diniai: titnaginis strėlės antgalis su ryškiu retušuotu įtvaru, galinis gremžtukas, skeltės ir nuoskalos (medžiaga be
inventoriaus numerių, šios monografijos autoriaus matyta lankantis Kelmės muziejaus fonduose 1978 m.). Kel
mės rajone, aiškindamasis ir registruodamas akmens
amžiaus paminklus, darbavosi Tytuvėnuose gyvenęs
kraštotyrininkas, miškininkas Petras Jagminas. Jis savo
1960–1967 m. dienoraštyje užregistravo Tytuvėnėlių kaimo akmens amžiaus radimvietę Apušio ežero šiaurės
vakarų pakrantėje, kur ariamoje dirvoje rasti gremžtukai,
grandukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos, bei stovyklą
Gryžuvos upelio dešinėje pakrantėje, ariamoje dirvoje –
čia aptikti gremžtukai, grandukai, skeltės, keramika su
grūsto granito priemaišomis [Rimantienė 1974, p. 74].
Atrodo, jis yra užregistravęs ir daugiau paminklų Tytuvėnų ir Kelmės apylinkėse, tačiau autoriui dar nėra pavykę
aptikti vėlesnių P. Jagmino žvalgymo užrašų.
Gausios to laikotarpio titnaginių dirbinių kolekcijos Telšių, Šiaulių ir kituose muziejuose rodo, kad vėlyvajame
neolite apylinkės buvo ypač tirštai gyvenamos.
Įvairiais laikotarpiais į Žemaičių muziejų „Alka“ Telšiuose ir Šiaulių „Aušros“ muziejų yra patekę apie 20 akmeninių kirvių iš Biržulio regiono. Tai laiviniai kovos kirviai
ir jų fragmentai iš Janapolės (TKM, inv. Nr. 238) ir Barzdžių
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(ŠAM, inv. Nr. 9331) bei vietinis Karlovo tipo kirvis su skyle kotui, 1979 m. rastas tarp Rainių ir Viešvėnų (Telšių
apyl.). Toks Rytų Baltijos kraštų laivinių kovos kirvių tipas
pažįstamas daugiausia iš Estijos archeologinės medžiagos [Filip 1966]. Titnaginiai įtveriamieji keturkampio pjūvio kirviai iš Milvydiškių (ŠAM, inv. Nr. 929), Pabiržulio
(TKM, inv. Nr. 66), Valakiukų (Užvenčio apyl., ŠAM, inv. Nr.
1571) ir dar iš 8 vietovių, esančių kiek toliau nuo Biržulio
apyežerės regiono. Rasti ir du titnaginiai lęšio pjūvio kirviai Paplienijoje (Žarėnų apyl.; TKM, inv. Nr. 9413) ir Patiltyje (Janapolės apyl.; KVDM, inv. Nr. 67). Iš akmeninių
įtveriamųjų keturkampio pjūvio kirvių, rastų Biržulio
apylinkėse, vienas aptiktas Pabiržulio kaime (Janapolės
apyl.), porą tokių kirvelių, rastų Šaukštelio kaime, Sprūdės
piliakalnio papėdėje, mini F. Pokrovskis [Pokrovskij 1899,
p. 75], vienas rastas Medvėgalio piliakalnio apylinkėse
(KVDM, inv. Nr. 163), dar šeši aptikti kitose Žemaičių aukš
tumos vietovėse. Iš visų akmeninių kirvių, rastų Biržulio
apyežerės regione, bene gausiausią grupę (rasti 7 vienetai) sudaro kirviai ilga keturkampe pentimi. Net trys tokio
tipo kirviai rasti valant Virvytės vagą, vienas aptiktas
Pavandenės miestelio apylinkėse, vienas – iš Šaukštelio
kaimo (Sprūdės piliakalnio papėdėje) – į Telšių muziejų
pristatytas Antano Lotužio (TKM, inv. Nr. 12108), vienas
rastas Labūnavos kaime (Kolainių apyl.; KVDM, inv. Nr.
1173), vienas – Barzdžių kaime (Janapolės apyl.; ŠAM, inv.
Nr. 9331) [Nezabitauskas, 1964–1966, p. 14]. Apie 40 tokio
tipo kirvių rasta kitose Žemaičių aukštumos vietovėse,
kiek toliau nuo Biržulio apyežerės regiono. Jie laikomi
Telšių, Šiaulių, Upynos, Kelmės, Kretingos muziejuose.
Sėbų kaime (Janapolės apyl.) rasta buožė iš pilko akmens
su nebaigta gręžti skyle (TKM, inv. Nr. 19403). Iš šio regio
no žinoma keletas gyvatgalvių kaplių: vieno fragmentas
rastas Šarnelės neolito gyvenvietėje, 2 rasti Žemaičių
Naumiesčio apylinkėse ir laikomi šio miestelio vidurinėje
mokykloje, vienas toks kaplys rastas Telšiuose (KVDM,
inv. Nr. 915), vienas – Kalnalio kaime (Švėkšnos apyl.).
Deja, gausiÕs Juozapo Žiogo kolekcijos, kurios likučiai
saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir kurios dalis
neabejotinai buvo iš Biržulio ežeryno, tikslesnių radimo
vietų vargu ar pavyks nustatyti. Vis dėlto akmeninių dirbinių radimvietės, užfiksuotos „Lietuvos archeologijos
atlase“ ir kiek papildytos autoriaus, neabejotinai vertingos, bandant rekonstruoti įvairių dirbinių kelią į Lietuvą,
vietinę tipų raidą, be to, teikia papildomos medžiagos
regiono akmens amžiaus istorijai atkurti.

51

Sistemingų tyrinėjimų
Biržulio regione pradžia

————
25. Janapolės vidurinės mokyklos mokytojas
Antanas Karnuševičius, Biržulio apylinkėse
rinkęs akmeninius ir titnaginius dirbinius.
Telšiai, apie 1980
Antanas Karnuševičius, teacher at Janapolė
Secondary School, who collected stone and flint
artefacts in the area around Biržulis. Telšiai,
ca 1980
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Janapolės vidurinės mokyklos mokytojas Antanas Karnuševičius, besidomintis įvairiais mineralais, XX a. septintajame dešimtmetyje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje pradėjo rinkti titnaginius ir akmeninius dirbinius
(25 pav.). Sukauptą nedidelį rinkinį perdavė Telšių kraštotyros muziejaus archeologui V. Valatkai. Šis atvyko į
vietą ir konstatavo, kad didžioji dalis titnaginių dirbinių
turi konkrečias radimvietes dviejose į pietus nuo Janapolės miestelio esančiose kalvose – Širmės kalne ir Rūsių
kalvoje. Jis sudarė situacinį penkių radimviečių planelį,
surašė duomenis apie šiuos žvalgymus ir paskelbė vietinėje spaudoje [Valatka 1973] (26, 27 pav.).
1978 m. pavasarį buvo nutarta tą radimvietę patikrinti. Šios monografijos autoriui, tuomet dirbusiam Lietuvos
istorijos ir etnografijos muziejuje, ir Lietuvos istorijos
instituto moksliniam bendradarbiui Algirdui Girininkui,
dalyvaujant Jonui Andriusevičiui ir Aleksandrui Jakavičiui, pirmõsios išvykos į Patumšalius ir Janapolę metu
pavyko patvirtinti dvi apgadintas akmens amžiaus radimvietes dešiniajame Virvytės krante – į pietus nuo
tilto kelyje Janapolė–Telšiai–Varniai (28, 29 pav.). Pagal
V. Valatkos radimviečių planą buvo rasta dirbinių ir Širmės kalno gyvenvietėse. A. Karnuševičius didesnę kartu
su mokiniais surinktų titnaginių dirbinių kolekciją perdavė Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejui. Vėliau šis
mokytojas ir jo mokiniai yra padėję aptikti ir keletą kitų
akmens amžiaus radimviečių.
1978 m. rudenį Biržulio ežero, Virvytės ir Rešketos upių
pakrantes žvalgė jungtinė Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus (A. Butrimas) ir Lietuvos istorijos instituto
archeologinė ekspedicija, vadovaujama R. Rimantienės.
Buvo surinkti titnaginiai dirbiniai žemės paviršiuje ir iškastos bandomosios perkasos Širmės kalno 1-ojoje,
3-iojoje ir 4-ojoje radimvietėse [Butrimas 1980].
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26. Akmens amžiaus radimviečių ant Širmės kalno
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27. Telšių kraštotyros muziejaus archeologas Vitas

prie Janapolės situacinis planas.

Valatka, pirmasis sudaręs Širmės kalno akmens

Braižė V. Valatka, 1973

amžiaus gyvenviečių radimviečių planą ir pargabenęs

Location plan of Stone-Age find-sites on Širmė Hill

pirmuosius titnaginius dirbinius į muziejų, 1975

near Janapolė, drafted by V. Valatka, 1973

Vitas Valatka, archaeologist from the Telšiai Local History
Museum, who drew up the plan of Stone-Age settlement
find-sites on Širmė Hill and brought the first flint
artefacts to the Museum, 1975
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28. Pirmoji žvalgomoji ekspedicija prie Biržulio 1978 m.
pavasarį. Archeologai Algirdas Girininkas, Adomas
Butrimas ir kraštotyrininkas Jonas Andriusevičius.
V. Aleksiejūno nuotrauka, 1978
The first survey expedition at Biržulis in Spring 1978.
Archaeologists Algirdas Girininkas, Adomas Butrimas,
and local historian Jonas Andriusevičius
Photo by V. Aleksiejūnas, 1978

————
29. Pirmosios žvalgomosios ekspedicijos prie
Biržulio 1978 m. pavasarį dalyvis Aleksandras
Jakavičius. V. Aleksiejūno nuotrauka
Aleksandras Jakavičius who took part in the first
survey expedition at Biržulis in Spring 1978.
Photo by V. Aleksiejūnas
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30. Rimutė Rimantienė, vadovavusi jungtinei archeologinei Lietuvos
istorijos ir etnografijos muziejaus ir Lietuvos istorijos instituto
ekspedicijai, pradėjusiai žvalgymo ir tyrinėjimų darbus Rešketos ir
Virvytės santakoje ir Širmės kalne, ir Laima Spelskienė, talkinusi
rengiant Biržuliui skirtas publikacijas.
A. Pečeliūnaitės nuotrauka, 1978
Rimutė Rimantienė, leader of the joint Lithuanian Institute of History
and Ethnography Museum and the Lithuanian Institite of History
archaeological expedition which began survey and excavation work at
the confluence of the Rešketa and Virvytė rivers, and on Širmė Hill and
Laima Spelskienė. Photo by A. Pečeliūnaitė, 1978
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31. Pirmoji bandomoji žvalgomųjų tyrimų perkasa prie Virvytės ir
Rešketos upių santakos. V. Aleksiejūno nuotrauka, 1978
The first trial survey trench at the confluence of the Virvytė and
Rešketa rivers. Photo by V. Aleksiejūnas, 1978
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Sistemingi Biržulio–Lūksto ir
Virvytės–Rešketos regiono akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimai
1979–1993 metais
1978–1979 m. buvo nustatytos 26 akmens amžiaus gyvenvietės, surinkta paviršinės medžiagos, toliau žvalgytos
Biržulio ežero pakrantės. Per penkių mėnesių vasaros ir
rudens sezoną buvo tyrinėtos trys gyvenvietės Širmės
kalne. Rasta keliasdešimt stulpaviečių, keli tūkstančiai
titnaginių dirbinių, nuoskalų, žaliavos gabalų, aptiktos
kelios puodų šukės. Nustatyta Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės radiokarboninė nekalibruota data
2120±80 m. pr. Kr. (Vs –319) (30, 31 pav.).
Tais pačiais metais vakarinėje Širmės kalno pašlaitėje
ištirtas 700 m2 ploto 3-iosios mezolito stovyklos ir neolito
gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Rusvame geležingame
kultūriniame sluoksnyje ir dirvos paviršiuje aptikta mezolito stovyklavietė. Neolito laikotarpio pėdsakų aptikta pietvakarinėje gyvenvietės dalyje. Čia rastos kelios virvelinės
keramikos šukės, titnaginių dirbinių [Butrimas 1980].
Širmės kalno 4-oji gyvenvietė tais metais tyrinėta pie
tinėje pašlaitėje, kur iškasta ilga perkasa. Atidengus išlikusią gyvenvietės dalį rasta virvelinės keramikos šukių
su grūsto granito priemaišomis, akmeninių kaplių, titnago
dirbinių ir skelčių [Butrimas 1980]. Bandomosios perkasos
iškastos keliose kitose gyvenvietėse: sluoksniai su virveline keramika rasti Daktariškės 1-ojoje gyvenvietėje, Širmės kalno 2-ojoje, Žvejeliškės kaime. 1980 m. tyrinėta
Daktariškės 1-oji gyvenvietė; čia ištirtas 524 m2 plotas.
Juosvame 20–40 cm kultūriniame sluoksnyje aptikti 6 židiniai, rasta keturkampės stulpinės konstrukcijos pastato
pėdsakų, Narvos ir virvelinės keramikos, titnaginių dirbinių. Gyvenvietė datuojama III tūkstantmečio pr. Kr. pas
kutiniu ketvirčiu [Butrimas 1981a; 1982a; 1982b] (32 pav.).
1978–1980 m. Biržulio regione atsitiktinai rasti dirbiniai
ir Širmės kalno 3-iosios, 1-osios, Daktariškės 1-osios
gyvenviečių medžiaga įtraukta į ataskaitinės parodos
katalogą „Naujausia Lietuvos akmens amžiaus medžiaga
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32. Archeologė Eglė Griciuvienė,
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33. Archeologas Gintautas Zabiela,

————
34. Daktariškės 1-osios neolito

talkinusi 1979–1986 m. Biržulio

1986 m. tyrinėjęs viduramžių

gyvenvietės katalogas – pirma

ekspedicijoje, 2000

gyvenvietes Biržulio ekspedicijos metu

publikacija, pristatanti vieną Biržulio

Archaeologist Eglė Griciuvienė,

The archaeologist Gintautas Zabiela, who

ekspedicijos tyrinėtą paminklą, 1982

participant in the Biržulis

studied mediaeval settlements during the

Catalogue of Daktariškė 1 Neolithic

Expedition, 1979-1986, 2000

Biržulis Expedition, 1986

settlement – the first publication to
present a site studied by the Biržulis
Expedition, 1982

1976–1980 (34 pav.) “. Čia pateiktas trumpas tyrinėtų paminklų aprašymas ir radinių iliustracijos [Butrimas,
Girininkas 1980, p. 4, 5, pav. 3: 14–17]. Remiantis Daktariškės 1-osios gyvenvietės keramikos analize, Ukrainos
jaunųjų archeologų konferencijoje skaitytas pranešimas
apie vėlyvąją Narvos kultūrą [Butrimas 1981b]. Vienas
įdomiausių Narvos ir virvelinės keramikos kultūrų sąveikos paminklų – Daktariškės 1-oji gyvenvietė – aprašyta
atskirame kataloge, kur išsamiai publikuota visa rasta
medžiaga: titnaginis inventorius, akmeniniai dirbiniai,
narviška, virvelinė ir mišraus tipo keramika, užfiksuotos
pastatų liekanos. Taip pat paskelbti pirmieji šiame regione rasti akmens amžiaus gintariniai dirbiniai. Archeologiniai akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai iš pat pradžių
vykdyti kompleksiškai su paleogeografais ir paleobotanikais. Todėl jau Daktariškės 1-osios gyvenvietės publikacijoje paskelbti ir Rimvydo Kunsko stratigrafiniai pjūviai,
gręžiniuose matoma Virvytės ištakų paleogeografinės
raidos istorija. Analizuota šio paminklo vieta Rytų Baltijos
kraštų vėlyvajame neolite [Butrimas 1982a] (35 pav.).

1981 m. Biržulio regione tyrinėti trys akmens amžiaus
paminklai. Kalniškių 1-ojoje neolito gyvenvietėje ištirtas
plotas, kuriame buvo išlikęs kultūrinis sluoksnis. Puodų
šukių molio masėje vyravo mineralinės priemaišos; ornamentika – virvelinė. Gyvenvietė datuota vėlyvuoju neolitu–
III tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga [Butrimas 1981b; 1982f].
Tais pačiais metais 50 m2 plotas ištirtas Širmės kalno
2-ojoje gyvenvietėje; čia sąnašiniame sluoksnyje kartu su
geležies amžiaus radiniais aptikta apie 40 neolito radinių.
Žvalgomojo pobūdžio tyrimai atlikti Šarnelės akmens amžiaus gyvenvietėje (Plungės r., kairiajame Varduvos krante).
1981–1982 m. vykdyti mezolito ir neolito laikotarpių
Donkalnio kapinyno ritualinio komplekso ir gyvenvietės
tyrinėjimai (Janapolės apyl., Kalniškių k., dešiniajame Dru
jos krante) (36 pav.). Per du tyrinėjimų sezonus čia aptikta
14 kapų, didysis aukų židinys, židiniai su ochra, rasti plokščiadugniai puodai, kurių molio masėje vyrauja mineralinės
priemaišos ir ornamentika, būdinga virvelinei keramikai.
Šiaurinėje Donkalnio pašlaitėje àptikta ir brūkšniuotosios
keramikos gyvenvietės pėdsakų [Butrimas 1983b; 1984a;
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35. Pirmoji akmens amžiaus
laikotarpio Biržulio ežeryno
rekonstrukcija.
R. Kunskas, 1982
The first reconstruction of the
Biržulis Lakelands during the
Stone Age, by R. Kunskas, 1982

58

1

Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

————
36. Po Donkalnio kapinyno kasimo darbų Janapolės vidurinės mokyklos moksleiviai
Virgis Valantinavičius, Rolandas Bagdonas, Alvydas Mitkus, Edmundas Kumža,
Antanas Klapatauskas ir kt. su ekspedicijos vadovu Adomu Butrimu. S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Pupils from Janapolė Secondary School who dug out parts of the Donkalnis Cemetery: Virgis Valantinavičius,
Rolandas Bagdonas, Alvydas Mitkus, Edmundas Kumža, Antanas Klapatauskas and others with Expedition
Leader Adomas Butrimas. Photo by S.Butrimienė, 1982

1984b]. Tais pačiais metais ir vėliau, remiantis nauja
akmens amžiaus medžiaga iš Žemaičių aukštumos regiono, publikuoti nedideli apibendrinamieji ir analizuojamieji straipsniai [Butrimas 1982d; Butrimas, Jankauskas
1984]. Su tyrimų rezultatais mokslinė bendruomenė supažindinta respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose
[Butrimas 1982b; Kunskas, Butrimas 1982; Butrimas, Jankauskas 1984]. Remiantis archeologinių, antropologinių,
odontologinių ir paleopatologinių tyrimų rezultatais, parengta didesnė mokslinė studija, skirta kompleksiniam
Donkalnio paminklui [Kunskas ir kt. 1985] (36–39 pav.).
Be Donkalnio, tais pačiais metais tyrinėta ir Šarnelės
neolito gyvenvietė. Ištirtas 444 m2 plotas (su 1973 m. R. Rimantienės tyrinėjimais – 568 m2 plotas). Durpyne esan
čiame kultūriniame sluoksnyje aptikta pastatų liekanų,
titnaginių ir kaulinių strėlių antgalių, plūdžių, žeberklų, tin

klų pasvarų, molinių verpstukų, gyvatgalio kaplio fragmen
tas, virvelinės keramikos puodų fragmentų, gintarinis dirbinys. Medžiaga išs amiai publikuota [Valatka 1968;
Rimantienė 1973; Girininkas 1977; Butrimas 1982e; 1996b].
1983 m. tyrinėjimai tęsti šiaurinėje Biržulio ežero
pakrantėje ir Virvytės apylinkėse. Gaigalinės 1-ojoje vėlyvojo neolito gyvenvietėje (Kalniškių k., Janapolės apyl.)
aptikta židinių, titnaginių dirbinių, akmeninis kirvis, keli
šimtai labai vėlyvos virvelinės keramikos šukių. Gyvenvietė datuota II tūkstantmečio pr. Kr. viduriu. Apie 150 m į
pietryčius nuo 1-osios tirta Gaigalinės 2-oji gyvenvietė.
Rasti keli didesni šukių lizdai, kelios titnago skeltės ir nuoskalos. Gyvenvietės keramika įvardyta kaip povirvelinė, o
radiniai datuoti ankstyvuoju žalvario amžiumi – gal II tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga. Abiejų šių gyvenviečių keramika
paskelbta 2004 m. publikuotame straipsnyje, skirtame
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37. Dvigubas Biržulio žynio kapas. Lietuvos nacionalinio
muziejaus ekspozicija. K. Stoškaus nuotrauka, 2011
Double Grave of the Biržulis Seer. Lithuanian National
Museum exhibition. Photo by K. Stoškus, 2011
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38. Dvigubas Donkalnio 2–3 kapas
baigiant tyrimus
Nearing end of excavation
of Donkalnis Double Grave 2–3

Biržulio apyežerės gyvenviečių virvelinei keramikai [Butrimas, Ostrauskienė 2004]. Trečia tais metais tyrinėta
gyvenvietė prie Biržulio ežero – Skirmantinės 2-oji. Tyrimų
metu paaiškėjo, kad kultūrinis sluoksnis suartas, todėl
radiniai aptikti tik ariamajame sluoksnyje. Nedideli žvalgomojo pobūdžio tyrinėjimai atlikti mažoje kalvelėje, esančioje dešiniajame Virv ytės krante, apie 100 m nuo tos

vietos, kur į ją įteka Vaidžio upeliukas (Luokės apyl., Staniškės k.). Ištirtas 52 m2 plotas. Àptikta pailgo stulpinės
konstrukcijos pastato liekanų, kelios plonasienių puodų
šukės, titnago skeltės ir nuoskalos. Gyvenvietės kultūrinis
sluoksnis jau sunaikintas upės. Remiantis negausiais radiniais, gyvenvietė datuota neolito pabaiga–žalvario amžiaus pradžia [Butrimas 1984b; 1985].
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1984 m. tyrinėti du akmens amžiaus paminklai Biržu
lio ežero regione: Skirmantinės 1-oji neolito gyvenvietė,
Biržulio sąsmaukos mezolito stovykla ir neolito gyven
vietės liekanos [Butrimas 1986a; 1986b). Skirmantinės
1-ojoje gyvenvietėje, esančioje į rytus nuo Janapolės alkakalnio ir 300 m į pietryčius nuo 1983 m. tyrinėtos Skirmantinės 2-osios gyvenvietės, aptiktas gerai išsilaikęs
virveliniu ornamentu puoštas puodas, rasta titnaginių
dirbinių, keli šimtai skelčių ir nuoskalų.
Biržulio sąsmaukos mezolito stovykla ir neolito gyvenvietė toliau tyrinėta 1985 m. Mezolito stovyklos radiniai aptikti vakarinėje ir šiaurvakarinėje tyrinėto ploto
dalyje. Neolito gyvenvietėje rasta keramika ir titnaginiai
dirbiniai leidžia šios gyvenvietės liekanas datuoti vėlyvuoju neolitu.
1978–1984 m. tyrinėto Biržulio regiono vėlyvojo neolito
gyvenviečių, kapų ir Plinkaigalio neolito kapų medžiaga
taip pat buvo apibendrinta keliose studijose [Butrimas,
Kazakevičius 1985; Kunskas, Butrimas 1985; Butrimas
1985] ir 1985 m. Lietuvos istorijos institute A. Butrimo
apgintoje istorijos mokslų kandidato disertacijoje „Vėlyvasis neolitas Žemaičių aukštumoje“.
1984–1986 m. buvo tyrinėta Ožnugario 1-oji neolito
gyvenvietė (Varnių apyl., Karkliškių k., buvusioje pietinės
Biržulio ežero dalies vakarinėje pakrantėje, netoli subborealinio ežero kranto). Jos neolito laikotarpio kultūriniame
sluoksnyje aptikta židinių, virvelinės keramikos, titnaginių
dirbinių, kirvelių, tinklų pasvarų, smiltaininis galąstuvas.
Paminklas priskirtinas III tūkstantmečio pr. Kr. pirmajai
pusei [Butrimas 1986b]. Tais pačiais metais toliau žval
gytos pietinės Biržulio ežero dalies ir Stervo ežero
pakrantės. Tęstas 1981 m. pradėtas paviršinis titnagų
rinkimas, Drenių kaimo radimvietėje užtrukęs net iki
1993 m. Stervo ežero pietinės pakrantės 300 m ruože per
šį laikotarpį surinkta kelių tūkstančių vienetų titnaginio
inventoriaus kolekcija, kurios didžiąją dalį sudaro mezolito laikotarpio dirbiniai ir jų gamybos atliekos: Svidrų ir
Pulio tipų strėlių ir iečių antgaliai, kiti dirbiniai ir vėlyvajam
mezolitui priskirtini mikrolitai [Butrimas 1986a]. Nuodug
niau žvalgytos pietinės Biržulio ežero dalies salos – Spi<
————
39. Donkalnio 4 kapas. Dail. R. Krupausko aliejinės
tapybos rekonstrukcija, 1982
Donkalnis Grave 4. Oil painting reconstruction by
R. Krupauskas, 1982
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ginas ir Kulnikas. Spigino salos centre esančioje stačia
šlaitėje kalvoje aptikta mezolito ir neolito laikotarpių kapų,
Kulnike – mezolito stovyklos ir vėlyvojo neolito gyvenvietės pėdsakų, o į vakarus nuo jų – X–XII a. kultūrinis sluoksnis. Dvi naujos mezolito laikotarpio stovyklos aptiktos
Karkliškių kaime. Surinkta paviršinė Ožnugario 3-iosios
stovyklos medžiaga (paminklas yra prie pat Ožnugario
kalvos, į rytus nuo jos, tarp šios kalvos ir ežero terasos
šlaito). Kultūrinis sluoksnis neišlikęs. Aptiktoji medžiaga
leidžia manyti, kad daugumą šios stovyklos radinių galima
priskirti vėlyvajam mezolitui. Ožnugario 2-oji stov ykla ir
gyvenvietė aptikta 100–150 m į šiaurę nuo Ožnugario
kalvos, jau prie pat kelio iš Varnių į Biržulio sąsmauką
(dešinėje kelio pusėje).
Dviejų neolito gyvenviečių pėdsakų aptikta ariamose
kalvose prie senųjų Varnelės žiočių į subborealinio laikotarpio Biržulio ežerą Kūjainių kaime [Butrimas 1986a].
1985–1986 m. tyrinėtas vienas reikšmingiausių pamin
klų – mezolito ir vėlyvojo neolito kapai Spigino saloje [Butrimas 1988b]. Stačiašlaitėje salos kalvoje, ištyrus 420 m2
plotą – visą pailgos siauros kalvos viršūnę, aptikti trys
mezolito laikotarpio kapai ir vienas vėlyvojo neolito kapas,
taip pat ochros dėmė. Kapai tyrinėti kompleksiškai, duomenys apie juos paskelbti Lietuvos ir užsienio spaudoje
[Butrimas 1989; 1992a; 1992d; 2012; 2016a; Rimantienė,
Butrimas 1991; Česnys, Butrimas 2009]. Tais pačiais metais Spigino saloje, šiaurinėje kalvos papėdėje, ištirtas
112 m2 plotas ir aptiktas neolito ir žalvario amžių gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Pagrindiniai radiniai – virvelinė
keramika ir titnaginis inventorius, neaiškios paskirties
akmeninės konstrukcijos, keli mezolito epochos titnago
dirbiniai (40 pav).
1986 m. Janapolės vidurinės mokyklos moksleiviai
aptiko Daktariškės 5-ąją neolito gyvenvietę; ją Vilniaus
dailės akademijos archeologinė ekspedicija tyrinėjo
1987–1990 m. Tai didžiausio ploto durpyninis akmens
amžiaus paminklas, tyrinėtas Vakarų Lietuvoje. Ištirtas
648 m2 plotas (41–43 pav.). Sur inkta Narvos, rutulinių
amforų ir virvelinės keramikos šukių, titnaginio inventoriaus, kaulinių ir raginių kirvių, gintarinių dirbinių.
Šiaurinėje gyvenvietės dalyje pavyko išskirti du kultūrinius sluoksnius, kurių apatinis priskirtinas ankstyvajam,
o viršutinis – viduriniajam ir vėlyvajam neolitui [Butrimas
1988a; 1990b; 1992a]. Nedideli žvalg omieji tyrimai
1990 m. vasarą atlikti ir Daktariškės 6-ojoje gyvenvietėje, aptiktoje G. Zabielos 1986 m. [Zabiela 1987]. Šioje
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gyvenvietėje 120–160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus
rasta virvelinės keramikos, žvėrelių kaulų. Besiveržiantis vanduo trukdė tyrinėti net ir nedidelį bandomąjį šurfą. Norint toliau tirti šią gyvenvietę, būtų reikėję atlikti
nemažus paruošiamuosius vandens drenažo darbus.
1992–1993 m. Biržulio apyežerėje ir Lūksto ežero pa
krantėse vyravo žvalgomojo pobūdžio akmens amžiaus
paminklų tyrinėjimai, kuriuos vykdė Vilniaus dailės akade
mija kartu su Klaipėdos universiteto Istorijos centru (archeologas Vladas Žulkus) ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi (archeologė Dalia Butrimaitė). Plukių saloje,
esančioje apie 1 km į šiaurės vakarus nuo Varnių miestelio ir apie 1,5 km į šiaurės rytus nuo Lūksto ežero,
dešiniajame Varnelės krante, Debesnos pelkėse, aptiktas
kultūrinis sluoksnis su dėmėmis, židiniu, stulpavietėmis,
puodų šukėmis ir titnaginiu inventoriumi, iš jo išsiskyrė
geometriniai mikrolitai, titnago skeltės, galinis gremžtukas. Dalis keramikos ir titnaginių dirbinių galėtų būti priskiriami Narvos kultūrai, o puodų šukės su grublėtu paviršiumi ir akmenimis apdėtos stulpavietės priklauso jau
I tūkstantmečiui po Kr. [Žulkus, Butrimas 1994]. Vietovėje, vadinamoje Alkos kakta (Mažojo Palūksčio k.), spėjamame alkakalnyje vakarinėje Lūksto ežero pakrantėje, į
pietus nuo Drobūkščių kaimo, nedideliame į ežerą išsikišusiame pusiasalyje iškasti 5 bandomieji šurfai. Beveik
visuose aptikta titnago skelčių, kitų – jau metalų epochai

būdingų – radinių. Ir Alkos kaktoje, ir Plukių saloje būta
laikinų, sezoninių stov yklaviečių, nepalikusių ryškesnio
kultūrinio sluoksnio. Detalesni Alkos kaktos tyrinėjimai
galėtų atskleisti šio greičiausiai ritualinės paskirties
objekto atsiradimo laiką, o gal ir kokias nors konstrukcines ypatybes [Kašarauskas, 1883, p. 113].
1993 m. nedidelės apimties tyrinėjimai atlikti Drenių
akmens amžiaus radimvietėje. Bandomieji šurfai datuotini mezolitu ir vėlyvuoju neolitu [Ostrauskas, Butrimaitė,
Butrimas 1994, p. 26–27]. Tais pačiais metais vykdyti
žvalgomieji tyrinėjimai Pabiržulio 1-ojoje akmens amžiaus gyvenvietėje, esančioje 350 m į pietryčius nuo upelio kairiojo kranto, netoli buvusios Virvytės ištakos iš
Biržulio ežero. Gyvenvietę 1980 m. aptiko Rimvydas Kunskas, kasdamas šurfus. Ant terasos po 35–40 cm arimo
sluoksniu buvo iki 80–140 cm storio nuartų nuo kalvos
viršaus žemių sluoksnis, kuriame aptikta susimaišiusios
įvairių laikotarpių medžiagos: titnaginių dirbinių ir neolito laikotarpio keramikos, metalų epochai būdingų radinių.
Šurfe durpyno pakraštyje, 80–100 cm gylyje nuo žemės
paviršiaus, aptiktas 20–22 cm kultūrinis sluoksnis. Ši
gyvenvietė seniau vadinta Klienu I [Zabiela 1987, p. 166].
Pabiržulio 2-oji (arba Klieno II) gyvenvietė autoriaus
aptikta 1980 m. Atliekant žvalgymus 1993 m. iškasti trys
1 m2 dydžio šurfai. Gyvenvietė yra 120 m į pietryčius nuo
kairiojo Drujos kranto, 300 m į vakarus nuo Pabiržulio

————
40. Biržulio ekspedicijos dalyviai
prie archeologų vagonėlio:
Adomas Butrimas, (?), Jolanta
Piliūtė, Audrius Stulpinas,
Dalia Butrimaitė, dailininkė
Rūta Čigriejūtė ir Vytautas
Jogėla. S. Butrimienės
nuotrauka, 1985
Participants in the Biržulis
Expedition next to the
archaeologists‘ trailer: the
Adomas Butrimas, (?), Jolanta
Piliūtė, Audrius Stulpinas,
Dalia Butrimaitė, the artist Rūta
Čigriejūtė, and Vytautas Jogėla.
Photo by S. Butrimienė, 1985

64

1

Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos akmens
amžiaus paminklų tyrinėjimų apžvalga

————
41. Janapolės vidurinės mokyklos
moksleiviai semia vandenį iš
Daktariškės 5-osios gyvenvietės
kultūrinio sluoksnio, 1990
Pupils from Janapolė Secondary
School remove water from the
cultural layer at the Daktariškė 5
settlement, 1990

————
42. VDA studentės dailėtyrininkės
Rasa Butvilaitė, Neringa
Markauskaitė, archeologė Dalia
Butrimaitė ir kt. tyrinėja
Daktariškės 5-osios gyvenvietės
kultūrinį sluoksnį. S. Butrimienės
nuotrauka, 1990
Vilnius Academy of Fine Arts
students Rasa Butvilaitė and
Neringa Markauskaitė,
archaeologist Dalia Butrimaitė and
others excavating the cultural layer
at the Daktariškė 5 settlement.
Photo by S. Butrimienė 1990

1-osios akmens amžiaus gyvenvietės. Joje aptikta Narvos tipo keramikos fragmentų. Gyvenvietė galėtų būti
priskiriama Narvos kultūrai [Zabiela 1987, p. 167; Ostrauskas, Butrimaitė, Butrimas 1994, p. 29].
Pabiržulio 3-iąją (arba Liepos dirvono) gyvenvietę
1979 m. aptiko Rimutė Rimantienė ir Valė Kėvalaitytė
apie 200 m į šiaurės vakarus nuo kanalizuoto Drujos
upelio dešiniojo kranto, 900 m į pietus nuo Pabiržulio

alkakalnio, kalvelėje su karjeru. Tada čia surinkta apie 30
neolito dirbinių: gremžtukų, skelčių, nuoskalų. 1993 m.
rastas titnaginis grandukas.
Barzdžių akmens amžiaus radimvietė aptikta 1984 m.
Biržulio ežero šiaurinio kranto kalvelės pietiniame šlaite.
Kultūrinis sluoksnis sunaikintas ariant. 1993 m. buvo ištirti keli 1 m2 dydžio šurfai. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų
nerasta. Iš Barzdžių kaimo radinių į Šiaulių „Aušros“ mu-
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43. Vilniaus dailės akademijos
studentai dailėtyrininkai
(priekyje Vidmantas
Jankauskas) ir Janapolės
vidurinės mokyklos
moksleiviai tyrinėja
Daktariškės 5-osios
gyvenvietės kultūrinį
sluoksnį. S. Butrimienės
nuotrauka, 1990
Vilnius Academy of Fine Arts
art-history students (with
Vidmantas Jankauskas in the
foreground) and pupils from
Janapolė Secondary School
study the cultural layer at the
Daktariškė 5 settlement.
Photo by S. Butrimienė, 1990

ziejų yra patekę titnaginis įtveriamasis kirvis (ŠAM, inv.
Nr. 929), 2 akmeniniai įtveriamieji kirviai (ŠAM, inv.
Nr. 930,932), akmeninis kirvis su skyle kotui (ŠAM, inv.
Nr. 9331) ir smiltainio verpstukas arba svorelis (ŠAM, inv.
Nr. 931) [Nezabitauskas 1964–1966, p. 14]. Tai greičiausiai
šiame kaime ir jo apylinkėse surinkti akmeniniai kirviai,
rodantys, kad neolite ir žalvario amžiuje apylinkės buvo
tankiai gyvenamos.
Be jau aprašytų mezolito ir žalvario amžiaus stovyklų
ir kapinynų, kurie buvo sistemingai tyrinėjami, žinoma dar
keliolika radimviečių. Visos jos aptiktos 1978–1986 m. ir
aplankytos 1986 m. gegužės 19–birželio 1 d. Tada Lietuvos
kultūros ministerijos Mokslinė-metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba surengė pietinės Telšių rajono dalies
archeologijos paminklų žvalgymą (atliko jų registraciją),
kuriame taip pat dalyvavo šios monografijos autorius ir
Gintautas Zabiela, vėliau parengęs ataskaitą [Zabiela
1987]. Čia pateikiamas trumpas tų radimviečių sąrašas:
Daktariškės 2-oji (Pravaro kalno 1-oji) gyvenvietė yra
950 m į pietvakarius nuo Virvytės ir Drujos santakos.
Rasta 1980 m. Gyvenvietė datuotina neolitu.
Daktariškės 3-ioji (Pravaro kalno 2-oji) gyvenvietė yra
900 m į pietvakarius nuo Drujos ir Virvytės santakos. Ji
rasta 1980 m. Gyvenvietė buvo įsikūrusi Pravaro kalno
pietiniame šlaite. Ariamame lauke rasta titnaginių dirbinių. Kultūrinis sluoksnis sunaikintas ariant.
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Džiuginėnų akmens amžiaus gyvenvietė, matyt, buvusi pietrytinėje piliakalnio papėdėje. Čia rastus titnaginius dirbinius mini Tadas Daugirdas, Juzefas Perkovskis,
o 1956 m. rasta titnago skeltė (ŽMA, inv. Nr. 6635) [Perkowski 1934, p. 160].
Kalniškių 6-oji (Drujos 1-oji) akmens amžiaus gyvenvietė aptikta 1982 m. 100 m į šiaurę nuo kelio Janapolė–
Pavandenė, 40 m į šiaurės vakarus nuo dešiniojo Drujos
kranto, 100 x 50 m dydžio kalvelėje. Kultūrinis sluoksnis
suardytas.
Kalniškių 7-oji (Drujos 2-oji) akmens amžiaus gyvenvietė aptikta 20 m į šiaurės vakarus nuo dešiniojo Drujos
kranto, kelio Janapolė–Pavandenė pietvakarinėje pusėje,
30 m į vakarus nuo tilto per Drują, pietrytiniame kalvelės
šlaite. Ariamajame sluoksnyje rasta titnaginių dirbinių.
Kulniko mezolito stovykla ir vėlyvojo neolito gyvenvie
tė rasta pietinės Biržulio dalies saloje, vadinamoje Kulniku. Tyrinėta 1986 m. Aptikta mezolito ir neolito dirbinių.
Lingėnų akmens amžiaus gyvenvietė yra 900 m į piet
vakarius nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 300 m į piet
vakarius nuo kairiojo Drujos kranto. Ją 1980 m. rado
Janapolės vidurinės mokyklos mokinys Vytautas Martinkus. Kultūrinis sluoksnis sunaikintas ariant lauką,
neaptiktas net keletą kartų šurfuojant.

1
Mažojo Palūksčio neolito gyvenvietė šios monografijos
autoriaus aptikta 1984 m. 150 m į pietvakarius nuo vakarinio Lūksto ežero kranto. Kultūrinis sluoksnis apnaikintas ariant, rasta titnaginių dirbinių.
Molijos kalno (Milvydiškių) akmens amžiaus gyvenvie
tė aptikta 1,1 km į šiaurės rytus nuo kelio Janapolė–Pa
vandenė, 1,1 km į šiaurę nuo tilto per Drują kelyje Janapo
lė–Pavandenė. Kultūrinis sluoksnis sunaikintas ariant.
Pabiržulis – žeberklo radimvietė, esanti apie 800 m į
pietus nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 400 m į šiaurės
vakarus nuo Drujos, 400 m į pietus nuo Pabiržulio (Janapolės) alkakalnio. Kaulinį žeberklą apie 1956 m. rado
Janapolės darbininkas Albinas Bagočius, kasdamas
„kalkių duobę“, – iš tiesų žeberklas rastas ežerinio molio ir šlyno sluoksnyje.
Sėbų neolito gyvenvietės pėdsakus 1966 m. aptiko
Vitas Valatka, Rimutė Rimantienė, Vytautas Urbanavičius.
Čia rasta titnago skelčių, puodų šukių [Valatka, Rimantienė, Urbanavičius 1966]. Vėliau Lietuvos nacionaliniam
muziejui titnaginių dirbinių iš šios gyvenvietės yra perdavisi A. Butrimo vadovaujama archeologinė ekspedicija, gavusi juos iš vietos moksleivių.
Upetų akmens amžiaus gyvenvietės, esančios 1,2 km
į pietus nuo kelio Varniai–Žarėnai, autoriaus aptiktos
1979 m. apie 100 m į rytus nuo Dunauskų sodybos. Vėliau
Renata Dunauskaitė titnago radinių iš Upetų 1-osios gyvenvietės perdavė Žemaičių muziejui „Alka“ (ŽMA, inv.
Nr. 30989–31047). Tai neolito laikotarpio grąžteliai,
gremžtukai, ašmenėliai, grandukai, skaldytiniai ir jų dalys, taip pat šiaurės elnio rago fragmentas lyg su pjovimo
žymėmis viename gale. 1990–1991 m. Upetų 2-osios
gyvenvietės pėdsakų su Narvos keramika ir titnaginiais
dirbiniais pavyko aptikti durpyno pakraštyje. 1993 m.
žvalg ymų metu ši vieta šurfuota, nustatytas Narvos
kultūros sluoksnis.
Žvejeliškės 1-oji gyvenvietė 1979 m. autoriaus aptikta
250 m nuo Virvytės ir Drujos santakos. Arimo sluoksnyje rasta titnaginių dirbinių, kultūrinis sluoksnis ištirtame
plote neišlikęs [Butrimas 1980, p. 6].
Žvejeliškės 2-oji neolito gyvenvietė yra 250 m į vaka
rus nuo Žvejeliškės 1-osios gyvenvietės, 500 m į vakarus
nuo Virvytės ir Drujos santakos, pietrytiniame ariamos
kalvos šlaite. 1980 m. rudenį kartu su A. Girininku atlikti nedidelės apimties žvalgomieji tyrimai. Žvejeliškės
3-ioji neolito gyvenvietė yra 600 m į vakarus nuo Virvy
tės ir Drujos santakos, 1 km į rytus nuo Virvytės ir Reš-
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ketos santakos, 120 m į šiaurę nuo Žvejeliškės 2-osios
gyvenvietės. Ją 1979 m. rado Janapolės vidurinės mokyklos moksleivis Edmundas Kumža. Gyvenvietė aptikta
vakariniame molingos kalvos šlaite, apie 80 x 80 m dydžio plote, kurio centre augo vienišas ievos krūmas. 1980
ir 1984 m. čia atlikti nedidelės apimties žvalgomieji tyrimai. Kultūrinio sluoksnio neaptikta.
Rešketos 3-ioji gyvenvietė aptikta Vydmantų kaime.
Čia 10 km nuo Rešketos žiočių, į vakarus nuo tilto per
Rešketos upę kelyje Žarėnai–Vydmantai, melioracijos
metu iškasto Rešketos kanalo dugne rastas kaulinis
akmens amžiaus dirbinys ir 150 cm gylyje – žmogaus
kaukolė. Deja, žvalgymo metu šioje vietoje mūsų ekspedicijai nepavyko aptikti jokių akmens amžiaus radinių. Tik
netoliese rasta Upetų 1-oji neolito gyvenvietė.
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Kompleksinių Biržulio tyrinėjimų
rezultatų pristatymas mokslo
visuomenei
Pastarųjų dešimtmečių Biržulio regiono akmens amžiaus
paminklų medžiaga yra apibendrinta, su ja supažindinti
keliadešimties konferencijų Lietuvoje ir užsienyje dalyviai,
skelbta daugelyje publikacijų, skirtų šio regiono raidos
klausimams.
Viena iš svarbesnių konferencijų Lietuvoje buvo 1987 m.
liepos mėnesį sistemingų Biržulio ežero akmens amžiaus
paminklų tyrinėjimų dešimtmečio proga Varniuose Istorijos ir etnografijos muziejaus organizuota konferencija
„Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis“
(išleistos „Varnių konferencijos pranešimų tezės (1987 liepa)“, Vilnius, 1987) (49 pav.). Jos metu išsamiai pristatyti
ir akmens amžiaus paminklų tyrimai: aptarti Spigine rasti mezolito kapai [Butrimas, Česnys 1987; Balčiūnienė,
Jankauskas 1987; Butrimas 1987b]; apžvelgti senieji žvejybos būdai Virvytės upėje [Butrimas, Paškevičius 1987],
Biržulio ir Lūksto ežerų baseinų hidronimai [Butrimaitė
1987]. Leidinio pratarmėje muziejaus direktorė Agota Jankevičienė pažymėjo, kad norėta „supažindinti tyrinėjamo
rajono žemdirbius su turtinga jų krašto istorija, garbingomis revoliucinėmis tradicijomis <...>, todėl Varniuose organizuoja šią konferenciją ir parodą“. Konferencija ir paroda, kurioje buvo eksponuoti akmens amžiaus palaidojimai
ir kiti archeologiniai radiniai, vyko buvusiame Varnių karininkų ramovės pastate, kur tuo metu buvo įsikūrę kultūros namai ir biblioteka. Konferencijoje pristatyta ne tik
akmens amžiaus tyrinėjimų medžiaga, bet ir metalų epochos, taip pat viduramžių paminklų tyrinėjimai, publikuoti straipsniai archeologijos, Žemaitijos miestelių ir apylinkių istorijos, etnografijos, numizmatikos temomis. Ši
regioninė konferencija, jos metu organizuota ekskursija ir
naujausių archeologinių radinių paroda, taip pat koncertas
sulaukė ypatingo vietos gyventojų ir svečių dėmesio (44–
47 pav.). Vien konferencijoje dalyvavo apie 200 klausytojų,
beveik visi jie aplankė žymiausius regiono archeologijos
ir istorijos paminklus, dainuodami patriotines ir liaudies
dainas. Tai buvo tarsi Lietuvos ir Žemaitijos atgimimo pra-
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44. Pirmosios Varnių konferencijos
dalyviai prie buvusio Varnių
karininkų ramovės pastato.
M. Šilinsko nuotrauka, 1987
The First Varniai Conference
organised by participants in the
Biržulis Expedition at the Varniai
Officers‘ Club [Ramovė].
Photo by M. Šilinskas, 1987

————
45. Biržulio baseino kompleksinių tyrimų dešimtmečiui skirtos konferencijos Varniuose dalyviai:
Kajetonas Šliogeris, Stasys Kašauskas, Biržulio kapų tyrinėtoja odontologė Irena Balčiūnienė,
antropologas Gintautas Česnys, archeologai Rimutė Rimantienė, Adomas Butrimas,
muziejininkas Kęstutis Švėgždavičius ir kt. M. Šilinsko nuotrauka, 1987
Participants of the Varniai Conference commemorating ten years of complex study of the Biržulis
Basin: Kajetonas Šliogeris, Stasys Kašauskas, the Biržulis graves‘ researcher and odontologist
Irena Balčiūnienė, the anthropologist Gintautas Česnys, the archaeologists Rimutė Rimantienė and
Adomas Butrimas, the museum worker Kęstutis Švėgždavičius and others. Photo by M. Šilinskas, 1987
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46. Konferencijos dalyviai kopia į
Moteraičio piliakalnį.
M. Šilinsko nuotrauka, 1987
Participants in the Conference
climbing up Moteraitis Hillfort.
Photo by M. Šilinskas, 1987

————
47. Konferencijos dalyvių
ekskursiją veda pavandeniškis
kraštotyrininkas
Antanas Lotužys.
M. Šilinsko nuotrauka, 1987
The Pavandenė local historian
Antanas Lotužys leads an
excursion for participants
in the Conference.
Photo by M. Šilinskas, 1987
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49. Leidinys, skirtas Biržulio ekspedicijos

Rimvydas Kunskas, Adomas Butrimas

dešimtmečiui, kuriame pateikti kompleksinių

ir Latvijos Zveiniekų akmens amžiaus tyrinėtojas

tyrinėjimų rezultatai, 1987

Francis Zagorskis tyrinėjimus pristatė tarptautiniame

Publication marking the tenth year of the Biržulis

INQUA kongrese Maskvoje, 1982

Expedition and presenting the results of complex

The paleo-geographer and long-time student of the

research, 1987

Biržulis Lakeland, Rimvydas Kunskas, the present Author,
and the researcher of Stone-Age Zvejnieki cemetery
(Latvia) Francis Zagorskis present their research at the
International Union for Quaternary Research [INQUA]
Congress in Moscow in 1982.

našas. Šiuo renginiu pirmiausia susidomėjo Telšių, o vėliau
ir Vilniaus KGB. Vyko tardymai. Daug nemalonumų teko
patirti ir gausiai renginyje dalyvavusiai vietinei (Telšių r.)
komunistinei valdžiai. Konferencijos organizatorių ginti
stojo viena žymiausių to laikotarpio asmenybių Lietuvoje –
neseniai įsikūrusio ir aktyvią veiklą pradėjusio Lietuvos
kultūros fondo pirmininkas prof. Česlovas Kudaba
(50, 51 pav.). Laikai keitėsi, KGB įtaka menko, Varnių konferencijos tapo kasmetinės. Atgimimo laikotarpiu čia gimė
ir vėliau buvo įgyvendinta Žemaičių kultūros draugijos idė-

ja, įkurta ir Žemaičių akademija. 1990 m. Varniuose surengtos konferencijos medžiagos publikavimu pradėta
nauja Žemaičių akademijos ir kultūros draugijos leidžiama
knygų serija „Žemaičių praeitis“ (išleista jau 17 knygų). Pirmoje serijos knygoje paskelbti Donkalnio ir Spigino mezolito ir neolito kapinynuose aptiktų pirmųjų Žemaitijos gyventojų odontologinių tyrimų duomenys [Balčiūnienė 1990].
Šios konferencijos metu atidengtas atstatytas paminklas
vyskupui Motiejui Valančiui ir nuverstas Lenino paminklas –
pirmas Sovietų Sąjungos teritorijoje (54–59 pav.).
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50. Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininko prof. Česlovo Kudabos laiškas Telšių LKP I sekretoriui
Česlovui Sabanskiui, bandantis apginti konferencijos organizatorius nuo KGB persekiojimo
A letter from the chairman of the Board of the Lithuanian Cultural Foundation Česlovas Kudaba to the
first secretary of the Telšiai Section of the Lithuanian communist party, Česlovas Sabanskis, seeking to
defend conference organisers from KGB persecution
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51. Žemaičių aukštumos tyrinėtojas,
pirmosios Biržulio konferencijos dalyvis
prof. Česlovas Kudaba
Prof. Česlovas Kudaba, student of the
Žemaitijan Uplands, participant
in the First Biržulis Conference

1995 m. Varniuose Žemaičių akademijos organizuotoje konferencijoje, skirtoje Varnių ir apylinkių istorijai, pristatyta apibendrinta 1978–1995 m. tyrinėtų akmens amžiaus paminklų prie Biržulio ir Lūksto ežerų apžvalga,
pateiktas 37 svarbiausių Varnių apylinkių akmens amžiaus paminklų žemėlapis, bandyta aptarti šio regiono
apgyvenimo raidą nuo pirmųjų gyventojų atsikraustymo
maždaug prieš 10 500 m. pr. Kristų iki pirmųjų žalvario
amžiaus gyventojų pėdsakų – apie 1200 m. pr. Kr. [Butrimas, Ostrauskas 1996].
1996 m. Pavandenėje vykusioje Žemaičių akademijos
konferencijoje aptarta seniausia Pavandenės ir viso Biržulio regiono istorija, remiantis ilgamečiais Biržulio ir
Lūksto apyežerių tyrinėjimais [Butrimas 1996a].
Minint Varnių regioninio parko įsteigimo dvidešimtmetį,
šiai sukakčiai skirtoje 2012 m. konferencijoje, remiantis
Biržulio ežero Donkalnio ir Spigino salų akmens amžiaus
kapinynų medžiaga, apibendrinti intensyvūs tarptautiniai
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ir tarpdalykiniai šių visai Lietuvos kultūrai svarbių paminklų 1981–2011 m. tyrimų rezultatai, bandant atkurti akmens
amžiaus žmonių laidojimo ritualus.
Kompleksinių Biržulio regiono archeologinių tyrimų
rezultatai pristatyti ir užsienyje vykusiose konferencijose.
Paminėtinas 1982 m. įvykęs tarptautinis INQUA kongresas
Maskvoje ir ten pat 1985 m. surengta laidojimo papročiams
skirta konferencija, kurioje skaitytas pranešimas apie laidojimo papročių kaitą Lietuvoje neolito laikotarpiu [Butrimas, Girininkas 1985; Butrimas, Girininkas 1990] (48 pav.).
Tais pačiais metais Rygoje baltų etnogenezei skirtoje
konferencijoje, remiantis nauja medžiaga iš Vakarų Lietuvos, skaitytas pranešimas apie Pamarių kultūros kilmę
[Butrimas, Česnys 1985]. Senosios Europos ir Anatolijos
kultūrų transformacijai 4500–2500 m. pr. Kr. skirtoje konferencijoje Dubline 1989 m. skaitytas archeologiniais ir
antropologiniais duomenimis pagrįstas pranešimas apie
senųjų vietinių ir naujųjų kultūrų sąveiką vėlyvajame neolite [Butrimas, Česnys 1990] (53 pav.). 1990 m. dalyvauta
tarptautiniame Prahos–Štirino simpoziume, skirtame virvelinės keramikos grupių ir kultūrų problemoms Europoje; čia supažindinta su Pamarių kultūros chronologija ir
vėlyvojo neolito laidojimo paminklais Lietuvoje [Rimantienė, Butrimas 1991; Butrimas 1992a]. 1992 m. tarptautinėje konferencijoje Biala Blotoje (Białe Błota, Lenkija) skaitytas pranešimas apie mezolito ir neolito kapų duomenis,
rodančius perėjimą nuo pasisavinamosios ekonomikos į
maisto gamybos epochą [Butrimas, Jankauskas 1998]. Taip
pat skaityti pranešimai Vilniaus tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Šiaurės Europos indoeuropizacijai [Butrimas,
Jankauskas 1994; 1997; Jankauskas, Butr imas 1996].
Tarptautinėje konferencijoje Kalundborge (Danija) 1993 m.
pristatyta mezolitinė medžiaga iš šiaurės vakarų Lietuvos
regiono [Butrimas, Ostrauskas 1993].
>
————
52. Ant Moteraičio piliakalnio su jaunaisiais astronomais
iš Vilniaus jaunųjų technikų stoties, kurie, vadovaujami
Vytauto Šlapkausko, keletą metų dirbo Biržulio
ekspedicijoje, 1984 m. padėjo patikrinti Žemaitijos
piliakalnių signalinės sistemos veikimą.
S. Butrimienės nuotrauka, 1984
Young astronomers from the Vilnius Young Technologists
Station, led by Vytautas Šlapkauskas, who worked for
several years on the Biržulis Expedition and in 1984 help
check the working of the signal system on Žemaitijan
hillforts. On Moteraitis Hillfort. Photo by S. Butrimienė, 1984
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53. Gintautas Česnys, Marija
Gimbutienė, Rimutė Rimantienė
ir Adomas Butrimas
konferencijoje Dubline, kur buvo
pristatyta ir Biržulio tyrinėjimų
medžiaga, 1989
Gintautas Česnys, Marija
Gimbutienė, Rimutė Rimantienė
and Adomas Butrimas at a
conference in Dublin where
Biržulis excavation material was
presented, 1989
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54–58. Antrosios Biržulio konferencijos, organizuotos kartu
su Varnių savivaldybe ir Žemaičių kultūros
draugija, iškilmės Varniuose ir atstatyto paminklo
vyskupui Motiejui Valančiui atidengimas.
S. Butrimienės nuotraukos, 1990
Celebrations at the Second Biržulis Expedition
Conference, organised together with the Varniai Town
Council and the Žemaitijan Cultural Association in
Varniai , unveiling the restored Bishop Motiejus
Valančius monument. Photos by S. Butrimienė, 1990
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57

77

58

Tarptautinėje tik mezolito epochos Europos ir pasaulio laidojimo papročiams skirtoje konferencijoje Halėje
2013 m. šios monografijos autoriaus ir Mariaus Iršėno
skaitytame pranešime aptarti patys seniausi Donkalnio
ir Spigino mezolito epochos kapai Lietuvoje. Pranešimo
pagrindu parengta gausiai iliustruota studija „Biržulis
lake islands Donkalnis and Spiginas Mesolithic cemeteries (West Lithuania)“ ir kartu su šios konferencijos
medžiaga išspausdinta dviejų tomų leidinyje Halės žemės priešistorės muziejaus mokslo darbų serijoje [Butrimas 2016a].
2014 m. balandžio 3–4 d. San Marine vykusioje gintaro
kelių tyrinėjimams skirtoje konferencijoje skaitytame pranešime „Neolithic Amber Roads in South-Eastern Baltic“
pristatyti ir simboliniai Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės gintaro dirbiniai [Butrimas 2016c]. Europos archeologų asociacijos kongresui, kuris vyko Vilniuje 2016 m.,
skirtam leidiniui „A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania“, remiantis Biržulio tyrinėjimų medžiaga, parengta publikacija „The Stone Age in West Lithuania“ [Butrimas 2016d] ir skaitytas su bendraautoriais
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59. Virvės, su kuria Varniuose antrosios Biržulio konferencijos
metu Lietuvos Laisvės Lygos Telšių skyrius pirmieji
buvusioje Sovietų Sąjungoje nuvertė Lenino paminklą,
dalis. Vacio Motuzo suvenyras
Part of the rope used by the Telšiai Branch of the Lithuanian
Liberation League to pull down a statue of Lenin for the first
time in the Former USSR. Souvenir by Vacys Motuzas

1
anglų kalba parengtas pranešimas „Kryžma dekoruotas
gintarinis skridinys iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės: archeologija, trasologija, infraraudonųjų spindulių
ir Ramano spektroskopija“, analizuojantis kompleksinius
šio unikalaus archeologinio artefakto tyrinėjimus [Butrimas
ir kt. 2016].
Žemaičių aukštumos akmens amžiaus medžiaga publikuota Lietuvoje apibendrinamaisiais straipsniais, skirtais
arba chronologinėms paminklų grupėms, arba detalesnei
Biržulio regiono raidos ir kai kurių paminklų analizei [Butrimas, Česnys 1990; Butrimas 1992c; 1992d; 1996b; Guobytė, Stančikaitė 1996; Ostrauskas 1996; Česnys, Butrimas
2009]. Didžioji šių publikacijų dalis atsirado 2001–2004 m.
vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtą mokslo programą „Kultūrinio landšafto raida per 5000
metų Virvytės, Minijos ir Varduvos aukštupiuose“ (60 pav.).
Pirmą kartą Lietuvoje net ketverius metus kompleksiškai
tirta vieno gana siauro Žemaičių aukštumos regiono raida.
Šiame tyrime dalyvavo penkios mokslo institucijos (programos vadovas – A. Butrimas). Tyrimams pritaikytas
įvairių metodų kompleksas: geologinis ir istorinis kartografavimas, reljefo formų matavimai ir aprašymai, aerofotografijų dešifravimas, detali muziejuose sukauptos
archeologinės medžiagos analizė, absoliutaus augalijos
liekanų amžiaus nustatymas radioaktyviosios anglies metodu. Publikuoti viso regiono archeologijos paminklų iki pat
XVI a. raidos tyrimai [Iršėnas, Ostrauskienė 2004], Biržulio
mikroregiono virvelinės keramikos radinių analizė [Butrimas, Ostrauskienė 2004]. Šiuos tyrimus dėsningai papildė
kultūrinio kraštovaizdžio raidos apžvalga [Kavoliutė 2004].
Geologijos, geografijos, palinologijos specialistai, taikydami naujus metodus, papildė jau anksčiau čia tyrinėjusio paleogeografo ir palinologo Rimvydo Kunsko Biržulio
apyežerės mikrobotanines palinologines ir paleogeografines analizes [Kunskas 1984; 1985]. Geologinius, geomorfologinius ir paleogeografinius žemėlapius ir visą Žemaičių
aukštumos šiaurinės dalies geologinę raidą ir geomorfologinę analizę atliko Rimantė Guobytė [Guobytė 2004]. Mineralines žaliavas, tarp jų titnagą ir gintarą – tokius svarbius akmens amžiaus bendruomenių gyvenime – ir jų
paplitimą regione tyrinėjo geologai ir geografai Valentinas
Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Dainius Kulbickas, Violeta Pukelytė [Baltrūnas ir kt. 2004]. Mikrobotanines, palinologines ir paleogeografines analizes, Biržulio ežeryne pradėtas dar Felicijos Sudnikavičienės, vėliau išplėtotas
Rimvydo Kunsko, tęsė Miglė Stančikaitė, analizavusi pavyz-
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60. Leidinys skirtas mokslo programos „Kultūrinio landšafto
raida per 5000 metų Virvytės, Minijos ir Varduvos
aukštupiuose“ rezultatams pristatyti, išleistas 2004 m.,
užbaigus penkių mokslo tyrimų institucijų vykdytus
tyrinėjimus
The book, presenting the results of complex research „The
Development of a cultural landscape over five millennia in
the upper reaches of the Virvytė, Minija and Varduva rivers“
(in Lithuanian) by five research institutions, 2004
programme involving five research institutions

džius, paimtus šalia dviejų archeologinių kompleksų – Biržulio sąsmaukos ir Daktariškės gyvenvietės. Šiose vietose, remdamasi ir naujomis radiokarboninėmis datomis,
tyrinėtoja atkūrė augalijos raidą, kiek patikslino ankstesnių tyrinėtojų išvadas. Augalijos raidos schemas susiejo
su gyventojų ūkine veikla, o Tomas Ostrauskas šią schemą papildė ir archeologinių tyrimų medžiaga, kurios didžioji dalis jau buvo skelbta 1996 m. ankstesniųjų tyrinėtojų [Stančikaitė ir kt. 2004; Ostrauskas 1996; Kunskas,
Butrimas 1985].
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61. Spigino ir Donkalnio kapinynų tyrinėjimams

————
62. Švedijos Lundo universiteto profesorius Larsas Larssonas ir Klaipėdos

skirta monografija, 2012

universiteto doktorantas Tomas Rimkus ant Spigino akmens amžiaus

Monograph devoted to excavation material

kapinyno kalvos Biržulio ežero saloje, 2016

from the Siginas and Donkalnis Cemeteries,

Professor Lars Larsson (University of Lund) and doctoral student Tomas

2012

Rimkus on the Spiginas Stone-Age Cemetery Hill on the island in Lake
Biržulis, 2016

Biržulio baseino archeologinių akmens amžiaus mezolito ir neolito kapų tyrimai apibendrinti monografijoje
[Butrimas 2012] (61 pav.), jie taip pat tapo mokslinių,
mokslo populiarinimo veikalų, istorijos ir dailės istorijos
vadovėlių dalimi [Butrimas, Žulkus 1997; Butrimas 1990b,
p. 3–20; 1992c, p. 3–25; 1993, p. 3–21; 2005, p. 12–31;
2009; 2013a, p. 3–11; 2013b, p. 4–61; Butrimas, Iršėnas
2002]. 2013 m. gáutos naujos mezolito, ankstyvojo ir vėlyvojo neolito kapų radiokarboninės datos, o 2016–
2018 m. ir nauja antropologinių, ochros bei joje išlikusių
smulkių kauliukų ir žvėrių kailio plaukelių, paukščių
plunksnelių liekanų tyrimų, atliktų Helsinkio univesiteto
mokslininkų Kristiinos Mannermos, Tuijos Kirkinen, Tytti Juholos (žr. p. 372–379). Klaipėdos universitete Lino
Daugnoros atliktų paleozoologinių įkapių tyrimų medžiaga
leido dar kartą ir šioje monografijoje analizuoti akmens
amžiaus laidojimo papročius (žr. p. 362–371)
Archeologiniai Biržulio ežero ir apylinkių radiniai tapo
Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijos dalimi, o
2015 m. monografijos autoriaus ir kolegų Mariaus Iršėno,
Valdemaro Šimėno ir dizainerio Jono Gerulaičio įrengtoje
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naujoje Žemaičių muziejaus „Alka“ archeologinėje ekspozicijoje Biržulio medžiaga taip pat sudaro reikšmingą
seniausios žemaičių praeities istorijos skyrių [Butrimas,
Šimėnas, Iršėnas 2015, p. 17–27] (66 pav.). Donkalnio
kapinyno radinių iliustracijos ir aiškinamoji medžiaga
nuo 2012 m. eksponuojama nuolatinėje Varnių regioninio parko ekspozicijoje (65 pav.), o nuo 2017 m. sudaro
ir Treleborgo (Trelleborg) muziejuje (Švedija) įrengtos
naujos archeologinės ekspozicijos dalį. Pastaraisiais
metais Klaipėdos universiteto doktorantas Tomas Rimkus ir dr. Gvidas Slah'as tyrinėjo Biržulio apyežerės paminklų medžiagą – titnaginius, kaulinius, raginius ir
gintarinius dirbinius – funkcinės paskirties nustatymo
metodu. Tyrimui naudotas trasologinis mikroskopas
Olympus SZX16 su prijungta fotokamera Olympus DP72,
kuria fiksuoti utilizaciniai dirbinių pėdsakai*.
Jie taip pat atliko gintarinių dirbinių – kryžma ornamentuoto skridinio, grandies, dvigubos sagos – ornamentų (duobučių ir įraižų) formavimo būdų, tam naudo* Jų tyrimai bus publikuoti šios monografijos trečiame tome.
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63. Tarptautinės konferencijos, skirtos komunikacijai, simboliams ir jų statusui,
plakatas su simboliniu skridiniu iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės.
Italija, 2014
Poster from an International communications‘ conference featuring
a symbolic disk from the neolithic settlement at Daktariškė 5. Italy, 2014
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tų įrankių, papildomų spalvų suteikimo, naudojant dervas,
sakus, ochrą (?), tyrimus, kuriuos 2016 m. ultravioletinių
spindulių ir Ramano spektroskopiniais tyrimais papildė
mokslininkės Regina Ulozaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus) ir Ieva Matulaitienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras) [Butrimas 2016b, p. 71–80] (63 pav.).
Ypatingo tyrinėtojų – antropologų, paleopatologų, genetikų, paleodietų ir stabilių izotopų tyrėjų, archeologų,
odontologų, paleozoologų, radiokarboninio datavimo specialistų – dėmesio sulaukė Donkalnio ir Spigino mezolito
ir neolito kapai. Kompleksiniai tyrinėjimai padėjo atkurti
mezolito ir neolito žmogaus Biržulio apyežerėje ekosistemą, atskleidė maitinimosi ypatybes. Stabiliųjų izotopų
tyrimai, naudojant akmens amžiaus kapuose palaidotų
žmonių kaulinės medžiagos analizę, davė labai tikslius
duomenis, ypač nustatant proteino kiekį to meto žmogaus

mityboje. Pavyzdžius atrinko ir izotopų matavimus atliko
Leipcigo (Vokietija) Maxo Plancko evoliucinės antropologijos instituto Žmogaus evoliucijos skyrius, vadovaujamas
Mike‘o Richardso [Antanaitis-Jacobs ir kt. 2009]. Antropologinius ilgųjų kaulų, kaukolių matavimus, gyventojų
ūgį nustatė Gintautas Česnys [Česnys 1985b; Česnys,
Butrimas 2009]. Odontologinės medžiagos analizę atliko odontologai ir paleopatologai [Balčiūnienė 1985b;
1990; Palubeckaitė, Jankauskas, 2006]. Jie taip pat
nustatė paradontozės ir karieso atvejus dar mezolito
epochoje. Stuburo, sąnarių patologijas, kitus specifinius
Biržulio mezolito ir neolito kaulų patologijos atvejus,
skersines augimo sustojimo linijas ilgųjų kaulų rentgenogramose nustatė Rimantas Jankauskas [Jankauskas
1985a; 1985b; Jankauskas, Butrimas 1996].

————
64. Informacinis stendas, skirtas Biržulio ekspedicijos metu tyrinėtiems
akmens amžiaus paminklams, Varnių regioniniame parke, 2015
Information board explaining stone-age sites excavated during the Biržulis
Expedition. Varniai Regional Park, 2015
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65. Biržulio tyrinėjimų medžiaga Varnių regioninio parko muziejaus ekspozicijoje. L. Spelskienės nuotrauka, 2017
Biržulis excavation material in the exhibition set up in the Varniai Regional Park Museum. Photo by L. Spelskienė, 2017
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66. Biržulio tyrinėjimų medžiaga 2015 m. įrengtoje Žemaičių muziejaus „Alka“ archeologinėje
ekspozicijoje. J. Butrimaitės nuotrauka, 2018
Biržulis excavation material in the archaeological exhibition set up in 2015 in the
Samogitian Museum "Alka", Telšiai. Photo by J. Butrimaitė, 2018

Abiejų mezolito kapinynų – Donkalnio ir Spigino – bei to
paties laikotarpio Vokietijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų Centrinės Europos kapinynų genetinius tyrimus atliko didelė tarptautinė tyrėjų grupė, kuri nustatė, kad visi tirti mezolito
gyventojų palaikai turi U geną [Bramanti ir kt. 2009].
Kad Biržulio chronologija įgautų tvirtą pagrindą, daug
pasidarbavo įvairios pasaulio radiokarboninės laboratorijos. Daugiau kaip 50 kultūrinių sluoksnių, kapų, pavienių
radinių datų, gautų iš Vilniaus, Oksfordo, Maskvos, Talino,
Kylio, Poznanės, Briuselio, Kalifornijos, Helsinkio ir kitų
laboratorijų, leido suvokti Biržulio ekosistemos ir žmonių
veiklos raidą nuo vėlyvojo paleolito iki geležies amžiaus.
To nebūtų įmanoma padaryti be nuoširdaus bendradar-

84

biavimo su kolegomis Tomaszu Gosliaru, L. Suleržickiu,
Kenneth‘u Jacobsu ir daugeliu kitų. Autorius ypač dėkingas Baltų ir skandinavų archeologijos centro ŠlėzvigoHolšteino (Schleswig-Holstein) žemės muziejaus ir Kylio
Christiano Albrechto universiteto archeologui dr. Johnui
Meadowsui, kuris ne tik profesionaliai paėmė daugelį pavyzdžių iš Biržulio ir aplinkinio regiono paminklų, bet ir
tarpininkavo juos datuojant daugelyje laboratorijų. Šių
datų gavimas nebūtų įmanomas be Lietuvos mokslo ir
studijų fondo, Lietuvos mokslo tarybos ir Vilniaus dailės
akademijos meno ir mokslo projektų fondų paramos.
1978–1993 m. sistemingų ir žvalgomųjų archeologinių
tyrinėjimų metu Žemaičių aukštumoje (daugiausia Bir
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67. Varnių regioninio parko takas į Spigino kapinyną
buvusio Biržulio ežero dugnu
The trail to Spiginas cemetery aranged
by Varniai regional park

žulio apyežerėje) pavyko aptikti apie 60 paleolito pabaigos
mezolito stovyklų, neolito ir žalvario amžiaus gyvenviečių,
kapinynų ir alkviečių bei radimviečių, kurių didelė dalis –
22 paminklai – tyrinėti stacionariai, o likusieji – žvalgyti,
taip pat publikuoti svarbiausi radiniai iš Biržulio–Lūksto
apyežerės, Virvytės ir Varduvos upių baseinų teritorijos.
Visas tyrinėjimų plotas – 6831 m2. Surinkta keliolikos
tūkstančių vienetų keramikos, titnago, kaulo ir rago, gintaro, akmens, medžio radinių kolekcija, kuri su retomis
išimtimis laikoma Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus fonduose. Nedidelė tyrinėtos medžiagos
dalis yra Žemaičių muziejuje „Alka“. Dauguma Biržulio
baseino regione rastos medžiagos publikuota kataloguo-

se, informaciniuose straipsniuose, paminklams ar jų grupėms skirtose platesnėse studijose, monografijose, vadovėliuose, muziejų ekspozicijose. Mokslo bendruomenė
1978–2018 m. su ja supažindinta keliasdešimtyje tarptautinių ir respublikinių konferencijų. Šia monografija
apibendrinami visų regiono archeologinių paminklų ir
juose rastos medžiagos nuo vėlyvojo paleolito iki žalvario
amžiaus vidurio tyrinėjimai.
Paminklus, jų aplinką, informacinius stendus, takus
prižiūri Varnių regioninis parkas (64, 65, 67 pav.), nes
1996 m., remiantis ilgamečių tyrinėjimų rezultatais, Lietuvos Vyriausybės nutarimu čia įkurtas Pabiržulio archeologinis draustinis.
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Žemaičių aukštuma iškilusi vakarinėje Lietuvos dalyje.
Jos orografinis kontūras apibrėžia 9,2 tūkst. km2 plotą
[Krasauskas 1973], kurio vidutinis aukštis – 123 m virš
jūros lygio. Kalvotoji reljefo dalis užima apie 3 tūkst. km2.
Atskiros kalvyno keteros baigiasi vaizdingomis viršūnėmis – tai Medvėgalis (234 m virš jūros lygio), Šatrija (227
m), Girgždūtė (227 m), Moteraitis (209 m), Žąsūgala (209
m) ir kt. Šis centrinis moreninis masyvas ir yra takosky
ra tarp pagrindinių Vakarų Lietuvos upių, Nemuno intakų
(Minija, Jūra, Dubysa), ir upių, tiesiogiai įtekančių į Baltijos
jūrą arba per Ventą (Varduva, Bartuva, Virvytė, Venta)
[Becionis 1979]. Lemiamą vaidmenį šių makrokompleksų
išsidėstymui aukštumos reljefe, be abejo, turėjo dideli
nelygumai, buvę čia iki Valdajaus ledyninės epochos. Šios
epochos paveldas yra ir Varnių duburys, susiformavęs
centrinėje Žemaičių aukštumos dalyje, esančioje 150 m
virš jūros lygio [Kudaba 1979, p. 66]. Iki 1993 m. čia aptikti 56 akmens ir žalvario amžiaus paminklai, kuriuose
rasta medžiaga ir dabar vis dar tyrinėjama (1 lent.).
Tyrinėtieji paminklai susitelkę aplink Biržulio, Lūksto,
Stervo ežerus ir Virvytės upės baseiną. Šis duburys yra
vienas seniausių Rytų Baltijos ežerų likučių, kurio pietinę
dalį užima Lūksto, o šiaurinę – Biržulio ežeras ir Virvytės
aukštupys. Ežeras – trečias pagal dydį Žemaičių aukštumoje – įeina į Virvytės (Ventos intakas) baseiną, kurio
plotas 1140 km2. Iš senojo Biržulio ežero belikę mažiau
nei 5 % ploto, kurį jis buvo užėmęs vidurinio ir vėlyvojo
holoceno pabaigoje, pagal archeologinę periodizaciją –
vėlyvojo paleolito pabaigoje, mezolite ir neolito pradžioje
bei viduryje (68 pav.).
XX a. šeštajame–septintajame dešimtmetyje ežeras
buvo suniokotas melioratorių, vykdant to meto komunistų partijos politikų valią: „Biržulio dugne rugius sėsime.“
Planas visiškai nepavyko, rugių sėti neteko, bet ežero
nebeliko. Šiaurinėje jo dalyje išliko neįveiktas 8 m dumblo
sluoksnis, apaugęs maurais ir pusiau pelkiniais augalais.
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Didžiosios pietinės ežero dalies likimas panašus, tik sekli
ežero dalelė atsigavo rytinėje pakrantėje. Po melioracijos
šeštojo dešimtmečio viduryje ežero plotas tebuvo 120 ha,
iki tol jis užėmė 754 ha, o akmens amžiuje jo plotas buvęs
didesnis nei 4000 ha. Ežeras nusitęsęs iš šiaurės į pietus,
susmaugtas per vidurį. Jo ilgis iki melioracijos buvo
6600 m, maksimalus plotis – 2160 m, kranto linijų ilgis –
20,4 km. Ežero dugną nuklojęs sapropelio sluoksnis, kurio vidutinis storis yra 4–5 m, vietomis – iki 8 m (R. Kunsko 1978–1981 m. gręžinių duomenys) [Kunskas, Butrimas
1985]. Į ežerą įteka 6 nedideli upeliai: Govija, Druja, Varnelė, Nakačia ir dar du maži bevardžiai intakai, išteka tik
viena Virvytė, nuo kurios priklauso Biržulio ežero vandens
lygis ir jo likimas. Virvytės ilgis – 100 km nuo Biržulio
ežero iki santakos su Venta, o bendras jos ilgis, skaičiuojant nuo Paršežerio (Upstas–Sietuva–Varnelė–Virvytė) –
131 km. Už poros kilometrų nuo Virvytės ištakų iš Biržulio ežero į ją įteka Rešketa – pirmas didelis intakas,
surenkantis vandenis iš Žemaičių aukštumos vakarinės
dalies, pasižyminčios didžiausiu Lietuvoje metiniu atmosferinių kritulių kiekiu [Basalykas 1981, p. 16]. Jos pakrantėje taip pat gyventa jau nuo mezolito laikotarpio. Duburio
reljefas šiek tiek kalvotas. Lyguma ir kalvos, per kurias
teka Virvytė, apsinešusios limnoglacialinėmis nuosėdomis (69 pav.).
Archeologiniai Biržulio apyežerės, Virvytės, Rešketos,
Drujos ir Varduvos upių baseinų tyrinėjimai buvo vykdomi kartu su paleogeografiniais (Rimvydas Kunskas). Jau
šio amžiaus pradžioje į juos aktyviai įsitraukė glaciomorfologė Rimantė Guobytė, sudariusi geologinius, geomorfologinius ir paleogeografinius žemėlapius, Valentinas
Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, kultūrinio kraštovaizdžio
tyrinėtoja Filomena Kavoliutė, Violeta Pukelytė, nustatę
mineralinių žaliavų geologinės sandaros ir geomorfologines ypatybes, Miglė Stančikaitė, pateikusi mikrobotanines-palinologines ir paleogeografines analizes. Pasi-
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naudota ir XX a. septintajame dešimtmetyje Žemaičių
aukštumos aukštapelkių tyrinėtojos Felicijos Sudnikavičienės atliktais tyrimais. Kaip jau minėta, 2001–2004 m.
tyrimai buvo vykdomi pagal Lietuvos valstybinio mokslo
ir studijų fondo remtą mokslo programą „Kultūrinio landšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos ir Varduvos
aukštupiuose“, kurią inicijavo Vilniaus dailės akademija
(mokslinis programos vadovas A. Butrimas). Siejant šių
tyrimų duomenis su visomis iki šiol gautomis radiokarboninėmis datomis, nustatyta ne tik limnoglacialinio relik
to – Biržulio ežero, bet taip pat upyno sistemos ir vandens
lygio kaita, o kartu rekonstruota Biržulio ir Varduvos
aukštupio (Šarnelės akmens amžiaus gyvenvietės) apgyvenimo raida bei gamtinės aplinkos ir visuomenės sąveikos raiška, susidedanti iš gamtos pamato ir per tūkstantmečius bendruomenių sukurtų objektų visumos.
Dažniausiai tie procesai įvardijami kaip kultūrinio kraštovaizdžio formavimasis ir jo raida. Panaudojus kompleksinius metodus, stengtasi šiuos paminklus sieti su augalijos ir ežerų baseinų raidos etapais, kartu ir daug tiksliau
apibrėžti jų egzistavimo laiką.
Biržulio ežero duburys yra seniausio Lietuvoje ledyninio ežero liekana. Glaciomorfologų duomenimis, čia buvo
paskutinio ledynmečio ledoskyra: ledyno kepurė, dengusi Žemaičių aukštumą, tolydžio plonėdama, ėmė skirtis į
šalis, sudarė Varnių ir kitas lygumas, kurias užpildė poledyninio tirpsmo vandens srovės [Kudaba 1979, p. 68].
Ėmė tyvuliuoti įvairaus lygio ežerai – Biržulio, Lūksto ir
Paršežerio prototipai. Ant aukštų plokščių kalvų esantis
molis – tų ežerų palikimas. Ledynui periodiškai traukiantis nuo centrinio Žemaičių aukštumos kalvyno, tirpsmo
vanduo ežeran prinešdavo daug smėlio, aleurito, molio.
Biržulio–Lūksto duburio regiono aukštumų paviršiuje yra
ir kryptingų ledyno tirpsmo vandens srautų suklostytų
nuogulų. Kaip tik toks fliuvioglacialinis įvairaus grūdėtumo bei žvirgždingas smėlis ir užpildė Biržulio duburį
[Guobytė 2004, p. 11]. Šios nuogulos siaurais ruožais tęsėsi palei daugelio upių, upelių slėnius, Biržulio apyežeres
ir visoje Žemaičių aukštumoje – tą matome ir mūsų tiriamame regione – Virvytės ir Varduvos baseinuose.
Biržulio duburys priskirtas prie anksčiausiai iš ledo
išsilaisvinusių Žemaičių aukštumos vietų, kai iš Lietuvos
traukėsi jau paskutinis ledynas. Giliose ledo protirpose
jau galėjo egzistuoti pirmieji ledyniniai baseinai, kuriuose
ir nusėdo kelių metrų storio molio sluoksnis, dengiantis
šiaurės rytų Biržulio pakrantes ties Pavandene, tuo tarpu
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68. Biržulio ežeryno lokalizacija šiaurinėje Europoje
The location of Biržulis Lakeland in Northern Europe

Lūksto ežero apylinkės dar buvo užklotos „negyvu“ tirpstančiu ledu. „Negyvo ledo arealinis tirpimas Žemaičių
aukštumoje truko iki pat paskutinio ledynmečio pabaigos“,
maždaug nuo 13 100±300 m. pr. Kr. [Guobytė 2004, p. 21;
Rinterknecht ir kt. 2006, p. 1451]. Lūksto apylinkėse 190 m
aukštyje susidarė ežerynas, o vėliau slūgdamas paliko
krantus 180, 170, 162 m aukštyje nuo dabartinio jūros
lygio ir dar žemiau [Kunskas 1984] (72 pav.).

>
————
69. Vakarų Lietuvos archeologinių akmens ir žalvario
amžiaus paminklų (gyvenviečių, kapinynų, aukojimo
vietų), rastų ar tyrinėtų prie Biržulio ir Lūksto ežerų,
Virvytės ir Varduvos upių, žemėlapis, atspindintis
neolito laikotarpio ežeryną
Map of Stone and Bronze Age settlements, cemeteries,
and places for sacrificial offerings at Biržulis and
Lūkstas Lakes; Virvytė and Varduva Rivers area
(Western Lithuania) of Neolithic period
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Širmės kalno 3-ioji mezolito gyvenvietė

6.

Kulniko akmens amžiaus gyvenvietė

7.

Daktariškės 1-oji neolito gyvenvietė

8.

Širmės kalno 1-oji neolito gyvenvietė

9.

Širmės kalno 2-oji neolito gyvenvietė

10.

Širmės kalno 3-ioji neolito gyvenvietė

11.

Širmės kalno 4-oji neolito gyvenvietė

12.

Skirmantinės 2-oji akmens amžiaus gyvenvietė

13

Kalniškių paleolito–mezolito stovykla

14.

Kalniškių 1-oji neolito gyvenvietė

15.

Šarnelės neolito gyvenvietė

16.

Donkalnio mezolito–neolito gyvenvietė, alkvietė ir
šermenų duobės

17.

Žvejeliškės 1-oji neolito gyvenvietė

18.

Žvejeliškės 2-oji neolito gyvenvietė

19.

Žvejeliškės 3-ioji neolito gyvenvietė

20.

Gaigalinės 1-oji neolito gyvenvietė

21.

Skirmantinės 1-oji neolito gyvenvietė

22.

Gaigalinės 2-oji žalvario amžiaus gyvenvietė

23.

Pabiržulio 1-oji (Klieno 1-oji) neolito gyvenvietė

24.

Pabiržulio 2-oji (Klieno 2-oji) neolito gyvenvietė

25.

Vaidžio 1-oji žalvario amžiaus gyvenvietė

26.

Daktariškės 5-oji neolito gyvenvietė

27.

Ožnugario 1-oji neolito gyvenvietė ir mezolito
radimvietė

28.

Ožnugario 2-oji mezolito gyvenvietė

•

29.

Ožnugario 3-ioji mezolito–ankstyvojo neolito
gyvenvietė

•

•

•
•

•
•
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•
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•
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153–156
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•

•
•
•
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•
•

154–156
153–154
153–154
153–154
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155–156

•

153

•
•

152–153

•
•
•
•

•

•

•

•

•

154–155

•

156

•

1 lentelė. Biržulio ir Lūksto ežerų, Virvytės ir Varduvos upių baseinų akmens ir žalvario amžių paminklai.
Numeriai atitinka paminklo vietą žemėlapyje (p. 91), jie nurodomi ir prie toliau aprašomų archeologinių paminklų
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Metrai virš jūros lygio

5.

•

Viduramžiai

4.

Spigino salos mezolito radimvietė, neolito ir
žalvario amžiaus gyvenvietė

Ankstyvųjų metalų epochos gyvenvietės,
aukojimo vieta

•
•

Neolito gyvenvietės, radimvietės ir kapinynai

•
•

•

Drenių akmens amžiaus gyvenviečių kompleksas

Akmens amžiaus radimvietės

Lingėnų akmens amžiaus gyvenviečių pėdsakai

3.

Virvelinės keramikos kultūra

2.

Rutulinių amforų kultūra

Mezolito stovyklos ir kapinynai

•

Narvos kultūra

Nemuno kultūra

•

Kundos kultūra

•

Pulio kultūra

Biržulio sąsmaukos mezolito ir vėlyvojo neolito
gyvenvietė

Svidrų kultūra, paleolitas
1.

156

30.

Alkos kaktos archeologinė radimvietė

31.

Plukių salos neolito–geležies amžiaus gyvenvietė

•

•

34.

Vydmantų akmens amžiaus radimvietė

•

35.

Gudelių 1-oji (Patilčio, Rešketos) neolito radimvietė

36.

Gudelių 2-oji (Daktariškės, Rešketos) neolito
radimvietė

37.

Patilčio 1-oji žalvario amžiaus aukojimo vieta

38.

Patilčio 2-oji neolito radimvietė

•

Daktariškės 2-oji (Pravaro kalno 1-oji) neolito
radimvietė
Daktariškės 3-ioji (Pravaro kalno 2-oji) neolito
radimvietė
Daktariškės 6-oji (Karkliškių 6-oji) neolito
gyvenvietė

•

33.

39.
40.
41.

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

43.

Šūkainių titnago žaliavos radimvietė

44.

Spigino rago (Karkliškių) akmens amžiaus
radimvietė

45.

Spigino mezolito–neolito laikotarpio kapinynas

46.

Donkalnio mezolito–neolito kapinynas

47.

Molijos kalno (Milvydiškių) neolito radimvietė

48.

Drujos 1-oji (Kalniškių) neolito radimvietė

49.

Drujos 2-oji (Kalniškių) akmens amžiaus radimvietė

50.

Sėbų 1-oji neolito radimvietė

51.

Sėbų 2-oji akmens amžiaus radimvietė

52.

Mažojo Palūksčio 1-oji neolito radimvietė

53.

Mažojo Palūksčio 2-oji akmens amžiaus radimvietė

•

Drankalnio (Karkliškių k.) akmens amžiaus
radimvietė
Panakatės neįtvirtinta grublėtosios keramikos
gyvenvietė

•

56.

•
•

Barzdžių akmens amžiaus radimvietė

55.

Metrai virš jūros lygio

•

42.

54.

Viduramžiai

•
•

Upetų 1-oji (Pareškečio) akmens amžiaus
gyvenvietė
Upetų 2-oji (Pareškečio) mezolito–neolito
gyvenvietė

32.

Ankstyvųjų metalų epochos gyvenvietės,
aukojimo vieta

Neolito gyvenvietės, radimvietės ir kapinynai

Akmens amžiaus radimvietės

Virvelinės keramikos kultūra

Rutulinių amforų kultūra

Narvos kultūra

Mezolito stovyklos ir kapinynai

Nemuno kultūra

Kundos kultūra

Pulio kultūra

Svidrų kultūra, paleolitas
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•
•
•

•
•
•
•

•
•

Pabiržulio 3-ioji (Liepos dirvono) neolito gyvenvietė

•
•

Table 1. Stone-, and Bronze-Age Sites from Lakes Biržulis and Lūkstas and the Virvytė and Varduva river basins.
Numbers refer to places marked on the Map (p. 91) and in further descriptions of archaeological sites
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70. Žvilgsnis į pietinę Biržulio dalį, Stervo ežerą, Pabiržulio, Daktariškės, Karkliškių, Žvejeliškės kaimų apylinkes ir pagrindinių
juose tyrinėtų paminklų vietas. 1 – Širmės kalnas 1, 2 – Širmės kalnas 2, 3 – Širmės kalnas 3, 4 – Širmės kalnas 4,
5. – Žvejeliškė 1, 6. – Žvejeliškė 2, 7. – Žvejeliškė 3, 8 – Daktariškė 1, 9 – Dreniai, 10 – Daktariškė 5.
K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
View towards southern part of Biržulis and Stervas lakes, Pabiržulis, Daktariškė, Karkliškiai, Žvejeliškė villages and places of
main investigated sites. 1 – Širmės kalnas 1, 2 – Širmės kalnas 2, 3 – Širmės kalnas 3, 4 – Širmės kalnas 4,
5. – Žvejeliškė 1, 6. – Žvejeliškė 2, 7. – Žvejeliškė 3, 8 – Daktariškė 1, 9 – Dreniai, 10 – Daktariškė 5.
Aerial photograph K. Driskius, 1990

Senojo didžiulio seklaus ežero krantų pobūdis labai
skiriasi nuo vėlesniųjų, žemiau esančių terasų buvusių
atabradų. Rytiniame duburio šlaite ir daugelyje salų galima pastebėti gerokai pasvirusias labai įvairaus pločio
(2–500 m) 153–159 m absoliučiojo aukščio (4–10 m virš
dabartinio ežero vandens lygio) terasas. Jos paprastai
padengtos nestoru tamsiai geltono arba rusvo rupaus
smėlio bei žvirgždo sluoksniu, neretai perkirstos raguvų,
dabar dažniausiai uždurpėjusių (70 pav.). Ties raguvomis
plyti mažos žvirgždėtos deltos ir ant jų susiklostę vėlesni sausuminiai išplovų kūgiai, perkirsti atsinaujinusių
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raguvų į jau žemesnį ežerą. Tokių raguvų matyti pačiame
šiauriausiame ežervietės kampe ties Kalniškiais (ant vienos iš jų kūgio įsikūrusi neolitinė Skirmantinės 2-oji gyvenvietė (73 pav.)) ir šiaurvakariniame ežero kampe – ties
Janapole ir Širmės kalnu – Širmės kalno 3-ioji mezolito
gyvenvietė (70 pav.). Ežero nusistovėjimas ties šiuo atabradu sietinas su ledyno pãstoviu Vidurio Lietuvoje, o
slūgimas – su vadinamuoju raunio pašiltėjimu, kai ledynas
atsitraukė iki Skandinavijos šiaurės apie 12 000 m. iki
dabarties ir jo fluktuacijos bangos šiaurinės Žemaitijos
jau nebepasiekė [Rinterknecht ir kt. 2006].
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71. Žvilgsnis į pietinės Biržulio ežero dalies vakarinę pakrantę ir pagrindinių čia tyrinėtų paminklų vietas.
1 – Biržulio sąsmauka, 2 – Ožnugaris 1, 3 –Dreniai. K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
View to eastern shore of southern part of Biržulis Lake and place of main investigated sites.
1 – Biržulio sąsmauka, 2 – Ožnugaris 1, 3 –Dreniai. Aerial photograph K. Driskius, 1990

12. Skirmantinės 2-oji akmens amžiaus gyvenvietė
Topografija. Skirmantinės 2-oji gyvenvietė rasta vakarinėje Kalniškių kaimo dalyje, apie 400 m
į šiaurės rytus nuo Alkakalnio ir 300 m į pietus nuo kelio Janapolė–Pavandenė (73 pav.).
Ji aptikta ties sena užpelkėjusia raguva, žemoje kalvelėje, kuri yra šios raguvos sąnašinis kūgis – geležingas
smulkiagrūdis smėlis. Gyvenvietėje 1984 m. ištirtas 228 m2 plotas.
Stratigrafija. Kultūrinis sluoksnis išartas ir radiniai aptikti tik rusvos spalvos geležingame arimo smėlyje.
Radiniai. Čia surinkta 113 dirbinių iš titnago, daugiau kaip 500 vienetų skelčių ir nuoskalų (74, 77 pav.),
taip pat kelios neornamentuotos puodų šukės.
Iš viso rasta 30 galinių, dvigalių ir šoninių gremžtukų, 20 grandukų, pora strėlių antgalių, keli įstatomieji
ašmenėliai, rėžtukai, grąžteliai, kalteliai, peiliai, ylos, skaldytiniai. Dauguma titnaginių dirbinių priskirtini
neolito laikotarpiui, bet Pulio tipo strėlės antgalio apatinė dalis, keli ašmenėliai stačiai retušuotu šonu ir
galais gali priklausyti ir mezolito laikotarpiui (75, 76 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuojama vėlyvuoju neolitu, tik kai kurie titnaginiai dirbiniai priskirtini
ankstyvajam mezolitui.
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72. Biržulio–Lūksto ežeryno poledynmečio schema: 1 – tirpstančio ledo plotai, 2 – banguotas (a) ir kalvotas (b)
moreninis paviršius, 3 – moliu padengtos plokščiakalvės ir limnokeimai, 4 – fliuviokeimai, 5 – ozai,
6 – ledyno tirpsmo vandenų srautų sąnašos, 7 – patvenktiniai prieledyniniai baseinai, 8 – upių slėniai,
9 – ryškūs šlaitai, 10 – fliuvioglacialinių srautų kryptys, 11 – kloniai, 12 – kraštiniai gūbriai,
13 – paviršiaus polinkio kryptys, 14 – dabartiniai ežerai ir upės. R. Guobytės rekonstrukcija, 2004
Sketch-map showing topography of Biržulis–Lūkstas Lakeland after Ice Age:
1 – Retreating ice, 2 – undulating (a) and hilly (b) moraine relief, 3 – plateau-like hills with thin cover of clay,
4 – glaciofluvial kames, 5 – eskers, 6 – cover of glacial sediments, 7 – ice-dammed lakes, 8 – river valleys,
9 – slopes, 10 – direction of melt-water flows, 11 – spillways, 12 – marginal ridges,
13 –direction of downward slope of surface, 14 – present-day lakes and rivers. Reconstructed by R. Guobytė, 2004
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73. Skirmantinės 2-osios neolito gyvenvietės situacinis planas su dabartinio reljefo izohipsomis.
Rekonstruota naudojant lidaro duomenis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1984, 2018
Situation plan of Skirmantinė 2 Neolithic settlement. Isolines of present-day relief. Reconstructed
using Lidar data. A. Butrimas, T. Rimkus, 1984, 2018

Daugelį nedidelių salų Biržulio ežeras pavertė vien
smailiomis keteromis – Alkakalnio, Drenių, Karkliškių,
Spigino, Širmės, žemaičių vadinamų kalnais, taip pat suformavo ir kitas aukštesnes Kalniškių, Kūjainių, Daukantų, Grikienų ir Janapolės apylinkės kalvas (2 lent.).
Labai plati, kiek duburiuota ir vietomis papelkėjusi
terasa yra į rytus nuo dabartinio Biržulio ežero, tarp
Šūkainių ir Didžiojo Pabiržulio kaimų. Tarp stačių kontaktinių Šaukštelio ir Didžiojo Pabiržulio šlaitų 150–
160 m absoliučiajame aukštyje esantis 500–600 m pločio raunio laikotarpio atabradas su jame kyšančia 0,9
ha ploto ir 8 m aukščio kalvele bus turėjęs itin svarbios

reikšmės šio regiono akmens amžiaus gyventojų ūkinei
ir socialinei santvarkai. Šiaurinės pašlaitės dirvose ir
dabar apstu titnago konkrecijų, ledyno atvilktų drauge
su kreidos sluoksnių trupiniais, pasitaiko titnago skaldytinių ir skaldymo atliekų. Taigi čia būta titnago išeigų
ir dirbtuvių. Jokiose kitose Varnių duburio vietose tokių
jo išeigų nerasta. Maždaug 70 km į pietus nuo Biržulio
ežero eina šiaurinė didžiausio titnago paplitimo kvartero nuogulose riba, o Biržulio regionas įeina į viršutinės
kreidos nuogulų paplitimo sritį [Skuodienė, Katinas 1981,
p. 11], kuriai priklauso ir mūsų aptiktos titnago išeigos
Šūkainių kaime (78 pav.).
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75. Titnaginis Pulio tipo strėlės antgalis iš
Skirmantinės 2-osios gyvenvietės
Pulli type arrow head from Skirmantinė 2
Settlement

1–5
6–25
26–50

51–100

————
76. Titnaginiai įstatomieji ašmenėliai iš
Skirmantinės 2-osios gyvenvietės
Flint inserts from Skirmantinė 2 Settlement

>100

————
74. Titnaginio inventoriaus paplitimo Skirmantinės

>
————
77. Titnaginiai dirbiniai iš Skirmantinės 2-osios neolito

2-ojoje neolito gyvenvietėje schema

gyvenvietės: strėlių antgaliai (1, 4), galiniai ir šoniniai

Diagram of spread of flint artefacts in Skirmantinė 2

gremžtukai (5–7), grandukai (18–26), rėžtukai (27, 36),

Neolithic settlement

grąžteliai (28, 30, 32–33), kaltelis (34), peiliai (29, 35–37)
Flint artefacts of Skirmantinė 2 Neolithic settlement:
arrowheads (1, 4), end and side scrapers (5–7), scrubbers
(18–26), burins (27, 36), borers (28, 30, 32–33), chisel (34),
knives (29, 35–37)
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78. Vaizdas į rytinės Biržulio pakrantės kalvas. Kairėje pusėje viršuje rodykle
pažymėta Šūkainių opokos ir titnago žaliavos radimvietė
View to eastern shore of Biržulis Lake, where porous opoka and flint were
found in village of Šūkainiai

43. Šūkainių titnago žaliavos radimvietė
Topografija. Ant duburiuotos, vietomis papelkėjusios terasos, esančios į rytus nuo dabartinio
Biržulio ežero, tarp Šūkainių, Šaukštelio ir Pabiržulio 1 kaimų, titnago ir opokos konkrecijų
aptinkama ant 500–600 m pločio atabrado, 156–160 m absoliučiajame aukštyje tarp stačių
kontaktinių Šaukštelio ir Didžiojo Pabiržulio šlaitų su jame stūkstančia 0,9 ha ploto ir santykinio 8 m
aukščio kalvele (78 pav.).
Radiniai. Buvusioje ariamoje dirvoje apstu titnago konkrecijų, ledyno atvilktų drauge su kreidos
sluoksnių trupiniais, rausvų granitoidų, kvarcinių porfyrų, juodų diabazų. Aptiktas ir didelis kiekis
ordoviko ir silūro periodo organogeninių klinčių, greičiausiai ledyno atvilktų iš Estijos Saremos
(Saaremaa) ir Hyjumos (Hiiumaa) salų. Kiek mažiau rasta kreidos periodo šviesiai pilko ir balto, labai
kieto sluoksninio titnago (silifikuotos opokos) nuolaužų. Kai kurie išvardytos žaliavos gabalai kiek
apskaldyti, įgiję netaisyklingų skaldytinių formų.
Chronologija. Greičiausiai ši radimvietė turėjo itin didelę reikšmę ūkinei ir socialinei akmens
amžiaus gyventojų raidai. Iš čia gautõs žaliavos pagaminti titnaginiai artefaktai rasti mezolitinėje
Drenių radimvietėje, jų aptikta ir vienoje ankstyviausių Lingėnų stovykloje, ankstyvojo ir vėlyvojo
neolito Daktariškės 5-ojoje ir daugelyje kitų Biržulio ežervietės gyvenviečių ir radimviečių.
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79. Šūkainių kaimo moreninio priesmėlio stambianuotrupinės medžiagos petrografinė sudėtis:
1 – kristalinės uolienos, 2 – smiltainiai, 3 – ordoviko ir silūro klintys, 4 – kitos klintys,
5 – kalcio karbonatai, 6 – kitos uolienos ir mineralai (opoka, titnagas, kvarcitas, limonitas
ir kt.). V. Baltrūnas, B. Karmaza, D. Kulbickas, V. Pukelytė, 2004
Petrographical composition of coarse elastic material collected near Šūkainiai village:
1 – crystalline rocks, 2 – sandstones, 3 – limestone of Ordovician and Silure Age,
4 – other limestones, 5 – cretaceous carbonates, 6 – other rocks and minerals (opoka, flint,
quarzite, limonite, etc). V. Baltrūnas, B. Karmaza, D. Kulbickas, V. Pukelytė, 2004

2001–2004 m. vykdytos programos dalyviai išanalizavo Biržulio apylinkėse paplitusias mineralines medžiagas [Baltrūnas ir kt. 2004]. Akmens amžiaus gyvenviečių
tyrinėjimams ypač svarbūs titnago ir gintaro telkiniai.
Biržulio regionas lieka už šiaurinės karbonatingų nuogulų paplitimo ribos, kuri eina šiek tiek į pietus nuo Veiviržėnų, Judrėnų ir Laukuvos [Šliaupa, Čyžienė, Lazauskienė 1999]. Tyrinėtojai daro prielaidą, kad kreidos, mergelio,
opokos lizdai ir poringoji opoka Biržulio–Lūksto ežervietėje aptinkami kaip ankstesnių apledėjimų palikimas.
Ypatingo ir geologų, ir archeologų dėmesio sulaukė kalva
ties Šūkainių kaimu. Archeologinių paminklų žvalgymo
metu kalvos paviršiuje aptikta pilkos poringos opokos,
silifikuotų jos atmainų ir balkšvo sluoksniuoto titnago.
Remiantis petrografiniais tyrimais, rasta reto kreidos
periodo šviesiai pilko ir balto, labai kieto sluoksninio tit
nago (79 pav.). Drenių akmens amžiaus gyvenvietėje, datuojamoje ankstyvuoju mezolitu, baltojo titnago skeltės,
nuoskalos ir dirbiniai sudaro net 60–70 % viso titnaginio
inventoriaus, o jau neolito pabaigos Daktariškės 1-ojoje
gyvenvietėje jie sudaro tik 25–30 % visų titnago radinių.
Neolitinėje Daktariškės 5-ojoje gyvenvietėje rasta dar kiek

mažiau [Baltrūnas ir kt. 2004, p. 38–39]. Galėtume teigti,
kad ankstyvosios mezolitinės bendruomenės gyveno uždariau, mainų prekyba žaliava nebuvo išplėtota, tuo tarpu
vėlyvajame neolite jau būta kelių kultūrų sąveikos ir komunikacijos tarp bendruomenių, jos aktyvėjo. Atsirado
įvairesnių rūšių titnago, kuris galėjo būti atsigabentas ir
iš Nemuno pakrančių ties dabartiniu Jurbarku ir Skirsnemune, daugiau titnago išeigų turėjusio regiono.
Kita labai svarbi Biržulio ir Lūksto apylinkėse aptinkama žaliava – gintaras, kuris vietinių gyventojų papuošalų
ir simbolinių artefaktų gamyboje buvo naudojamas dar
neolito laikotarpiu. Jo randama Daktariškės 1-ojoje ir
5-ojoje, Kalniškių 7-ojoje ir Šarnelės gyvenvietėse. Geologai, tyrinėję mineralinių žaliavų paplitimą Virvytės,
Varduvos ir Minijos aukštupiuose [Baltrūnas ir kt. 2004,
p. 40–42], bandė nustatyti, kurio laikotarpio nuogulose
šios medžiagos aptinkama, kaip ji galėjo patekti į Žemaičių aukštumą, kur ją naudojo neolito laikotarpio gyventojai. Iki šiol gintaro gana gausiai aptinkama Gintarų įlankos
(Gintarnyčia Lūksto ežere) ir Lūksto pakrančių smėlėtuose paplūdimiuose, Debesnų pelkėje prie Varnių, Didžiojo
Palūksčio ir Gintalų, Varnių miestelyje, visur, kur ledyniniu
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80. Natūralūs gintaro gabalai, rasti Lūksto ežero pakrantėse
ir Gintarų įlankoje
Natural amber and Amber Bay of Lake Lūkstas area

laikotarpiu tyvuliavo didysis Biržulio–Lūksto duburys.
Varnių regioninio parko darbuotojai yra surinkę nemažą
įvairiaspalvio gintaro kolekciją iš vietos gyventojų, taip pat
ir žinias apie čia rastuosius gintaro gabalus. Patys didžiausi, jų svoris 180 g, rasti Roko Paškevičiaus 1988 m.
Dar didesnis gintaro gabalas, svėręs net 196,4 g, aptiktas
kasant Lūksto ežero pelkių melioracijos griovį. Intensyviau gintarą naudojo vėlyvojo neolito gyventojai. Daktariškės 5-osios gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje, priskiriamame virvelinės keramikos ir rutulinių amforų
kultūrų laikotarpiui, aptiktà 132 gintaro radinių kolekcija.
Pusę jos sudaro gintaro žaliava ir gamybos atliekos, o kitą
pusę – gintariniai dirbiniai: kabučiai, v pavidalo gręžimo
sagutės, karoliai, skridiniai, grandys, dviguba saga. Kolekcija gana gausi, išraiškinga savo įvairove, unikaliais ir
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puikiai išlikusiais dirbiniais. Jei palyginsime su Lietuvos
ir Latvijos pajūrio gyvenvietėmis, tai pastebėsime, kad ir
Šventosios, ir Sarnatės gyvenvietėse būta gintarinių papuošalų gamybos dirbtuvių, kuriose gausiai rasta ruošinių
ir tūkstančiai vienetų gamybos atliekų. Tai leistų kalbėti
apie gamybą mainų prekybai [Vankina 1970, p. 112; Rimantienė 2005, p. 241]. Tuo tarpu Daktariškės 5-osios
gyvenvietės dirbiniai iš gintaro galėjo būti gaminti vietoje
ir tik savo poreikiams (80 pav.). Deja, dėl tokios pat ir
Baltijos jūros, ir Lūksto gintaro cheminės sudėties neįmanoma pasakyti, ar jis atsigabentas iš Baltijos pakrančių Ventos ir Minijos upėmis, ar gyventojų buvo renkamas
ir apdirbamas vietoje. Itin meistriški gintariniai dirbiniai,
išsiskiriantys ir savo apdirbimo kokybe, ir simbolika, leistų manyti, kad jie yra ilgos kultūrinės tradicijos, greičiausiai

2
susijusios ir su Narvos, ir su rutulinių amforų kultūrų
palikimu. Geologai irgi neduoda aiškaus atsakymo, kada,
kuriame pleistoceno ledynmetyje gintaro žaliava pateko
į Lūksto ir Biržulio ežeryną. Ežero pakrančių atodangų
paieškos taip pat nieko konkretaus neatskleidė, tik darome prielaidą, kad tai ne paskutinio apledėjimo – Baltijos
stadijos, o ankstesnio – Grūdos stadijos – nuogulų palikimas, slūgsantis šiek tiek giliau. Šios nuogulos ir galėjo
atsidengti Lūksto ežero skalaujamuose atabraduose ir
dugne [Baltrūnas ir kt. 2004, p. 42].
Iš gintaringų nuogulų išplautas gintaras nusėdo didžiojo Biržulio–Lūksto duburio (ir dabartinės Debesnų pelkės)
dugne. Bangavimas ir vandens srovės palyginti lengvai
gintarą išmesdavo į pakrantę, kur jis aptinkamas ir dabar,
tikėtina, kad jį galėjo rinkti ir neolito laikotarpio Biržulio
ir Lūksto ežerų pakrančių gyventojai. Galbūt tobulesni
tyrimo metodai ateityje padės atsakyti į klausimą – ežeras ar Baltijos jūra buvo geresnis šaltinis vėlyvojo neolito gyventojams apsirūpinti gintaro žaliava.
Šarnelės gyvenvietėje (Žemaičių Kalvarijos apylinkės,
Varduvos pakrantė) tarp titnaginio inventoriaus rastas
pilkos opokos su silifikuotomis dėmėmis skaldytinis ir
silifikuotos opokos kirvelis. Taigi Biržulio ekspedicijos
metu sukaupta akmens amžiaus stovyklų ir gyvenviečių
medžiaga, opokos ir titnago išeigų pavyzdžiai leido geologams tiksliau apibrėžti galimą šių uolienų paplitimo
laikotarpį, o akmens amžiaus tyrinėtojams – nustatyti,
kaip keitėsi šių uolienų paplitimas nuo vėlyvojo paleolito
pabaigos iki vėlyvojo neolito. Procentinė jų paplitimo išraiška skirtingų laikotarpių paminkluose gali būti bendruomenių aktyvumo ir ryšių indikatorius.
Paleogeografiniai tyrinėjimai Biržulio ežervietėje suprantami kaip ežero raidos rekonstrukcija nuo ankstyviausių vėlyvojo ledynmečio etapų, remiantis geomorfologiniais, geologiniais, kompleksiniais paleobotaniniais
(sporų ir žiedadulkių, augalų makroliekanų, biostratigrafiniais, chronologiniais) tyrimais. Tų tyrimų koreliacija su
archeologinių tyrimų išvadomis leido atskleisti žmogaus
ir gamtos raidos istoriją Biržulio ežero ir Varduvos upės
pakrantėse Šarnelės kaime per daugiau kaip dešimtį pastarųjų tūkstančių metų. Šiems tyrimams ypač svarbūs
Biržulio ežervietės ir prie jos įsikūrusių akmens amžiaus
gyvenviečių morfologiniai-stratigrafiniai gręžiniai ir pjūviai, apimantys nuo 300 iki 2000 m ilgio atkarpas (81 pav.).
R. Kunskas juos atliko 1980–1984 m. per Daktariškės
1-ąją neolito gyvenvietę (ilgis 300 m) (A); per Daktariškės
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1-ąją neolito gyvenvietę, Virvytės vagą, Žvejeliškės senvagę ir Žvejeliškės 1-ąją neolito gyvenvietę (ilgis 400 m)
(B); per Stervo pelkę ir Rešketos slėnį (ilgis 2000 m) (C);
per Spigino ragą, Spigino kalną (akmens amžiaus kapinynas) ir Spigino (Sauserio) pusiasalį (ilgis 2000 m) (D);
per Kalniškių paleolito stovyklą, neolito gyvenvietę ir Donkalnio neolito gyvenvietę bei akmens amžiaus kapinyną
ir Kalniškių įlanką (ilgis 500 m) (E) (93, 97, 169, 178 pav.).
M. Stančikaitė, R. Guobytė ir kiti tyrinėtojai medžiagą tyrimams ėmė iš dviejų gręžinių: šalia Biržulio sąsmaukos
akmens amžiaus gyvenviečių (F) ir Daktariškės 5-osios
neolito gyvenvietės (G). Tyrimai atlikti grąžtu, skirtu durpėms ir ežerinėms nuosėdoms gręžti. R. Kunskas nuosėdų pavyzdžių stulpelius skirstė intervalais kas 5 cm
sporų ir žiedadulkių analizei ir tik kelis apatinius sluoksnius turėjo galimybių patikrinti radiokarboninėmis datomis, tuo tarpu M. Stančikaitė ir D. Kisielienė nuosėdų
stulpelius skirstė intervalais kas 2–5 cm sporų ir žiedadulkių analizei ir intervalais kas 5 cm augalų makroliekanų tyrimams. Radiokarboninėms C14 datoms nustatyti
buvo paimti 5 cm storio nuosėdų sluoksneliai ir pavienės
augalų makroliekanos.
Galima teigti, kad paleogeografiniu požiūriu Biržulio
regionas šiuo metu geriausiai ištirtas Lietuvoje. Remiantis šiais tyrimais, rekonstruojama ežero ir viso Biržulio
kultūrinio landšafto raida nuo paskutinio apledėjimo iki
ankstyvųjų metalų epochos.
Dažnai Biržulio duburyje aptinkama terasomis virtusių
154–156 m absoliučiojo aukščio (5–7 m virš dabartinio
ežero) plotų. Ypač daug tokio aukščio plokščių salų-sausmių Biržulio ir Stervo pelkyne, paežerėse. Rytinėje Biržulio paežerėje ši terasa vietomis jau 300–600 m pločio.
Kaip ir aukštesniosiose terasose, smėlis čia vidutinio
rupumo, pašlaitėje – rupus ir žvirgždingas, gelsvai rudas,
o vietomis, arčiau raguvų ir duburiuose, – tamsiai pilkas,
su senojo durpžemio liekanomis, dispersiškomis durpėmis. Žiedadulkės tuose sluoksniuose išsilaikiusios blogai,
sluoksnyno periodizuoti dar nepavyko. Pasitaiko aiškesnių
šviesamėgių augalų – šaltalankio, beržo keružio, saulenio
– žiedadulkių, žaliųjų samanų sporų. Remiantis stratigrafine seka, ši terasa sietina su driaso ir biolingo laikotarpiu
(prieš 12 500–13 000 m.) nusistovėjusiu ežeru. Termokarstinių įdubų stratigrafinių įrodymų taip pat dar ne
rasta. Tad manoma, jog tuos atabradus sudarė labai seklus ir didelis, apie 2,5 tūkst. ha ploto, ežeras, nusitęsęs
maždaug 30 km nuo Dievyčio ežervietės pietuose iki
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Janapolės. Tada jis apėmė Dievyčio, Paršežerio, Lūksto,
Reškečio, Stervo, Biržulio ir Gūšros ežervietes ir paežerių
pelkes. Klimatui atšilus biolingo laikotarpiu, ežeras smuktelėjo kiek žemiau 155 m izohipsos. Dėl daugybės solifliukcinių (virš įšalo šliaužiančio atitirpusio grunto) raguvų,
vėlesnių laikinų intakų ir sufozinių (šaltininių) cirkų biolingo krantas nepaprastai raižytas, tačiau beveik visur smė
lėtas, išskyrus raguvų suneštą žvirgždą, gargždą, riedulius.
Raunio ir biolingo šiltmečių senežeris vis dėlto buvo
šaltavandenis, pagal ichtiologinį tipą – oligotrofinis stintinis. Mišrios tundrastepės ir miškatundrės elementai
paežerėje, kaip ir pietryčių Lietuvoje [Kunskas, Butrimas
1985, p. 68], leido čia gyventi jau sėsliems medžiotojams
ir žvejams. Tiktai dėl intensyvios erozijos buvo maža galimybių išlikti stovyklavietėms. Tiesioginių ankstyvojo

paleolito gyventojų pėdsakų neaptikta. Metų laikotarpiais
sekležeris svyruodavo daugiau kaip 1 m, paežerės mikroklimatas buvo gana šiurkštus, todėl žmonės galėjo
gyventi kiek atokiau nuo ežero – senose šaltiniuotose
raguvose arba prie mažų ežerėlių, gilių įlankų, upelių.
Dalis raguvų ir upelių slėnių anksti ėmė pelkėti (pvz., raguvos ties Janapole ir Širmės kalnu), tad po durpėmis
galima tikėtis paleolito radinių.
Ant biolingo laikų 5–6 m terasos aptinkama daug vėliau
čia įsikūrusių mezolito ir neolito gyventojų stovyklų. Toks
pavyzdys gali būti Širmės kalnas, jo vakarinė papėdė ties
Janapole, Drenių, Karkliškių, Kalniškių, Sauserių, Spigino,
Drankalnio ir kitų kalvų papėdžių radiniai, stovyklos ir
gyvenvietės (mezolitinė Širmės kalno 3-ioji stovykla, neolitinės Širmės kalno 3-ioji ir 4-oji bei kt.).

54. Drankalnio (Karkliškių k.) akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Radimvietė yra 200 m į vakarus nuo dirbtinės Virvytės vagos (apvedamojo kanalo)
kairiojo kranto, apie 1200 m į šiaurės vakarus nuo kelio Varniai–Biržulio sąsmauka, apie 1000 m
į šiaurę nuo Stervo ežero šiaurinio kranto. 1980 m. ją rado A. Butrimas ant apylinkėse
dominuojančios kalvos, vadinamos Drankalniu, apie 8–10 m santykinio aukščio, kiek pailgos
pietvakarių–šiaurės rytų kryptimi, smailėjančiu pietvakariniu galu.
Kultūrinis sluoksnis. Drankalnio pašlaitėse maždaug 30 x 50 m plote aptikta titnago radinių.
Kalva molinga, dalis dirvonuojanti, o kita dalis ariama. Žvalgomųjų tyrinėjimų metu kultūrinio
sluoksnio neaptikta.
Radiniai. Pačiame kalvos viršuje radinių nerasta. Pašlaitėje, ariamajame sluoksnyje, rasti keli
gremžtukai, grandukas, skeltė-peilis, keliolika skelčių ir nuoskalų be retušo. Galėjusi čia būti
nedidelė gyvenvietė sunaikinta intensyvios kolūkinės žemdirbystės metu, dirvos paviršiuje galima
rasti tik pavienių radinių.
Chronologija. Dėl menko radinių skaičiaus tikslesnė radimvietės chronologija nenustatyta.

Aleriodo šiltmetis ežeryno raidoje labai reikšmingas
tuo, kad iš esmės ėmė keistis ežero dubuo, jo hidrologinis
pobūdis, krantų pavidalas, paežerių augalija. Ežero dubenį gerokai pagilino ir suskaidė termokarstas, tačiau ir
giliausiose vietose tik truputį daugiau nei 10–12 m. Durpės, klostęsi seklių atabradų pakraščiuose, dabar atsidūrė po vandeniu labai įvairiame gylyje. Nuo 9 m gilumos
tas pats sluoksnis vietomis nuosekliai kyla iki pat kranto.
Jo liekanų galima aptikti terasoje, 2–3 m virš vandens.
Vėliau ant to durpių sluoksnio nugulė molio, klinčių, molinio karbonatinio ir detritinio sapropelio nuosėdos
(81 pav.). Jau nuo raunio atšilimo ledo lustavietės pama-
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žu užsipildė moliu ir aleuritu, tačiau molis savotiškai
izoliavo ledo liekanas nuo hidrografijos įtakos. Pasikeitė
upynas. Termokarstas paveikė ir tarp Janapolės ir Baltininkų buvusią pratakių ežerų kaskadą. Virvytė prasigraužė pro jos slenksčius, aukštupiu pasiekė Biržulio ežeryną.
Smuktelėjusių į atskirą duburį Biržulio ir Stervo (tada dar
bendra akvatorija) vandens lygis nusistovėjo 151–153 m
virš jūros lygio. Tai lemtingas Biržulio vandens lygis, kuris
nepaisant klimatinių ir erozinių niuansų, išsilaikė daugelį tūkstantmečių. Tokią specifiką lėmė požeminiai spūdiniai vandenys, jų kritimo kreivė stačiame takoskyrinio
Žemaičių kalvyno šlaite į Varnių duburį.
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81. Įvairių Biržulio ežerviečių pjūvių stratigrafinė diagrama. R. Kunskas, A. Butrimas, 1985
Sutartinius ženklus žr. p. 206
Stratigraphical profiles in various places of former Biržulis Lake area R. Kunskas, A. Butrimas, 1985
Indexes see p. 206

Beje, aleriodo laikotarpio terasa jau nebuvo tokia plati, nes po termokarsto povandeninio dubens šlaitai tapo
nepalyginti statesni už biolingo ir raunio atabradus. Virš
melioruoto Biržulio ežero ta terasa pakilusi 2–3 m, bet ją
išskirti sunku, nes užglaistė deliuvis ir durpės. Be to, ji
beveik susilieja su 1 m aukščio terasa, kurią paliko nemelioruotas Biržulis. Rytinė ir šiaurinė paežerės, labiau
veikiamos požemio vandenų, yra beveik užpelkėjusios,
jas išlygino durpės. Terasa aptinkama tik gręžiant grąžtu,
kasant tranšėjas.
Neplatiems aleriodo atabradams būdingas vidutinio
rupumo gana geležingas rusvas, rudas ar tamsiai geltonas smėlis. Su juo, be abejo, yra susimaišiusi ir tam tikra
dalis biolingo atabrado smėlių, kai, ežerui dumbant, krantai darėsi statesni ir persiklostė. Beveik tūkstantmetį

trukusio aleriodo šiltmečio klimatas buvo permainingas
ir ypač reikšmingas aukštumų landšafto raidai (11 908–
10 900 m. pr. Kr.). Kaip matyti iš augalų liekanų ir žiedadulkių, ne tik žolynai labai pasipildė naujomis rūšimis, bet
smarkiai paplito ir miško bendrijos, atsirado pušų, beržų
giraičių su guobomis, ąžuolais, lazdynais. Įlankas ėmė
užtraukti nendrynai ir viksvynai. Ežerui iš lėto slūgstant,
įsigraužiant Virvytei, plito juodalksnių su beržais raistai.
Didžiojoje akvatorijos dalyje klostėsi mineralinės nuosė
dos, daugiausia – molis (81 pav).
Nors ryškus pelkinių facijų (sluoksnių) pasikeitimas
ežerinėmis rodo termokarsto staigumą, tas procesas
nebuvo vienalaikis, matyt, atitiko drėgnesnius aleriodo
laikotarpius. Radiokarboninė sluoksnių amžiaus kontrolė
parodė, jog sekli šiaurrytinė ežero įlanka ties Donkalniu
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82. Šiaurės elnio ragai, rasti prie Biržulio sąsmaukos Karkliškių kaime
Reindeer antler found near Biržulis sąsmauka Stone Age settlement, Karkliškiai village

pagilėjo ir beržų raistą bei samanų liūną smėlingas molis užklojo prieš 11 880±180 m. pr. Kr. (Vs – 361), t. y.
pirmojoje aleriodo pusėje. Tuo tarpu šiaurvakarinėje Daktariškės įlankoje raistines durpes smėlis užklojo aleriodo
ir vėlyvojo driaso sandūroje, prieš 10 420±240 m. pr. Kr.
(Vs – 364). Pirmuoju atveju žiedadulkių sudėtis buvo beveik subarktinio (pušų ir beržų retmiškis su žolynais),
antruoju – preborealinio tipo (vyravo pušynai su beržais,
daug eglių ir alksnių).
Sprendžiant iš nuosėdų, didžioji Biržulio ežero dalis aleriodo laikotarpiu buvo oligotrofinė, taigi stintinio tipo, tuo
tarpu šiltesnės ir seklesnės įlankos darėsi mezotrofiškos
(vidutinio maistingumo). Jose galėjo veistis seliavos ir karšiai. Ryškių to meto Biržulio pakrančių apgyvenimo pėdsakų dar neaptikta, bet Lingbiu-Bromės tipo titnaginis
strėlės antgalis, rastas tyrinėjant Lieporių geležies amžiaus gyvenvietę, šiuo metu laikytinas seniausiu tarp užfiksuotų pirmųjų gyventojų pėdsakų vakarinėje Lietuvos
dalyje [Butrimas, Ostrauskas 1999]. Tuo laikotarpiu gyventojai galėjo pasiekti ir Biržulio regioną, nes ankstyviausių
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Latvijos vėlyvojo paleolito stovyklų prie Dauguvos ir Lielupės gyventojai greičiausiai šią teritoriją pasiekė per Vakarų Lietuvą [Zagorska 2012, p. 24], tai galėtų patvirtinti ir
Ventos baseine (jau Latvijoje) rastas Liungbiu tipo raginis
įrankis [Zagorska 2012, p. 112], kurio radiokarboninė kalibruota data 10 440–1005 m. pr. Kr. (BC). Tokią prielaidą
patvirtintų ir šiaurės elnio ragai, rasti prie Biržulio ežero.
Kaip jau minėta, pora didelių šiaurės elnio ragų dar XIX a.
nuo seno kabojo ant sienos parapinėje Pavandenės bažnyčioje. Kas ir kada juos ten prikalė, niekas neatsimena,
tačiau vietiniai žmonės Fiodoro Pokrovskio anketos pildytojams pasakojo, kad tie ragai rasti kažkur pelkėse kasant
durpes*. Kiti ragai, aptikti kasant žvyrą prie Biržulio sąsmaukos, netoli Karkliškių ir Pabiržulio kaimų ribos, dabar
saugomi Žemaičių muziejuje „Alka“. Atskirą mokslinį pasą
šiems ragams aprašyti paskyrė muziejaus mokslinis bendradarbis Petras Snarskis ir paskelbė jį leidinyje „Muziejai
ir paminklai“ [Snarskis 1968] (82 pav.).
* Vilniaus viešosios bibliotekos 1892 m. parengta anketa
(VUB RS, f. 35, l.41–45).

2
Paleolito pãbaiga datuojami kai kurie Kalniškių stovyklavietės radiniai priskirtini Svidrų kultūrai. Stovykla įsikūrusi ant vienos iš Varnių depresijos terasų (157 m absoliučiajame aukštyje), tuomet jau buvusių sausumoje.
Tikėtina, kad ir kitose moreninėse kalvose, žyminčiose
didžiulio aleriodo ežero ribas, jau gyventa vėlyvojo pale-
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olito medžiotojų. Ant aleriodo terasos ir prie jos prisišliejusių atlantinės bei subboraelinės terasų aptikta dauguma
stovyklų ir gyvenviečių: Daktariškės, Kalniškių, Širmės
kalno 2-oji, Gaigalinės 1-oji ir 2-oji. Jos priskiriamos neolito pabaigai ir žalvario amžiaus pradžiai.

39. Daktariškės 2-oji (Pravaro kalno 1-oji) neolito radimvietė
Topografija. Buvusios neolito gyvenvietės pėdsakų rasta 1600 m į pietryčius nuo Rešketos ir
Virvytės santakos, 950 m į pietvakarius nuo Virvytės ir Drujos santakos, 800 m į pietus nuo kairiojo
Virvytės kranto, apie 700 m į pietryčius nuo Daktariškės 1-osios gyvenvietės. 1980 m. ją aptiko
A. Butrimas (83 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietė yra į vakarus nuo melioracijos kanalo, į pietus ir pietryčius nuo
pušyno, nedidelės kalvos, vadinamos Pravaro kalnu, pietrytiniame šlaite, dirvonuojančiame smėlyne.
Titnagų rasta maždaug 50 x 50 m dydžio plote. Šiame plote jau anksčiau iškastos kelios duobės,
žemė sustumdyta, kultūrinis sluoksnis kiek apnaikintas, gal išlikęs nejudintuose pakraščiuose.
Radiniai. Surinkti 24 titnaginiai dirbinėliai: gremžtukai, grandukai, peiliai, apie 70 skelčių ir
nuoskalų.
Chronologija. Kadangi tipiškų datavimui tinkamų dirbinių nėra, tai pagal titnago patiną radimvietę
galėtume datuoti tiesiog neolito laikotarpiu.

40. Daktariškės 3-ioji (Pravaro kalno 2-oji) neolito radimvietė
Topografija. Radimvietė yra 1400 m į pietryčius nuo tilto per Rešketos upę kelyje Telšiai–Varniai,
apie 1450 m nuo Rešketos ir Virvytės santakos, 900 m į pietvakarius nuo Drujos ir Virvytės santakos,
700 m į pietus nuo kairiojo Virvytės kranto (83 pav.).
Žvalgomųjų tyrimų Daktariškės kaime metu 1980 m. ją rado A. Butrimas.
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietės būta ant 4 m aukščio kalvos, vadinamos Pravaro kalnu,
pietiniame jos šlaite. Rytinio šlaito dalis ariama, o vakarinė apaugusi pušimis. Titnagai surinkti
ariamame lauke apie 100 x 50 m plote.
Radiniai. Rasta apie 16 titnaginių gremžtukų, grandukų, kitų dirbinėlių, 45 skeltės ir nuoskalos.
Chronologija. Tiksliau apibrėžti laikotarpį sunku, laikytina neolito radimviete.

41. Daktariškės 6-oji (Karkliškių 6-oji) neolito gyvenvietė
Topografija. 1986 m., nurodžius vietos kraštotyrininkui Pranui Vasiliauskui, o vėliau nuorodą
patikslinus Daktariškės kaimo gyventojui Jonui Jokubauskui, buvo ieškoma senojo „vyskupų kelio“ iš
Varnių per Kūjainių, Drenių ir Daktariškės kaimus į Janapolę (vyskupo Jono Lopacinskio rezidenciją),
nes XVIII a. dabartinio kelio Varniai–Janapolė–Telšiai dar nebuvo). Kadangi kelias ėjo per pelkes, tai
ieškota čia nuo seno žinomos „medgrindos“ ar „virbinės kamšos“. Paieškoms vadovavo Lietuvos
kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologas
G. Zabiela. Jau Daktariškės kaime (visai ties riba su Karkliškių kaimu) Tetervynės miško 5 masyvo
šiaurrytinėje dalyje, į šiaurės vakarus nuo šiaurinio Stervo ežero kranto, 2150 m nuo plento Varniai–
Janapolė, 300 m į vakarus nuo Drankalnio (Drenkalnio), 550 m į vakarus nuo Virvytės apvedamojo
kanalo kairiojo kranto, vandens užliejamoje aukštapelkėje, kur A. Butrimui maždaug buvo parodyta
vietos kraštotyrininkų, buvo iškasta 12 m ilgio ir 1 m pločio bandomoji perkasa.

107

N

————
83. Daktariškės 2-osios (Pravaro kalno 1-osios) ir Daktariškės 3-iosios (Pravaro kalno 2-osios)
neolito radimviečių lokalizacijos planas. Ortofotografija, 2018
Location of find places of Daktariškė 2 (Pravaro kalnas 1) and Daktariškė 3 (Pravaro kalnas 2).
Ortophoto, 2018
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Kultūrinis sluoksnis. Po menkai susiskaidžiusiomis, šlapiomis aukštapelkės durpėmis, apie 120–
160 cm nuo žemės paviršiaus, aptikta durpyninė akmens amžiaus gyvenvietė. Dėl nuolat
bandomuosius šurfus užpilančio vandens ir dėl to, kad pakankamas apsauginis durpių ir vandens
sluoksnis garantavo šios gyvenvietės išlikimą, buvo nutarta jos netyrinėti, palikti ateinančioms
archeologų kartoms.
Radiniai. Gyvenvietėje aptikta puikiai išlikusių gyvulių kaulų, virvelinės keramikos puodų šukių,
kitų smulkesnės organikos liekanų. Gyvenvietės plotas nebuvo nustatinėjamas.
Chronologija. Šurfuotoje vietoje aptikus virvelinės keramikos, ji datuojama vėlyvuoju neolitu.

Šaltasis periodas prieš 10 900–9300 m. pr. Kr. – vėlyvasis driasas – mažai pakeitė ežero krantus, tik dėl molio
gerokai seklesnis tapo dubur ys, baigėsi termokarstiniai
reiškiniai.
Šių laikotarpių radinių gana gausu pietryčių Lietuvos
bei Nemuno ir Neries pakrančių aukštųjų terasų smėlynuose, keletas aptikta ir vakarinėje Žemaičių aukštumos
dalyje – Kalniškiuose (dabar Klaipėdos miesto dalis) [Groß
1939; 1939–1940, p. 48–49]. Tai iš šiaurės elnio ragų ir
kaulų padaryti irklo, šeivos pavidalo ietigaliai. Keli analo
giški radiniai iš buvusių Rytprūsių datuoti aleriodo ir vėlyvojo driaso laikotarpiais. Jie turbūt priskirtini Svidrų
kultūrai, nors dar nėra tiesioginių įrodymų.
Pereinamojo holoceno laikotarpio, vadinamo preborealiu ir borealiu (9300–8000 m. pr. Kr.), klimatas vėl buvo
permainingas, ežero krantai smarkiai keitėsi. Vandens
lygis svyravo 149–150 m aukštyje, kartais – dar žemiau.
Dėl nedidelio teigiamo vandens balanso ir vandens apykaitos ežere smarkiai uždumblėjo ir ėmė pelkėti Virvytės
ištaka. Nendrynai ir viksvynai užgožė vakarines seklias
Stervo ežervietes ir Sauserio–Karkliškių pusiasalio pakrantes (85 pav.). Iki tol buvusi didžiulė ilga Karkliškių sala
ties Sauseriu prisišliejo prie kranto. Vidutinio gylio ežero
facijose dar klostėsi molis, ramioje Stervo ežervietėje –
netgi sluoksniuotas.
Dėl borealinių Biržulio ežero svyravimų susidarė įvairaus dydžio stratigrafinės spragos ir persiklostymai.
Tikslesnį regresijų lygį nustat yti sunku. Termokarstas
atsinaujino ir borealyje, ypač laikotarpio pabaigoje, kai
pakilo upelių ir požeminiai vandenys. Vis dėlto šio etapo
posapropelinių durpių sluoksnių pasitaiko daug rečiau.
Galbūt ežero pagilėjimai buvo lokaliniai, tačiau ne mažesni kaip aleriode. Antai gana ryškus 9,5 m gylyje molio
palaidotas viksvinių durpių sluoksnis rastas pietvakarinėje Biržulio pelkės dalyje į pietus nuo Spigino rago salos.

Dėl žemo ežero lygio ir krantų permainingumo borealinio Biržulio pakrantės buvo nepatogios stovykloms ir
gyvenvietėms. To negalima pasakyti apie Virvytės ištaką
ties Janapole, Varnelės, Nakačios, Rešketos, Drujos, kitų
mažesnių upelių žiotis, nes tada nebuvo tokių pavojingų
potvynių kaip vėlesniais laikotarpiais.
Borealio laikotarpį reprezentuoja prie Drujos rastas
ilgas kaulinis žeberklas su 29 smulkiomis užbarzdomis
viename šone, matyt, sietinas su laikotarpiu, kai ežero
lygis buvo žemas ir netoli Drujos galėjo įsikurti stovykla.
Tam neprieštarauja ir šio tipo žeberklų datavimas pagal
analogijas, ir jo radiokarboninė data – 7940–7600 m.
pr. Kr. (BC). Tokie įkypai išpjautais danteliais žeberklai
ypač būdingi Rytų Baltijos regionui. Jų aptinkama viduri
nio mezolito Latvijos ir Estijos stovyklose: Zveiniekų II
[Zagorska 1981, p. 58], Lamasmegio (Lammasmägi) ir
Pernu (Pärnu) upės stovyklose [Indreko 1948, pav. 65:
1, 7]. Šio tipo dirbinių ypač gausu Lubano žemumos kaulinių ir raginių dirbinių kolekcijoje [Vankina 1999,
fig. XII–XVII]. Remdamasi didžiausia tokių žeberklų kolekcija iš Lubano ežero pakrančių, tyrinėtoja juos datuoja 9–8 tūkstantmečiu pr. Kr. (kalibruotomis datomis) ir
įvardija kaip Kundos tipo žeberklus. Tuo pačiu laikotarpiu datuotinos Drenių ir Širmės kalno 3-ioji mezolitinės
stovyklos, Biržulio sąsmaukos gyvenvietės mezolitinis
sluoksnis ir suardytoje Lingėnų gyvenvietėje aptikti gana
ankstyvi titnaginiai dirbiniai.
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1. Biržulio sąsmaukos mezolito ir vėlyvojo neolito gyvenvietė
Paminklo topografija. Mezolito ir neolito gyvenvietė buvo aptikta 1983 m. vasarą šurfuojant iškyšulį
ant 5–6 m aukščio terasos pietinio Biržulio pietvakarinėje dalyje, o tyrinėta 1984–1985 m. Ji rasta
Telšių r. Varnių apyl. Karkliškių k. šiaurinėje dalyje prie pat Biržulio sąsmaukos tarp pietinės ir šiaurinės
ežero dalių (arčiau pietinės), į rytus nuo gelžbetoninio tilto per Virvytės kanalą (84 pav.) kelyje,
jungiančiame Varnius su vieškeliu Janapolė–Pavandenė. Gyvenvietė tyrinėta 300 m į rytus nuo šio
vieškelio, prie apleisto žvyro karjero. Į šiaurę nuo tyrinėto gyvenvietės ploto, apie 40 m atstumu, įkastas
geodezinis ženklas. Pirmieji radiniai – titnaginiai dirbiniai – pastebėti 1 x 1 m bandomuosiuose šurfuose ir
žvyro karjero, kuris sunaikino ir dalį paminklo, pakraštyje. Iš viso ištirtas 352 m2 plotas (84, 86–88 pav.).
Paminklo stratigrafija, pastatai, židiniai. Visas tyrinėtas plotas apaugęs velėna, apsuptas pavienių
pušų, o pačioje ežero pakrantėje auga juodalksniai. Velėnos storis 5–8 cm, po ja – 30 cm juodo dirvožemio
sluoksnis, kuriame jau aptikta radinių. Apskritai visame tyrinėtame plote kitokio kultūrinio sluoksnio ir
nebūta, tačiau kartais po dirvožemio sluoksniu (pvz., 7, 8 ir 9 kvadratų eilėse) buvo rudo, su smėliu maišyto
smulkiagrūdžio žvyro sluoksnis, vietomis siekiantis net iki 25–40 cm storio. Jame ir aptikta daugiausia
pilkšvų pilkšvų mezolitinių titnagų, tarp jų ir strėlių antgalių (89 pav.). Kultūrinio sluoksnio apačioje 8 ir
9 kvadratuose pasirodė išskydusi 150 x 100 cm židinio dėmė. Per jos vidurį padarytas pjūvis B–B1,
kuriame geriau matėsi židinio dydis – jis buvo 70 cm skersmens, o giliausioje nuo žemės paviršiaus vietoje
siekė 70 cm. Jo viršutinėje dalyje, daugiausia aplink tą dėmę, buvo nemažai stambesnių, iki 20 cm
skersmens, akmenukų, rastos 7 ornamentuotos virvelinės keramikos šukės, 2 trapeciniai ir vienas
trikampis titnaginiai strėlių antgaliai, apie 60 titnago skeltelių, nuoskalėlių, keli kiti dirbiniai. Tai aiškiai
neolito laikotarpio židinys. Tokių pat židinių pjūviai – visų jų apačioje juodas kultūrinis sluoksnis – padaryti
ir kitose tyrinėtose pietinio ploto dalyse. Situaciniame plane šie pjūviai pažymėti raidėmis A–A1, B–B1,
G–G1, K–K1 (89 pav.).
Šiaurinėje tyrinėto ploto dalyje rasti kiek kitokie židiniai. Jie aptikti po velėna, pjūviuose matyti, kad
negilūs, dažniausiai ovalo formos, išskyrus židinį 5l kvadrate (pjūvis M–M1), kuris kiek trikampiškesnės
formos. Pjūviuose F–F1, H–H1, M–M1 matyti, kad šie židiniai, baigiantis jų juodam sluoksniui, dažnai visai
arba iš dalies apsupti rusvo smėlio, maišyto su smulkiagrūdžiu žvyru, sluoksnio. Tai galėtų būti mezolitinio
sluoksnio liekanos, juo labiau kad šioje dalyje aptikta Pulio tipo antgalių. Po juodu arba rusvu kultūriniu
sluoksniu visame plote slūgso įžemis – nejudinto šviesaus smėlio su smulkiagrūdžiu žvyru sluoksnis.
Akmenų, radinių ir židinių sankaupa, pasirodžiusi 5k, 5l kvadratuose, iš šiaurės rytų pietvakarių
kryptimi siekia 9j, 10i, 9i, 9h ir 8h kvadratus. Tai galėjo būti ir neolito laikotarpio pastato liekanos. Tačiau
tikslesnių jo kontūro ir stulpų eilių pėdsakų aptikti nepavyko, o numanomas pastato kontūras galėjo
siekti apie 11 m ilgio ir 4–5 m pločio. Balkšvos spalvos su patina mezolito laikotarpio titnagai aptikti
šiaurvakarinėje tyrinėto ploto dalyje, todėl 1985 m. tyrinėtas nedidelis plotas į šiaurės vakarus nuo
1984 m. tyrinėto ploto, arčiau žvyro karjero, tikintis daugiau mezolitui būdingų radinių. Keletas jų ir rasta
šiame plote. Dalį buvusio gal net trijų laikotarpių paminklo sunaikino vėliau čia iškastas žvyro karjeras,
nes jame, žemės paviršiuje, aptikome keletą greičiausiai iš pažeisto kultūrinio sluoksnio nubyrėjusių
akmens amžiaus radinių (90 pav.).
Radiniai. Titnaginių dirbinių ir žaliavos iš viso surinkta 1900 vienetų (91 pav.). Iš 133 rastų dirbinių,
beveik 10 % sudaro Pulio tipo, trapeciniai, lancetiniai ir širdiniai strėlių antgaliai. Gausiausią dirbinių dalį
(65 %) sudaro grandukai ir gremžtukai, po jų – skaldytiniai (20 %), peiliai (5 %), specialios paskirties
dirbinėliai (9 %), įstatomieji ašmenėliai (5,5 %), po keletą rėžtukų, kaltelių, grąžtelių. Aiškiai vėlyvajam
neolitui būdingos keramikos rasta nedaug – tik 25 fragmentai (92 pav.). Rasti žvejybai skirti 5 tinklų
pasvarai, 1 putnaginis kirvelis (?), 1 greičiausiai grūdams trinti akmuo.
Chronologija. Pagal titnaginių dirbinių kompleksą, Kundos kultūrai būdingų vienaeilių žeberklų
datavimą ir išraiškingą Pulio tipo strėlių antgalių kolekciją ankstyvoji tyrinėto paminklo dalis galėtų būti
viena iš seniausių Pulio kultūros stovyklų Lietuvoje, datuojama IX tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga–
VIII tūkstantmečiu pr. Kr. Galbūt antroji mezolito stovykla su tipiškomis trapecijomis, lancetais,
mikrolitais galėtų būti priskiriama vėlyvajam mezolitui. Remiantis strėlių antgaliais, dirbiniais iš
titnago be patinos ir keramika, buvo išskirtas trečiasis apgyvenimo laikotarpis, datuojamas jau
vėlyvuoju neolitu.
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84. Biržulio sąsmaukos mezolito–neolito gyvenvietės situacinis planas.
Ortofotografija. A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
Mesolithic and Neolithic sites of Biržulio sąsmauka on orthophoto plan.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
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85. Procentinė Biržulio sąsmaukos pjūvio žiedadulkių diagrama. M. Stančikaitė, 1995–1996
Percentage pollen diagram from section Biržulis isthmus. M. Stančikaitė, 1995–1996
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Analizavo M. Stančikaitė 1995–1996
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86. Biržulio sąsmaukos mezolito–neolito stovyklos ir gyvenvietės situacinis planas su
dabartinio reljefo izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
Mesolithic and Neolithic sites of Biržulio sąsmauka. Isolines of present day relief.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
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87. Biržulio sąsmaukos 3D vaizdas su tyrinėtu mezolito ir neolito gyvenvietės plotu. A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
Excavation area of sites of Biržulio Mesolithic-Neolithic sąsmauka. 3D view. A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2018
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88. Biržulio sąsmaukos mezolito–neolito stovyklos ir gyvenvietės tyrinėto ploto situacinis planas
Situation plan of investigated area at Mesolithic-Neolithic sites of Biržulio sąsmauka
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89. Biržulio sąsmaukos mezolito–neolito stovyklos
1984–1985 m. tyrinėjimų planas su židinių ir kultūrinio
sluoksnio pjūviais. A. Butrimas, R. Spelskytė
In 1984–1985 investigated area of sites of Biržulio
sąsmauka with cross-section of cultural layer and hearts.
A. Butrimas, R. Spelskytė

117

118

2

Biržulio ežero ir Vir vytės baseino
akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai

————
90. Biržulio sąsmaukos mezolito–neolito stovykla,
gyvenvietė ir pietinės Biržulio ežero dalies liekanos.
Varnių regioninio parko archyvo aerofotonuotrauka, 2016
Mesolithic-Neolithic site of Biržulio sąsmauka and remains
of Biržulis Lake. Aerial photo from Varniai regional park
archives, 2016
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91. Biržulio sąsmaukos ankstyvojo mezolito stovyklos
titnaginiai dirbiniai: Pulio tipo įkotiniai strėlių antgaliai
(1–4, 14), ašmenėliai (5–12, 15–22, 27, 28), gremžtukai
(31–36, 41), rėžtukai (23–26, 29, 30, 39, 40) peiliai (43–45)
Early Mesolithic flint artefacts from Biržulio sąsmauka site:
tanged points (1–4, 14), inserts (5–12, 15–22, 27, 28), scrapers
(31–36, 49), burins (23–26, 29, 30, 39, 40) knives (43–45)
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92. Ornamentuotos šukės iš Biržulio sąsmaukos gyvenvietės
Biržulio sąsmauka settlement. Ornamented pottery fragments
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93. Lingėnų akmens amžiaus gyvenvietė
didžiausios Biržulio ežero
transgresijos laikotarpiu
Mesolithic find place of Lingėnai during
greatest Biržulis Lake transgression

2. Lingėnų akmens amžiaus gyvenviečių pėdsakai
Paminklo topografija. Stovyklavietė ir gyvenvietė rasta Telšių r. Janapolės apyl. Lingėnų k., ant
moreninės kalvos, kairėje nuo akmens amžiuje buvusių Drujos upelio žiočių, apie 500 m iki kitoje
Drujos upelio pusėje esančio Donkalnio, į pietryčius nuo jo. Titnaginių dirbinių kolekciją ariamos
dirvos paviršiuje 1980–1984 m. surinko Janapolės vidurinės mokyklos moksleivis V. Martinkus. Tais
pačiais metais apie 100 x 200 m ploto radimvietėje šurfus kasė Biržulio archeologinės ekspedicijos
dalyviai, bet kultūrinio sluoksnio neaptiko – greičiausiai suardytas ilgu kalvos naudojimo
žemdirbystei laikotarpiu (93 pav.).
Radiniai. Rasta titnaginių dirbinių – Pulio tipo antgalis, ašmenėlis, gremžtukų, rėžtukų, skelčių,
nuoskalų (94 pav.).
Chronologija. Pagal radinių tipologiją (pvz., minėtas antgalis), dirbinių iš titnago gamybos
technologiją, žaliavos kokybę ir patiną galima manyti, kad pirmieji gyventojai ant šios kalvos įsikūrė
dar ankstyvajame mezolite, tačiau čia galėjo būti gyventa ir vėlyvojo mezolito, ir neolito laikotarpiu.
Medžiaga chronologiškai nevienalytė.

3. Drenių akmens amžiaus gyvenviečių kompleksas
Paminklo topografija. 1980 m. aptikta gyvenvietė iki 1993 m. kasmet buvo lankoma šios
monografijos autoriaus ir Janapolės vidurinės mokyklos moksleivių. Į Lietuvos nacionalinį muziejų iš
ariamojo dirvos sluoksnio pateko didelė titnaginių dirbinių, skelčių ir nuoskalų kolekcija. Įvairialaikės
gyvenvietės čia buvo įsikūrusios 50 m pločio ir kelių šimtų metrų ilgio plote prie Stervo ežero
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94. Titnaginiai dirbiniai iš Lingėnų mezolito gyvenvietės: Pulio tipo strėlės
antgalis (1), ašmenėlis (2), gremžtukai (3–16), rėžtukai (17, 18), peiliai (19–
22), vienagaliai skaldytiniai (23, 24)
Flint artefacts from Lingėnai Mesolithic site: fragment of Pulli type arrowhead
(1), insert (2), scrapers (3–16), burins (17, 18), knives (19–22), one platform
cores (23, 24)

duburio, kurio didžioji dalis jau yra virtusi aukštapelke, šiaurinio pakraščio ant 5–6 m aukščio
III terasos 300–500 m į pietryčius nuo Drankalnio (Drenkalnio). Ši radimvietė nuo Varnių–Biržulio
sąsmaukos ir Janapolės–Pavandenės kryžkelės yra nutolusi apie 300–600 m. Dauguma dirvos
paviršiuje rastų titnagų yra pasidengę balkšva patina ir jie priskirtini mezolitui, kiti – menkiau
patinuoti ar visai be patinos – neolitui. Gyvenvietę 1993 m. tyrinėjo Vilniaus dailės akademijos,
Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos istorijos instituto ekspedicija (A. Butrimas, T. Ostrauskas
ir D. Butrimaitė) (95 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Ieškodami išlikusio kultūrinio sluoksnio, rytinėje radimvietės dalyje
atidengėme vieną ištisinį 36 m2 plotą ir per keletą metų įvairiose buvusios gyvenvietės vietose
iškasėme daug 1 m2 šurfų. Tyrinėtame plote po 27–36 cm ariamuoju sluoksniu aptikta 1,52 x 1,42 m
dydžio ir 15–17 cm gylio laužavietė, pripildyta juodų degėsių, angliukų, skaldytų ir perdegusių
akmenų. Rastos tik kelios čia greičiausiai atsitiktinai pakliuvusios titnago nuoskalos. Šalia židinio
rasta 4 x 1,36 m dydžio ir 0,7 m gylio ovali duobė, pripildyta juosvos žemės su nedidelėmis degėsių
dėmelėmis. Duobės viduje buvo daug apdirbto titnago, skaldytų akmenų, šiek tiek perdegusių
kauliukų ir vienas keramikos, liesintos smėliu, fragmentas. Duobės paskirtis neaiški, galėjo
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95. Drenių akmens amžiaus gyvenviečių komplekso prie šiaurinės Stervo ežero pakrantės lokalizacija.
Varnių regioninio parko archyvo aerofotonuotrauka, 2016
Localization of Dreniai Stone Age sites complex on Northern shores of Stervas Lake. Drone photo.
Archive of Varniai region park, 2016

priklausyti vėlyvajam neolitui. Kitoje laužavietės pusėje rastos dar dvi nevienalaikės duobės.
Viena jų – 104 cm pločio ir 48 cm gylio – buvo pripildyta pilko smėlio su keliomis patinuotomis
nuoskalėlėmis ir datuotina mezolitu. Kita – 22 cm skersmens ir 12 cm gylio – buvo pripildyta
juosvo smėlio ir įkasta į pirmosios kraštą. Kultūrinis sluoksnis vietomis buvo išlikęs tik apie
minėtus objektus. Jo nepavyko aptikti ir kasant šurfus. Tuo metu dėl prastai išlikusio kultūrinio
sluoksnio ir mažo radinių skaičiaus kasimo darbus nutarta nutraukti.
Radiniai. Ir tyrinėtame plote, ir per daugelį metų ypač dideliame arimo plote surinkta
tūkstančiai patinuotų titnaginių dirbinių, skaldytų akmenų, galąstuvas, keletas greičiausiai jau
vėlyvojo laikotarpio puodų šukelių, taip pat, nors ir negausiai, neolitui būdingų dirbinių. Čia
aptiktas episvidrinis antgalis, perdarytas į grąžtelį, 4 Pulio tipo antgaliai, 5 ašmenėliai,
1 skersinis Kongemosės tipo antgalis, 1 trapecija, 6 lancetai, keliasdešimt galinių gremžtukų iš
skelčių ir nuoskalų, grandukai iš atsitiktinių formų nuoskalų, daug gana stambių taisyklingos
formos skelčių, kampinių rėžtukų, grąžtelių, keletas grandukų iš kvarcito ir akmens (96 pav.).
Chronologija. Titnaginių dirbinių kolekcija iš Drenių gyvenvietės įdomi labai plačia
chronologija. Joje esama paleolito pabaigos, mezolito ir neolito laikotarpių dirbinių (pastarojo
laikotarpio gal mažiausiai).
>
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96. Drenių akmens amžiaus gyvenviečių komplekse surinkti
titnaginiai ankstyvojo mezolito dirbiniai
Flint artefacts collected in Dreniai early Mesolithic sites complex
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97. Vakarinis Biržulio ežervietės pjūvis per Rešketos upę, jos slėnį ir Stervo pelkę
Sutartinius ženklus žr. p. 206
Cross-section of Biržulis Lake, Rešketa River valley, and Stervas wetland area
Indexes see p. 206

Dėl šilto ir drėgno klimato atlantinio laikotarpio (6000–
3000 m. pr. Kr.) upės buvo vandeningos, Biržulio ežero
vandens apykaita gera ir gana vienodas aukštas lygis,
pasiekęs aleriodo laikų lygį. Atabradai smėliniai, gana
stori, dažnai su pakrančių pylimais. Jų smėliai smulkūs
ir vidutiniai, šviesūs, balkšvi, įlankose – dumblingi. Seklesnėse ežervietėse klostėsi jau ne molis, o sapropelis
ir klintys.
Nors upeliai ir gausūs šaltiniai į ežerą atnešdavo daug
biogeninių elementų, jame buvo gausu fitoplanktono bei
zooplanktono, organinės medžiagos kaupėsi lėtai. Mat dėl
geros vandens sąmaišos ir deguoningumo pratakiose
ežero dalyse jos mineralizuodavosi. Rytinė pratakesnė ir
mineralingesnė Biržulio dalis tada dar galėjo būti mezotrofinė, seliavinio ir karšinio tipo, o vakarinė, buvusi mezotrofinė, dėl spartaus pakrančių pelkėjimo ėmė vėl virsti
oligotrofine, rūgštėjo jos vanduo.
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Atlančio laikotarpiu jau dideliame Rešketos ir Stervo
ežerviečių plote augo viksvynai, nendrynai, žaliasamanynai.
Paežerėje ir gretimame Žemaičių kalvyne būta tankių plačialapių medžių – ąžuolų, guobų, skroblų, liepų – girių. Žolėtuose miškuose turėjo būti daug stambiųjų žvėrių: stumbrų, taurų, lokių, briedžių, elnių, vilkų, šernų. Itin gausu buvo
kailinių žvėrelių: bebrų, kiaunių, šermuonėlių. Panaši fauna
išsilaikė ir vėlesniu subborealiniu laikotarpiu (97 pav.).
Neabejotina, kad prie atlantinio ežero gyveno mezolito
kultūrų žmonės. Stovyklų pėdsakų (palyginti su neolito
laikotarpio gyvenviečių skaičiumi) kol kas aptikta ne tiek
jau daug: ties Sauserio sąsmauka tarp Biržulio ir Stervo
ežerviečių (Spigino rago, Ožnugario gyvenvietės) ir Skirmantinės 1-osios stovyklos mezolitiniai radiniai, aptikti
vakariniame Kalniškių kaimo pakraštyje. Atrodo, kad šiuo
laikotarpiu taip pat datuotinos ir kai kurios prie Rešketos
upės aptiktos stovyklos ir gyvenvietės.
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98. Skirmantinės 1-osios neolito gyvenvietės 1984 m. tyrinėjimų plotas dabartiniame
ortofotografiniame plane. A. Butrimas, T. Rimkus, 1984, 2018
Skirmantinė 1 Neolithic settlement. Situation plan of 1984 excavations with isolines on present-day
orthophoto background. A. Butrimas, T. Rimkus, 1984, 2018

21. Skirmantinės 1-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė buvo įsikūrusi netoli Gaigalinės 1-osios ir 2-osios gyvenviečių. Ją 1980 m.
rado Barzdžių ir Lingėnų kaimo moksleiviai Antanas Klapatauskas ir Vytautas Martinkus. Jos
radimvietė yra 650 m į pietryčius nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 540 m į šiaurės vakarus nuo
dešiniojo Drujos kranto, 1300 m į vakarus nuo tilto per Drują kelyje Janapolė–Pavandenė, 250 m
į rytus nuo Pabiržulio (Janapolės) alkakalnio, 250 m į pietryčius nuo Skirmantinės 2-osios gyvenvietės,
300 m į šiaurę nuo Gaigalinės 2-osios gyvenvietės. 1984 m. čia ištirtas 116 m2 plotas (98 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Ariamojo sluoksnio storis – 25–35 cm. Po juo iš karto slūgso šviesaus, kai
kur rudesnio, iki 10 cm storio smulkiagrūdžio žvyro (beveik smėlio) kultūrinis sluoksnis. Kai kuriose
vietose dar atkastas apie 10 cm šviesesnio smulkaus žvyro sluoksnis, taip pat su radiniais. Giliau yra
įžemis – nejudinto smėlio sluoksnis (99 pav.).
Radiniai. Rasta titnaginių dirbinių, keli priskirtini mezolitui (ryškiai patinuoti), tarp jų dvi Pulio tipo
strėlių antgalių dalys. Rastos kelios virvelinės keramikos šukės ir beveik sveika virvelių ornamentu ir
ąselėmis puošta rutulio formos amfora (100 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuojama ankstyvuoju mezolitu ir vėlyvuoju neolitu.
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99. Skirmantinės 1-osios neolito gyvenvietės
1984 m. tyrinėjimų planas ir pjūvis ties
šiaurine 8-os kvadratų eilės riba
Excavation area of Skirmantinė 1 Neolithic
settlement 1984 and cross-section of
northern boundary of lane 8

Tam pačiam laikotarpiui priskirtina Upetų (Pareškečio) 1-oji stovykla dešiniojo Rešketos upės kranto kalvelėje Pareškečio kaime ir Upetų (Pareškečio) 2-oji mezolito–neolito gyvenvietė taip pat prie Rešketos, nuo jos
ir Virvytės santakos nutolusi apie 10 km [Ostrauskas,
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Butrimaitė, 1994]. Jos dar menkai tyrinėtos, bet pagal
topografiją, o kitos ir pagal topografiją, ir pagal titnaginius dirbinius, surinktus žemės paviršiuje, sąlygiškai
priskiriamos mezolitui.
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100. Skirmantinės 1-osios neolito gyvenvietės puodas su keturiomis simetriškai išdėstytomis ąselėmis,
puoštas horizontalių virvelių įspaudais
Pot from Skirmantinė 1 Neolithic settlement ornamented with horizontal lines of Corded Ware impressions

32. Upetų 1-oji (Pareškečio) akmens amžiaus gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė aptikta 1,2 km į pietus nuo kelio Varniai–Žarėnai, 1,13 km į pietvakarius
nuo tilto per Rešketos upę kelyje Varniai–Žarėnai, Telšių miškų ūkio Varnių girininkijos 35 masyvo
77 kv. vakarinėje dalyje, dešiniajame Rešketos krante, kalvelėje į vakarus nuo šimtametės
Dunauskų sodybos.
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Šiliai
Parešketis
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101. Upetų 1-osios (Pareškečio) ir
Upetų 2-osios (Pareškečio)
gyvenviečių lokalizacija Upetų
kaime, prie Rešketos upės,
Dunauskų sodybos
Localization of Upetos 1
(Parešketis) and Upetos 2

Miežeiniai

(Parešketis) Stone Age

Barstėgai

settlement near Rešketa River

————
102. Šiaurės elnio rago dalis, rasta
kasant tvenkinį durpyne šalia
Upetų 1-osios akmens amžiaus
gyvenvietės, Žemaičių
muziejaus „Alka“ ekspozicijoje
Part of reindeer antler from
Upetos 1 Stone Age settlement
in Samogitian Museum
"Alka" exhibition

Gyvenvietę 1979 m., ieškodamas akmens amžiaus kapo vietos Vydmantų kaimo žemėje,
ištiesintoje Rešketos upės pakrantėje rado A. Butrimas (101 pav.). Ji užima 80 x 80 m dydžio
plotą kalvelės viršuje (apie 1,5 m aukščio). Rasta per 100 vienetų titnaginio inventoriaus,
virvelinės keramikos šukelių, o kai kurie ryškiai patinuoti titnagai galėtų būti nuoroda į
mezolito laikotarpio stovyklą [Zabiela 1987, p. 300–301]. Iki 1991 m. surinktus titnaginius
dirbinius (49 vienetus) ir kasant tvenkinį durpyne rastą šiaurės elnio ragą moksleivė Renata
Dunauskaitė perdavė Žemaičių muziejui „Alka“ (102 pav.). 1992–1993 m. gyvenvietę,
norėdami surinkti daugiau informacijos, tyrinėjo archeologai D. Butrimaitė ir T. Ostrauskas.
Jie ištyrė 30 m ilgio, 1 m pločio perkasą ir 1 m2 dydžio 7 šurfus.
Kultūrinis sluoksnis. Stratigrafija. Židinys. Kalvelės viršuje po 14–22 cm ariamuoju
sluoksniu slūgsojo rusvas geležingas smėlis (gal mezolitinio kultūrinio sluoksnio liekana).
Šlaitu žemyn ir giliau jau buvo 7–50 cm storio smėlio ir aleurito sluoksnis. Jame aptikta
55 cm skersmens, 25 cm storio dėmė, buvusio židinio vieta, kurioje rasti 4 keramikos

128

2

Biržulio ežero ir Vir vytės baseino
akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai

5 cm

————
103. Upetų 2-osios neolito gyvenvietės titnaginiai dirbiniai: trapecija (1), strėlės antgalis (2),
gremžtukai (3–5), grąžteliai (6, 7), peiliai (8–10), vienagalis skaldytinis (11)
Flint artefacts from Upetos 2 Neolithic settlement: trapeze (1), triangle arrowhead (2), scrapers
(3–5), borers (6, 7), knives (8–10), one platform core (11)

fragmentai. Kalvelės šlaito apatinėje dalyje po suartu durpių sluoksniu pasirodė suplautas melsvo
šlyno ir dumblo su smėliu ir durpėmis 8–22 cm storio sluoksnis su radiniais.
Radiniai. Rasta įvairialaikės medžiagos. Tai titnaginiai lancetiniai, trapeciniai antgaliai, gremžtukai,
grandukai, grąžteliai, ašmenėliai, peilis, skelčių dalys, 4 puodo šukės su smėlio ir grūsto granito
priemaišomis molio masėje. 1992 m. gruodžio 16 d. radiniai T. Ostrausko perduoti Žemaičių muziejui
„Alka“ (13 vienetų), kiti vėlesnių metų radiniai pateko į Lietuvos nacionalinį muziejų.

33. Upetų 2-oji (Pareškečio) mezolito–neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė aptikta į pietus nuo Dunauskų sodybos ūkinio pastato, ant kalvelės ir šalia
tvenkinio. Šioje vietoje 1993 m. rastą titnaginį inventorių Juozo Dunausko šeima perdavė
archeologams. 1993 m. čia iškasta 1 m2 dydžio 17 šurfų taip, kad būtų padarytas šlaito pjūvis nuo
smėlio kalvelės viršaus iki durpyno, kur buvo rastas šiaurės elnio ragas.
Kultūrinis sluoksnis. Stratigrafija. Kalvos viršuje radinių būta tik ariamajame sluoksnyje. Šlaite,
arčiau durpyno, po armeniu (iki 20 cm storio) pastebėtas 5–15 cm, vietomis iki 40 cm storio suplauto
balto smėlio su organikos liekanomis sluoksnis. Čia aptikta neolitu datuotinos medžiagos.
Radiniai. Rastas trapecinis strėlės antgalis, trikampis strėlės antgalis, gremžtukai, grąžteliai,
peiliai iš ilgų skelčių ir skaldytiniai, gintaro gabalėlis (103 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuojama ankstyvuoju mezolitu ir vėlyvuoju neolitu.
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35. Vydmantų akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Radimvietė aptikta 1934 m. toliau vykdant Rešketos upės nusausinimo ir tiesinimo
projektą ir šiems darbams pasiekus vidurupį (upės ilgis 20 km) Varnių valsčiuje, Vydmantų kaimo
žemėse, t. y. 10 km nuo Rešketos žiočių, į vakarus nuo Žarėnų ir Vydmantų kaimo tilto, labiausiai į
pietus išlinkusioje upės kilpoje (22 pav.).
Radiniai kultūriniame sluoksnyje. Situacinio plano pjūvyje a–B1 nurodyta, kad platinant upės
vagą iškasto kanalo dugne ir viename šoniniame šlaite rastas akmens amžiaus kaulinis dirbinys ir
šalia, 150 cm gylyje, – žmogaus kaukolė. Plane raudonais įkypais brūkšneliais užbrūkšniuota kaulų
radimo vieta, o punktyrine linija pažymėtas 75 x 100 cm dydžio plotas, kuriame radėjai kasinėjo ir
tyrinėjo. Deja, paspalvintame radimvietės plane šalia profilio a–B1 neparašyta, kokie radiniai rasti.
Radiniai. 1934 m. gruodžio 7 d. į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų pateko plokščias kaulinis
antgalis su nulūžusia viršūne ir kotelio smaigaliu (174:4 pav). Jis yra 7,8 cm ilgio, 1,1 cm pločio, turi
smailėjančius galus. Nors J. Puzinas jį paskelbė kartu su Patilčio radiniais, greičiausiai yra iš
Vydmantų radimvietės [Puzinas 1983c, pav. 5: 8]. Duomenų apie čia rastąją kaukolę neturime,
kadangi ji buvo rasta praėjus porai metų nuo J. Žilinsko paskelbtos monografijos [Žilinskas 1931].
Chronologija. Mezolito–neolito laikotarpio akmens amžiaus radimvietė.

Tačiau iš šio laikotarpio turime ir visiškai ištirtą
paminklą – Širmės kalno 3-iąją mezolitinę stovyklą.
Gyventojai buvo įsikūrę dar ant biolingo šiltmečio
laikotarpio paliktos III terasos (5–6 m aukščio). Jos kul
tūrinis sluoksnis – rusvas geležingas smėlis. Beje,
žmonių gyventa ne prie pat ežero, o keletu metrų
aukščiau, kur nesiekdavo potvyniai ir bangos. Pagal
titnago rūšį, dirbinių tipus ir stratigrafiją ši gyvenvietė

datuojama atlantinio laikotarpio pirmąja puse (6000–
5000 m. pr. Kr.) – vėlyvuoju mezolitu. Ji priskiriama
mezolitinei Nemuno kultūrai, kuriai Žemaičių
aukštumoje būdingi maži titnaginiai dirbiniai. Ateities
tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje ir Vakarų Latvijoje gal leis
kalbėti ir apie daugiau specifinių šio rajono mezolitinės
Nemuno kultūros ypatybių.

5. Širmės kalno 3-ioji mezolito gyvenvietė
Paminklo topografija. Širmės kalno 3-iojoje mezolito ir neolito gyvenvietėje ištyrinėtas 700 m2 plotas.
Šis paminklas iš visų tyrinėtų Biržulio regione išsiskiria tuo, kad jame ryškiai ir stratigrafiškai, ir
planigrafiškai išsiskiria du kultūriniai sluoksniai: vidurinio–vėlyvojo mezolito ir vėlyvojo neolito (104 pav.).
Šią gyvenvietę aptiko Janapolės vidurinės mokyklos mokytojas Antanas Karnuševičius, kuris paviršiuje
surinktus titnaginius dirbinėlius perdavė į tuometinį Telšių kraštotyros muziejų, o pati gyvenvietė, kaip
viena iš titnago radimviečių, šio muziejaus darbuotojo Vito Valatkos buvo įtraukta į nubraižytą situacinį
Širmės kalno radimviečių planą. Biržulio ekspedicija tyrinėjimus pradėjo 1978 m.: padaryti bandomieji
šurfai, kurie 1979 m. buvo prijungti prie tyrinėtos gyvenvietės teritorijos. Gyvenvietė aptikta vakarinėje
Širmės kalno (buvusio piliakalnio) kalvos dalyje, Telšių r. Janapolės apyl., ties Janapolės miestelio pietinio
pakraščio riba su Patilčio kaimu, apie 400–500 m į pietus nuo Janapolės centro. Širmės kalno masyvas
pietinėje dalyje turi antrą pakilimėlę, vietinių gyventojų dar vadinamą Rūsių kalva, nes joje vietiniai
gyventojai kasdavo rūsius bulvėms laikyti.
Neolito laikotarpio gyvenvietės pėdsakai su kultūrinio sluoksnio liekanomis aptikti pietvakarinėje tyrinėto
ploto dalyje, apie 3 m aukštyje nuo buvusio melioracijos kanalo vandens lygio. Čia iškasta abi gyvenvietes
jungianti g kvadratų eilė: nuo 2g neolitinės gyvenvietės apačioje iki 36g – mezolito laikotarpio gyvenvietės
kultūrinio sluoksnio pabaigos – per visą tyrinėtą plotą. Šio ašinio ploto ilgis – 68 m vakarų–rytų kryptimi.

130

2

Biržulio ežero ir Vir vytės baseino
akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai

N

Širmės kalnas 3
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104. Širmės kalno 3-iosios mezolito–neolito gyvenvietės situacinis planas
su izohipsomis. A. Butrimas, 1979
Situation plan of Širmės kalnas 3 Mesolithic settlement with isolines of
present-day relief. A. Butrimas, 1979

Kultūrinis sluoksnis. Rusvos spalvos geležingas 18–20 cm storio kultūrinis sluoksnis vakarinėje
mezolito stovyklos dalyje buvo vidutiniškai 20 cm gylyje po ariamuoju sluoksniu, jis slūgsojo 26–36
kvadratų eilėse. Tyrinėtas visas plotas, kuriame jis aptiktas. Iš viso čia iškasta 60 kvadratų po
4 m2, t. y. 240 m2 plotas, o jame išsiskyrė ryškus mezolito laikų kultūrinis sluoksnis, t. y. visas išlikęs
mezolito laikotarpio gyvenvietės plotas – 220 m2. Mezolito laikų kultūrinis sluoksnis išryškėjo jau 26-oje
kvadratų eilėje, kur kasti tik du kvadratai – 26g ir 26h (105 pav.). Čia po dirvožemiu buvo nebe šviesus,
švarus įžemio smėlis, bet rausvo molio spalvos smėlio kultūrinis sluoksnis. 26 eilėje jis dar tik 8–12 cm
storio, bet gilėjo rytų kryptimi, todėl perkasa praplėsta šiaurės–pietų kryptimi, buvo kasamos 10–20 m
ilgio 27–32 kvadratų eilės, žymimos raidėmis d–l, kol ties 34 eile kultūrinis sluoksnis pasibaigė ir 35 eilėje
iškastas tik vienas 35g kvadratas, o dar labiau į rytus paskutinėje eilėje – 36g kvadratas, kuriame
kultūrinio sluoksnio jau nebeaptikta. Raudonajame kultūriniame sluoksnyje rasta daug titnagų,
pavyzdžiui, 28g kvadrate – 235 dirbiniai, skeltės ir nuoskalos, o 29h kvadrate – net 271. Palyginti su
kitomis mezolito gyvenvietėmis prie Biržulio ežero, čia radinių itin daug. Kultūrinis sluoksnis storėjo rytų
kryptimi, kur ties 30 eile pasiekė 30 cm storį, nors radinių šia kryptimi mažėjo. Jau nebe mezolitiniam
sluoksniui priklausanti anglinga dėmė pasirodė 27g kvadrate. Jos angliukai vėlyvi, o rasti apdegę titnago
gabaliukai, matyt, patekę į šią ugniavietę vėliau, suardžius mezolito laikotarpio kultūrinį sluoksnį.
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105. Širmės kalno 3-ioji mezolito gyvenvietė su pažymėta mezolito laikotarpio
kultūrinio sluoksnio riba ir titnaginių artefaktų paplitimo schema
Širmės kalnas 3 Mesolithic settlement with diagram of spread of flint artefacts
in excavation area

Vienintelė dėmė, kurią reikia sieti su mezolitiniu kultūriniu sluoksniu, aptikta 30h kvadrate. Jos
dalis – apie 10 cm – pereina į 30i kvadratą. Dirvožemio sluoksnio storis šioje vietoje, panašiai kaip ir
kituose plotuose, siekė 20 cm, o po juo buvusio raudonos spalvos kultūrinio sluoksnio storis – 30 cm.
Šiame kvadrate, prie ribos su 30i kvadratu, išryškėjo 70 cm ilgio ir 60 cm pločio dėmė. Pjūvyje matyti,
kad ji stačiakampio formos, nuo dirvožemio pabaigos (t. y. nuo kultūrinio sluoksnio viršaus) į gylį dar
tęsiasi 55 cm. Pjūvis A–A1 darytas per 30h ir 30i kvadratų ribą. Išimant dėmės turinį rasta smulkių
perdegusių angliukų, titnagėlių. Dėmės spalva pjūvyje – tamsiai ruda, o išsiskyrė ji kiek šviesesniame
raudonesniame kultūriniame sluoksnyje. 25–30 cm gylyje nuo kultūrinio sluoksnio viršaus labai
neryškiai matėsi 3–5 cm storio šviesesnio smėlio tarpsluoksnis, o po juo tęsėsi tos pačios spalvos
dėmė. Aplink dėmę, jos ir kultūrinio sluoksnio apačioje, buvo šviesus nejudintas smėlis – įžemis.

>
————
106. Širmės kalno 3-iosios mezolito gyvenvietės titnaginiai dirbiniai: lancetas (1),
trapecijos (2, 3), ašmenėliai (5–13), rėžtukai (23–26, 33, 34), gremžtukai
(28–32, 35–45), grąžteliai (19–22)
Širmės kalnas 3 Mesolithic settlement flint artefacts: lancet (1), trapezes (2, 3),
inserts (5–13), burins (23–26, 33, 34), scrapers (28–32, 35–45), borers (19–22)
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Reikia pažymėti, kad ten, kur kultūrinis sluoksnis storesnis, radiniai koncentruojasi jame,
ariamajame sluoksnyje jų aptinkama mažai, nes storas kultūrinis sluoksnis slūgso giliau ir, matyt,
ariant buvo labai menkai užkliudytas, o kai kuriose vietose gal ir visai nepažeistas ir radiniai į armenį
nepateko.
Radiniai. Mezolito laikotarpio kultūriniame sluoksnyje iš viso aptikta 150 titnaginių dirbinių,
274 skeltės, 1330 nuoskalų, keletas netipiškų akmeninių dirbinių. Dar keli šimtai skelčių, nuoskalų ir
dirbinių surinkta pasklidusių platesniame nei tyrinėta mezolito stovykla plote ir, atsižvelgiant į titnago
rūšį ir spalvą, kai kurie iš jų priskirtini mezolitui (106 pav.).
Chronologija. Mezolito stovykla priskirta pirmajai atlantinio laikotarpio pusei, datuota apie 6500–
5000 m. pr. Kr.

Pačiai atlančio klimato pabaigai priskirtini ir ankstyviausi Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės, kurios
seniausios radiokarboninės datos siekia 5000–4000 m.
pr. Kr., sluoksniai [Iršėnas, Butrimas 2000]. Tuo tarpu
akmens amžiaus kapinynų įsikūrimą reikėtų sieti su atlančio periodo (6000–3000 m. pr. Kr.) pradžia, o ankstyviausią Spigino kapą – 6600–6500 m. pr. Kr., gal net ir pačia
borealio pabaiga.

44. Spigino rago (Karkliškių) akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Spigino rago mezolito stovykla ir neolito gyvenvietė yra 400 m į rytus nuo kelio
Varniai–Biržulio sąsmauka, 500 m į vakarus nuo dabartinės Varnelės upės kairiojo kranto, 550 m
į rytus nuo Stervo ežero pietryčių pakrantės, 350 m nuo Varnių regioniniame parke įrengtos
automobilių aikštelės ir stendo, skirto apylinkių archeologiniams paminklams pažinti (107 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietę 1982 m. rado A. Butrimas. Ji užima apie 200 x 100 m dydžio
ariamos dirvos ploto. Tai 3–4 m aukščio rytų–vakarų kryptimi pailgos kalvos rytinė dalis,
nuolaidėjanti iš šiaurės į pietus. Rytinėje dalyje – miškas, o tarp jo ir radimvietės iškastas griovys,
atskiriantis patį ragą, smailėjantį Spigino salos link.
Radiniai. Ariamajame sluoksnyje rasti keli šimtai titnaginių dirbinių ir žaliavos: neretušuotų
skelčių ir nuoskalų. Dirbiniai – įstatomieji ašmenėliai, gremžtukai, peiliai – datuojami mezolitu ir
neolitu (108 pav.). Keliuose bandomuosiuose šurfuose kalvos viršuje kultūrinio sluoksnio aptikti
nepavyko, matyt, sunaikintas ariant, tačiau šlaituose galėtų būti išlikęs.
Chronologija. Titnaginiai dirbiniai pagal jų tipus ir patinos spalvą galėtų būti datuojami mezolito ir
neolito laikotarpiais.

Kapinynų įsikūrimo laikotarpiu vandens lygis Biržulio ežere buvo aukštas, o ežeras pasižymėjo ramia sedimentacija, jo vandens lygis pasiekė aleriodo terasą,
Donkalnis ir Spiginas tuo metu buvo ežero salos. Ramiuose užutekiuose tarp Kalniškių, Donkalnio ir Spigino rago, tarp Spigino ir Kulniko salų, užutekyje į rytus
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nuo Ožnugario kalvos buvo gausu biogenetinių elementų ir fitoplanktono. Čia aptiktos net kelios mezolito–ankstyvojo neolito gyvenvietės. Tai Kulniko, Spigino mezolito,
neolito, žalvario amžiaus gyvenvietės, Ožnugario 1-oji,
2-oji ir 3-ioji radimvietės.
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107. Kulniko akmens amžiaus gyvenvietės (1), Spigino rago (Karkliškių) akmens amžiaus radimvietės (2),
Spigino mezolito-neolito kapinyno (3) ir Spigino salos gyvenvietės (4) lokalizacija tarp Biržulio ir Stervo ežerų
Localization of Kulnikas (1) Stone Age settlement, Spigino ragas find place (2), Spiginas Mesolithic cemetery (3)
and Spigino sala (4) between Biržulis and Stervas Lakes

5 cm
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108. Spigino rago (Karkliškių) radimvietės titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai (1, 2), gremžtukai (3–6), peiliai (7–10)
Spigino ragas (Karkliškiai) find place. Flint artefacts: inserts (1, 2), scrapers (3–6), knives (7–10)
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109. Kulniko, Spigino ir Spigino rago paminklų lokalizacija (3D vaizdas)
Kulnikas, Spiginas and Spigino ragas digital elevation (3D) model of localization

6. Kulniko akmens amžiaus gyvenvietė
Paminklo topografija. 1985 m. Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus (IEM) Archeologijos
skyriaus Biržulio ekspedicija žvalgė dvi pietinės Biržulio ežero dalies salas: Kulniką ir Spiginą. Pirmoji
iš jų yra apie 1200 m į rytus nuo Stervo ežero, apie 800 m į rytus nuo kelio Varniai–Karkliškių kaimas–
Biržulio sąsmauka, netoli pietvakarinės Biržulio pakrantės, apie 150 m į pietvakarius nuo Spigino salos
(109, 110 pav.), prie Karkliškių kaimo dalies, vadinamos Sauseriu. Dabar Kulniko sala atsidūrusi
kairiajame Varnelės krante, o anksčiau, iki melioracijos, upės žiotys į buvusį ežerą buvo gerokai
piečiau. Sala ovalo formos, iš šiaurės ir vakarų pusių apaugusi ąžuolais ir lazdynais, o beveik pusę
pietinės salos dalies užėmusios pievos. Šiaurinėje jos pusėje, papėdėje, iškasta nedidelė ovalo formos
žvyrduobė. Sala yra 45 m ilgio ir per 30 m pločio, apie 5–6 m aukščio (panašiai kaip ir Biržulio
sąsmaukos, Širmės kalno 3-ioji mezolito stovyklos ir kt.). Pagal absoliutųjį aukštį ji atitinka biolingo
laikotarpio 5–6 m terasos aukštį. Žvalgymo metu aptikta virvelinės keramikos šukelių, o į šiaurę nuo
jų – ir kelios žiestos keramikos šukės. Todėl nutarta kartu su prie Biržulio ekspedicijos prisijungusia
grupe iš Mokslinės metodinės paminklų apsaugos tarybos (MMT) prie Lietuvos kultūros ministerijos
(vadovas archeologas G. Zabiela) 1986 m. atlikti nedidelės apimties archeologinius tyrinėjimus. MMT
archeologų tyrinėtas plotas situaciniame plane pažymėtas punktyrine linija (žr. tyrinėjimų schemą), o
IEM tyrinėtas plotas su juo ribojasi tik šiaurės vakarų kampe. Į šiaurės rytus nuo pagrindinės perkasos
iškasta dar viena 2 x 4 m dydžio perkasa, bet joje kultūrinio sluoksnio neaptikta, rastas tik akmeninis
kirvelis (111 pav.).
Paminklo stratigrafija, pastatai, židiniai. Iš viso IEM ištyrė 112 m2 plotą, kuriame aptiktas
kultūrinis sluoksnis su dviejų laikotarpių gyvenimo pėdsakais – vidurio mezolito ir vėlyvojo neolito.
Ryškus kultūrinis sluoksnis su buvusiu įgilinto pastato liekanomis ir trimis židiniais aptiktas
pietinėje tyrinėto ploto dalyje. Pastato pjūviai F–F1 ir B–B1 parodė, kad tai būta 360–380 cm ilgio ir
210–220 cm pločio pusiau žeminės liekanos (113 pav.). Giliausia pastato vieta buvo 110 cm nuo
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110. Kulniko akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėto ploto situacinis planas su dabartinio
reljefo izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1986, 2018
Situation plan of investigated area of Kulnikas Stone Age settlement with isolines
of present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1986, 2018
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111. Tyrinėjimų metu darytas Kulniko
gyvenvietės situacinis planas su Lietuvos
istorijos ir etnografijos muziejaus (IEM) ir
Mokslinės metodinės tarybos (MMT)
tyrinėtais plotais. A. Butrimas, 1986
Situation plan of investigated area of
Kulnikas Stone Age site. A. Butrimas, 1986

dabartinio žemės paviršiaus. Vakarinėje jo dalyje išlikęs lyg molio padas, o pietinėje – anglingo
žvyro su akmenukais pagrindas. Viduje būta vieno židinio. Pastato ir juosvos duobės pjūvyje (plane
B–B1) išaiškėjo, kad juosva dėmė – anglingas trikampis židinėlis. Radinių beveik neaptikta, pietinė
židinio sienelė beveik statmena. Židinys paviršiuje, ties viršutine kultūrinio sluoksnio riba, beveik
80 cm skersmens, o užsibaigia 75 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Aplink jį į šonus vis labiau
plonėdamas slūgso rudo perdegusio žvyro sluoksnis, o giliau – šviesesnio, dar nejudinto žvyro su
akmenukais sluoksnis.
Į pietus nuo šio pastato 70 ir 60 cm atstumu aptikti du židiniai. Aplink vieną iš jų (pjūvyje C–C1)
25–30 cm gylyje išryškėjo rusvas perdegusio žvyro ovalas, kurio skersmuo 160 cm. Jo viduryje buvo
kita gerokai mažesnė ir beveik juoda dėmė – 50 cm skersmens anglingas trikampis židinys, kurio
gylis tik 36–38 cm nuo pat jo viršaus. 6–7h kvadratuose 20 cm nuo žemės paviršiaus išryškėjo per

138

2

Biržulio ežero ir Vir vytės baseino
akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai

————
112. Titnaginis ir akmeninis įtveriamieji kirveliai iš Kulniko gyvenvietės
Flint and stone axes from Kulnikas settlement
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113. Tyrinėto Kulniko gyvenvietės ploto ir objektų skerspjūvio planas
Investigated area and cross-section at Kulnikas site
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114. Kulniko akmens amžiaus gyvenvietės vėlyvojo neolito keramikos fragmentai,
puošti horizontaliais virvelių įspaudais. A. Ruzienės piešinys, 2004
Late Neolithic Kulnikas settlement pottery with Corded Ware impressions.
Drawing by A. Ruzienė, 2004

abu kvadratus einąs stačiakampio suapvalintais kampais formos juosvos žemės kontūras – 130 cm
ilgio rytų–vakarų kryptimi ir 100 cm pločio šiaurės–pietų kryptimi. Radinių nedaug: kelios
neornamentuotos ir viena virvelių įspaudais puošta šukė. Dėmėje nei angliukų, nei skaldytų
akmenų, kurie leistų manyti, kad čia būta židinio, neaptikta. Greičiausiai šią įgilintą duobę reikėtų
laikyti ūkinės paskirties duobe, kuri galėtų būti susijusi su į pietus nuo jos aptiktu įgilintu pastatu.
Radiniai ir chronologija. Manytume, kad šioje saloje ir mezolito, ir vėlyvojo neolito laikotarpiu
galėjo būti nedidelės sezoninės stovyklėlės, palikusios čia pastatą, židinius ir didžiąją dalį mezolitui
priskirtinų dirbinių iš titnago (apie 100 vienetų), o vėlyvajam neolitui priskiriame virvelinę
keramiką, keletą titnaginių dirbinių ir akmeninį įtveriamąjį kirvelį (112, 114, 115 pav.).

>
————
115. Mezolito laikotarpio titnaginiai dirbiniai iš Kulniko akmens
amžiaus gyvenvietės
Early Mesolithic flint artefacts from Kulnikas Stone Age site
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27. Ožnugario 1-oji neolito gyvenvietė ir mezolito radimvietė
Topografija. Neolito gyvenvietė yra apie 177 m į pietvakarius nuo kelio Varniai–Biržulio sąsmauka
ir 190 m į pietus nuo to paties kelio vingio šiaurės pietų kryptimi (116 pav.), 1200 m į pietvakarius nuo
tilto per Virvytę kelyje Varniai–Biržulio sąsmauka, 850 m į šiaurės rytus nuo Stervo ežero rytinio
kranto, Telšių r. Varnių apyl. Karkliškių k., apie 250 m į šiaurės rytus nuo Ožnugario kalvos, smėlyne,
ant senosios Biržulio terasos, netoli pietinės Biržulio dalies vakarinės pakrantės subborealinės
terasos, neseniai užsodinto miško teritorijoje.
Gyvenvietę rado A. Butrimas 1984 m, o 1985–1986 m., jam vadovaujant, kartu su Lietuvos istorijos
ir etnografijos muziejaus archeologe Egle Griciuviene atlikti archeologiniai tyrinėjimai. Gyvenvietė
užima beveik 100 x 50 m dydžio smėlėtą krantą, apie 1976 m. užsodintą pušelėmis (2017 m. tai jau
suaugęs pušynas ir jokių gyvenvietės pėdsakų nebuvo matyti). Ji aptikta ant vos žymios 0,5 m
aukščio pakilumėlės, iš rytų pusės besišliejančios prie senmiškio. Tiksliai nustatyti gyvenvietės
ribas likusioje ploto dalyje nelengva, nes per pušis reljefe jokių pėdsakų nematyti. Gyvenvietę
smarkiai apardė pušelių sodinimas, tyrinėtojams nebuvo leista jų išrauti, todėl po jomis liko nekasti
ploteliai, pažymėti tyrinėjimų plane. Kultūrinis sluoksnis didžiojoje paminklo dalyje, nors kartais ir
visai nežymus, dar išlikęs. Iš viso per abu tyrinėjimų sezonus ištirtas 356 m2 plotas (116 pav.).
Stratigrafija, židiniai. Ryškus kultūrinis sluoksnis aptiktas bendro 1985–1986 m. tyrinėto ploto
viduryje, 6n, 7n, 8n, 8o ir 9p kvadratuose. Čia aptiktas ir labiausiai įgilintas židinys (pjūvyje C–C1), ir
daugiausia titnaginių dirbinių, smulkių perdegusių kauliukų. Sluoksnių stratigrafija: 15–20 cm storio
velėnos ir smėlingo dirvožemio sluoksnis, giliau – 15–30 cm storio pilko smėlio kultūrinis sluoksnis
su radiniais, nors po keletą radinių buvo patekę ir į velėnos sluoksnį. Apačioje – šviesus nejudintas
smėlis. Dėmėje, 6n kvadrate, – iki 40 cm storio kultūrinis sluoksnis. Dirvožemio sluoksnyje rasta apie
40 titnagų, o kultūriniame – per 300 vienetų. 7n kvadrate kultūrinis sluoksnis 25–30 cm storio, bet
staigiai storėjantis pietrytiniame kvadrato kampe jau yra pasiekęs 1 m gylį. Čia ypač daug titnago
radinių, degėsių, kurie atrodo vėlesni nei pati gyvenvietė. Giliausioje vietoje rasta daugiau kaip
100 titnagų. Ties pagilėjimu, tarp 7 ir 8 kvadratų riba darytame pjūvyje C–C1, matyti, kad duobė yra
1 m gylio. Toks kultūrinio sluoksnio suintensyvėjimas, židinys ir titnaginių dirbinių gausa leidžia
daryti išvadą, kad čia, maždaug 5 x 3 m plote, būta titnago apdirbimo vietos, gal net menkai įgilinto
statinio, nors jokių kuolų pėdsakų smėlio sluoksnyje neišlikę (117 pav.).
Tyrinėtame plote dar išryškėjo keletas židinių. Vienas iš jų aptiktas 2j ir 3j kvadratuose. Ties
2–3 kvadratų riba 22–24 cm storio pilkas, gana šviesus kultūrinis sluoksnis, jau patamsėjęs, tampa
juoda anglinga žeme ir nuo žemės paviršiaus pasiekia 76 cm gylį. Padarytas skersinis A–A1–A2 ir
išilginis A1–A3 pjūviai rodo, kad židinio skersmuo 1m, o sluoksnių stratigrafija prie jo tokia: 30–34 cm
pilko dirvožemio ir velėnos sluoksnis, žemiau slūgsojo šviesiai pilkas smulkaus, kiek dėmėto smėlio
tarpsluoksnis, kuris virš židinio dar buvo apie 10 cm storio. Žemiau jo pasirodė juoda anglinga
žemė – židinio kontūrai. Giliau slūgsojo šviesiai gelsvo, maišyto su rudais geležingais smėlio
intarpais sluoksnis jau be radinių. Židinyje rastos kelios smulkios šukelės, titnagėliai. Žemė jame
anglinga, bet stambesnių angliukų nebuvo. Pjūvyje A–A2 matyti, kad židinys buvo ovalaus trikampio
formos, siekė 76 cm gylį nuo žemės paviršiaus.

>
————
116. Ožnugario 1-osios gyvenvietės, Ožnugario 2-osios ir Ožnugario
3-iosios radimviečių ir aplinkos ortofotografinis situacinis planas su
izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1986, 2018
Ožnugaris 1 settlement and Ožnugaris 2 and 3 find places and
surrounding situation on orthophoto plan with isolines of present-day
relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1986, 2018
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117. Ožnugario 1-osios gyvenvietės tyrinėjimų plotas: židiniai, jų pjūviai, kultūrinio sluoksnio
pjūviai, radinių paplitimas
Ožnugaris 1 settlement with cross-section of hearts, cultural layer and remains of artefacts

Radiniai. Tyrinėjimų metu rasta apie 470 titnaginių dirbinių, daugiau kaip 4500 skelčių ir nuoskalų.
Ši gyvenvietė iš kitų Biržulio regiono gyvenviečių išsiskiria ypatingu titnaginio inventoriaus
gausumu – yra kvadratų, kuriuose aptikta po 300–400 dirbinių, skelčių ir nuoskalų (118 pav.). Rasta
nemažai ašmenėlių, širdinis strėlės antgalis, trapecijų, lancetų, grąžtelių, gremžtukų, grandukų,
peilių, skaldytinių, skelčių, vienas skaldytas ir vienas kiek pagludintas titnaginis kirvis, keliasdešimt
puodų šukių su mineralinėmis priemaišomis molio masėje, viena jų ornamentuota įspausta virvele
(119 pav.). Rastas vienas įkotinis ir vienas Pulio tipo strėlės antgalis.
Chronologija. Paminklas pagal titnaginius dirbinius ir keramiką galėtų būti datuojamas
ankstyvuoju ir vėlyvuoju neolitu, tačiau ankstyvi titnaginiai kirviai, Pulio tipo antgalis ir kiti dirbiniai
rodo, kad nedidelė žvejų stovykla šioje sausoje smėlingoje vietoje galėjo būti jau ankstyvojo mezolito
laikotarpiu. Neolito laikotarpiu čia įsikūrė gyvenvietė ir, kaip rodo paliktas kultūrinis sluoksnis su
gausiu titnaginiu inventoriumi, į ją galėjo būti grįžtama gyventi net kelis kartus.
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118. Ožnugario 1-osios gyvenvietės titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai (1–11), trapecijos (12–15), širdinis strėlės
antgalis (16), įkotinis strėlės antgalis (17), Pulio tipo strėlės antgalis (18), lancetai (19, 20), grąžteliai
(21–24), gremžtukai (25–36), grandukas (37), peiliai (38–44), kirviai (45, 46), kirvis gludintu paviršiumi (47),
vienagaliai skaldytiniai (48, 49)
Flint artefacts from Ožnugaris 1 settlement: inserts (1–11), trapezes (12–15), triangle arrowhead (16), tanged
points (17), Pulli type arrowhead (18), lancets (19, 20), borers (21–24), scrapers (25–36), scrubber (37), knives
(38–44), axes (45, 46), polished axe (47), one platform cores (48, 49)

————
119. Ožnugario 1-osios gyvenvietės
virvelinės keramikos fragmentai.
A. Ruzienės piešinys, 2004
Ožnugaris 1 settlement. Fragments of
Corded Ware pottery. Drawing by
A. Ruzienė, 2004
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120. Ožnugario 2-osios mezolito gyvenvietės titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai (1–3), gremžtukai (4, 5), grąžtelis (6),
peiliai (7–12), rėžtukas (13), vienagalis skaldytinis (14), kirvis (15)
Flint artefacts from Ožnugaris 2 Mesolithic site: inserts (1–3), scrapers (4, 5), borer (6), knives (7–12), burin (13),
one platform core (14), axe (15)
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28. Ožnugario 2-oji mezolito gyvenvietė
Topografija. Mezolito gyvenvietė yra dešinėje kelio Varniai–Biržulio sąsmauka pusėje, apie 180 m
į šiaurės vakarus nuo Ožnugario 1-osios neolito gyvenvietės, apie 1150 m į pietvakarius nuo tilto per
Virvytę ties Biržulio sąsmauka, apie 800 m į šiaurės rytus nuo Stervo ežero kranto, Telšių r. Varnių
apyl. Karkliškių k. Gyvenvietę 1984 m. aptiko A. Butrimas, 1986 m. ją šurfavo, o 1993 m.
T. Ostrauskas ir D. Butrimaitė iškasė ir ištyrė dar 8 šurfus.
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietės radiniai aptikti apie 100 x 50 m dydžio smėlėtame ariamame
lauke prie pat kelio. Kadangi keli titnagai rasti ir kitoje kelio pusėje, gali būti, kad tiesiant kelią iš
Varnių į Biržulio sąsmauką ji buvo apnaikinta (116 pav.). Miško pusėje gyvenvietė labai nežymiai
nuolaidėja senosios atlantinio laikotarpio Biržulio ežero terasos link ir, matyt, yra buvusi netoli ežero
kranto. Radiniai aptikti 17–53 cm storio ariamos dirvos sluoksnyje. Po juo slūgsojo gelsvas ar baltas
smėlingas žvyras, tačiau jis be radinių. Armenyje 1984–1989 m. surinkta apie 100 titnago radinių.
Kasant šurfus 1986 ir 1993 m. kultūrinio sluoksnio pėdsakų neaptikta.
Radiniai. Tarp rastųjų titnaginių dirbinių, skelčių ir nuoskalų vyrauja mezolito laikotarpio
įstatomieji ašmenėliai, galiniai gremžtukai, iš gana masyvių skelčių daryti peiliai, grąžtelis. Taip pat
rastas ir įdomios formos ovalus kirvis (120 pav.).
Chronologija. Paminklą datuoti nelengva, kadangi radinių kolekcija nedidelė, kultūrinis sluoksnis
neišlikęs. T. Ostrauskas jį buvo linkęs datuoti vėlyvuoju mezolitu, nors pastebėjo ir keletą neolitui
būdingų radinių [Ostrauskas 1996, p. 204]. Tačiau ankstyvajam mezolitui priskirtina kirvio forma,
ryški jo patina leistų bent dalį dirbinių datuoti ir ankstyvuoju mezolitu, nors kai kurie dirbiniai gali
būti priskirti vėlyvajam mezolitui ar net neolito laikotarpiui [Ostrauskas, Butrimaitė, Butrimas 1994].

29. Ožnugario 3-ioji mezolito–ankstyvojo neolito gyvenvietė
Topografija. Prie pat kelio Varniai–Biržulio sąsmauka yra pailga, siaura, aukštoka kalva, vietinių
gyventojų greičiausiai pagal jos formą vadinama Ožnugariu. Ji yra lygiagreti su keliu, apie 150 m ilgio
ir 50 m pločio. Gyvenvietė aptikta 60 m nuo kelio pietrytinėje Ožnugario kalvos pusėje, apie 1400 m į
pietvakarius nuo tilto per Virvytę Biržulio sąsmaukoje, apie 600 m į šiaurės rytus nuo Stervo ežero
rytinio kranto, apie 160 m į pietvakarius nuo Ožnugario 2-osios gyvenvietės ir apie 200 m į vakarus
nuo Ožnugario 1-osios gyvenvietės. 1984 m. ją rado A. Butrimas (116 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietė užima apie 100 x 50 m plotą, orientuota lygiagrečiai su kalvos ir
kelio kryptimi. Šiame plote ji žemėja 1 m link buvusio atlantinio laikotarpio Biržulio pakrantės, šiuo
metu apaugusios mišku. Gyvenvietė rasta ariamame smėlingame lauke. Žemės smėlingumas ir
rytinės Biržulio pakrantės artumas atlančio–subborealio laikotarpiu, matyt, lėmė visų trijų
Ožnugario gyvenviečių įsikūrimą palyginti visai nedideliame plote. Žvalgomųjų tyrimų metu (1985–
1993 m. padaryta 10 šurfų) kultūrinio sluoksnio neaptikta.
Radiniai. Armenyje surinkta per 400 vienetų titnaginio inventoriaus: trapecijų, įstatomųjų
ašmenėlių, lancetų, gremžtukų, skaldytinių, skelčių, kai kurios iš jų turi senumą rodančią balkšvą
(121 pav.).
Chronologija. Didžioji titnaginių dirbinių dalis priskirtina mezolito pabaigos–ankstyvojo neolito
laikotarpiui. Aptikta daug smulkių mikrolitų, vyravo mikrorėžtukinė dirbinių gamybos technika, o
rastas titnaginis peilis retušuotu galu gali būti priskirtinas vėlyvajam mezolitui. Trasologiniai
T. Rimkaus tyrimai taip pat leidžia teigti, kad paminklas priskirtinas vėlyvajam mezolitui–
ankstyvajam neolitui.
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121. Ožnugario 3-iosios mezolito–ankstyvojo neolito gyvenvietės titnaginiai dirbiniai:
trapecija (1), ašmenėliai (2–4), lancetai (5, 6), gremžtukai (7–13), vienagalis
skaldytinis (14) peiliai (15–25)
Flint artefacts from Ožnugaris 3 Mesolithic-Early Neolithic site: trapeze (1),
inserts (2–4), lancets (5–6), scrapers(7–13), one platform core (14) and knives (15-25)
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122. Spigino salos mezolito
radimvietės ir vėlyvojo neolito
žalvario amžiaus gyvenvietės bei
Spigino kapinyno dabartinio
reljefo situacinis planas su
izohipsomis. A. Butrimas,
T. Rimkus, 1985, 2016
Situation plan of Spiginas
Mezolithic find place and NeolithicBronze Age settlement and
Spiginas cemetery plan with
isolines of present-day relief.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1985, 2016

4. Spigino salos mezolito radimvietė, neolito–žalvario amžiaus gyvenvietė
Paminklo topografija. Į pietryčius nuo Spigino saloje esančios Spigino kalvos, kurioje rasti
akmens amžiaus palaidojimai, ties pašlaitės apačia, terasoje, 1985 m. tyrinėta neolito–ankstyvosios
metalų epochos gyvenvietė (122 pav.). Ištirtas 112 m2 plotas, kuriame aptikta trijų laikotarpių
radinių. Atsitiktinai velėnoje, ankstyvosios metalų epochos ir neolito laikotarpio kultūriniuose
sluoksniuose aptikta mezolito radinių, gal iš suardyto paminklo ar trumpalaikių sezoninių
medžiotojų ir žvejų stovyklėlių liekanų, ir ryškus neolito–žalvario amžiaus pradžios kultūrinis
sluoksnis su radiniais. Tyrinėtas plotas orientuotas šiaurės–pietų kryptimi, jo kvadratai (2 x 2 m)
sužymėti skaičiais nuo 5 iki 14 ir raidėmis b, c, d rytų–vakarų kryptimi (123 pav.).
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123. Spigino salos mezolito radimvietės ir vėlyvojo neolito–žalvario amžiaus gyvenvietės tyrinėjimų planas su kultūrinio
sluoksnio, židinių pjūviais ir radiniais. A. Butrimas, R. Spelskytė, 1985, 2016
Investigation plan of Stone-Bronze Age settlement and find place Spigino sala with cross-section of cultural layer, hearts,
and artefacts. A. Butrimas, R. Spelskytė, 1985, 2016

Paminklo kultūrinis sluoksnis, pastatai, akmenys. Visas tyrinėtas plotas buvo padengtas
28–35 cm storio velėnos sluoksniu, šiek tiek žemėjančiu šlaitu besileidžiantis rytų kryptimi. Po juo
buvo ryškus pilkos, žvyringos žemės kultūrinis sluoksnis su radiniais. Daugelyje tyrinėto ploto vietų
rasti vienas šalia kito ar vienas netoli kito buvę akmenys, daugiausia kultūrinio sluoksnio apačioje.
Kai kur jie sudarė gana dideles sankaupas, ypač perkasos viduryje B ir C eilės kvadratuose 8b, 9b,
10b, lyg išsikišusiais liežuviais įsiterpusias į 10c, 9c, 8c ir 7c kvadratus (123 pav.). Kituose
kvadratuose šios sankaupos rastos nedidelėmis netaisyklingų formų grupėmis. Akmenų skersmuo
įvairavo nuo 12 iki 20 cm, nors pasitaikydavo ir didesnių. Šių akmenų sankaupų (grindinių liekanų?)
paskirtis liko ne visai aiški, tik galima konstatuoti, kad jų daugiausia buvo kvadratų eilėse į šiaurę
nuo aptikto pastato.
Pastato liekanos. Netaisyklingos formos bato pavidalo pastato liekanos pasirodė iš karto po
velėna rytų–vakarų kryptimi. Jo būta maždaug 4 m ilgio, ilgiausioje vietoje (123 pav.), ties 12 ir 13
kvadratų eilių riba. Per b, c ir d kvadratus padarytame pjūvyje A–A1–B–B1 matyti, kad apatinė
pastato dalis nelygi, vidurinėje jo dalyje jaučiama ovali įžemio iškiluma, o šonuose – du trikampiai
iškyšuliai ir pagilėjimai. Giliausioje vietoje pastato gylis siekė 102–116 cm nuo žemės paviršiaus
(įskaitant velėnos ir kultūrinį sluoksnį), o ties įžemio iškiluma – tik 75–80 cm nuo žemės
paviršiaus. Sluoksnis juodos spalvos, tačiau angliukų jame nepastebėta, tik 13c kvadrato
šiaurinėje dalyje kultūrinio sluoksnio apačioje aptikta puodo šukių sankaupa – beveik visas
žalvario amžiaus puodas, ornamentuotas duobutėmis. Pietinėje 12b kvadrato dalyje netaisyklingu
pusračiu išdėstyti 10–14 cm skersmens akmenys, lyg apjuosiantys anglingesnį sluoksnį – pailgą
65 cm skersmens židinį rytų–vakarų kryptimi ir 40–45 cm skersmens – šiaurės–pietų kryptimi.
Pastatas galėjo priklausyti žalvario amžiui, kaip ir jame aptiktas to laikotarpio puodas. 9c ir 7b
kvadratuose aptiktos juosvos dėmės po kultūriniu sluoksniu taip pat galėtų būti trikampio pjūvio
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124. Spigino salos gyvenvietės
vėlyvojo neolito virvelinės
keramikos fragmentai.
A. Ruzienės piešinys, 2016
Spigino sala settlement.
Fragments of Corded Ware
pottery. Drawing by A. Ruzienė,
2016
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28c. Spigino salos gyvenvietės titnaginiai
dirbiniai: ašmenėliai (1, 2), Pulio tipo
strėlės antgalis (3), gremžtukai (4–6)
Flint artefacts from Spigino sala
5 cm

settlement: inserts (1, 2), Pulli type
arrowhead (3), scrapers (4–6)

duobės, pripildytos juodesnės žemės. Taisyklingesnė iš jų beveik ovalo formos (pjūvis C–C1), nuo
žemės paviršiaus siekė beveik 160 cm, ties jos riba rastas kiek apdirbtas akmuo, savo forma
primenantis kaplį. Kita duobė aptikta 7b kvadrate. Pjūvis D–D1 rodo, kad ji buvusi 76–80 cm gylio
nuo žemės paviršiaus, o kultūrinio sluoksnio apačioje ilgiausioje vietoje jos skersmuo siekė
160 cm, plotis pjūvyje – 112–116 cm.
Radiniai. Aptikta visų laikotarpių radinių. Ankstyvajam laikotarpiui priskirtini Pulio tipo titnaginis
antgalis, 2 ašmenėliai, 3 gremžtukai (125 pav.). Neolitui ir žalvario amžiui priklauso 440 puodų šukių,
puoštų virvelių, „skaitliukų“, duobučių formų įspaudais, gludinimo akmuo, 1 akmeninis įtveriamasis
kirvelis ir 2 kirvio išgrąžos, keli tinklų pasvarai, specialios paskirties titnago dirbinėliai, 112 nuoskalų,
26 skeltės, keli gremžtukai ir grandukai (124, 126 pav.).
Chronologija. Spigino salos gyvenvietėje surinkta negausi, bet įvairialaikių radinių kolekcija.
Ankstyviausiam etapui, Pulio kultūrai, priskirti tik keli būdingi radiniai, kurie rodo, kad sala vietos
žvejai ir medžiotojai naudojosi dar ankstyvajame mezolite (VIII tūkstantmetyje pr. Kr.). Kad pailgoje
šios salos kalvoje buvo laidojama mezolito ir vėlyvojo neolito laikotarpiais, o pačioje neolito pabaigoje
ir žalvario amžiuje visai šalia kapinyno buvo įsikūrusi nedidelė vietos bendruomenė, liudija kultūrinis
sluoksnis su titnago, akmens ir keramikos radiniais.

Vėlyvojo borealio pabaigoje ir atlančio klimatiniu laikotarpiu viduriniame ir vėlyvajame mezolite ant Donkalnio
ir Spigino salose esančių kalvų būta kapinynų. Jie buvo
įrengti ant keiminės struktūros kalvų (R. Guobytės tyrinėjimai), užpildytų smulkaus ar aleuritinio žvirgždo
(127 pav.). Kaip rodo kapų inventorius (rasti 193 žvėrių
dantys), daugiausia medžioti briedžiai, taurai, elniai, meškos ir lapės. mitybos tyrimai parodė, kad maisto racione
dominavo gėlavandenės žuvys, o ne žvėriena.
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126. Ornamentuotos žalvario amžiaus keramikos
fragmentai iš Spigino salos
Bronze Age ornamented pottery fragments
from Spigino sala settlement
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127. Pietinės Biržulio dalies vakarinės pakrantės pjūvis per
Spigino salą, jos kalvą. R. Kunskas, A. Butrimas, 1985
Sutartinius ženklus žr. p. 206
Cross-section of western shore through Spiginas Island and
Spiginas Hill. R. Kunskas, A. Butrimas, 1985
Indexes see p. 206
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45. Spigino mezolito–neolito laikotarpio kapinynas
Topografija. Kapinynas yra 300 m į šiaurės rytus nuo Kulniko mezolito–neolito gyvenvietės, 100 m
į šiaurės vakarus nuo dabartinio kairiojo Varnelės kranto, 900 m į rytus nuo kelio Varniai–Biržulio
sąsmauka, apie 1100 m į pietryčius nuo rytinio Stervo ežero kranto, Biržulio ežero salos kalvoje, kuri
susiformavo ledynui atsitraukus iki Estijos, kai daugelis šio ežero salų, tarp jų ir Spigino, virto
smailokomis keteromis. Kapinyną, įrengtą beveik salos viduryje dirvonuojančioje kalvoje, vadinamoje
Spigino kalnu, 1985 m. rado A. Butrimas, tyrinėjo 1985–1986 m. Kalva orientuota šiaurės vakarų–
pietryčių kryptimi, iškiliu, ilgu ir siauru 55 x 10 m dydžio ir maždaug 7 m aukščio viršumi (128 pav.).

1 kapo situacinis planas:

————
128. Kapų ir ochros dėmės situacija
1985–1986 m. ištirtame Spigino
kalno plote ir 1 kapo situacinis
planas
Location of graves and ochre
marks in area excavated in
1985–1986 and grave 1 site plan
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129. Spigino 4 kapo palaikų fragmentai: galvos, krūtinės, rankų kaulai, titnaginių
dirbinių ir žvėrių dantų kabučių įkapės, apibertos raudona ochra
Feature from Spiginas Grave 4: remains of head, chest and hands, grave goods
comprising flint artefacts and animal tooth pendants in red ochra
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Kapai. Aptikti 4 mezolito–vėlyvojo neolito kapai. Smarkiai suardytame mezolitiniame 1 kape
palaidotas 35–45 metų vyras, prastai išlikusiame mezolitiniame 3 kape palaidota moteris, o
geriausiai išlikusiame 4 kape palaidota 30–35 metų moteris. Jos kape aptikta daugiausia ochros.
2 kape neolito laiktotarpiu palaidotas smarkiai suriestas 50–55 metų vyras (plačiau žr. Butrimas
2012, p. 69–77, 165–171).
Radiniai (įkapės). 1 kape aptiktos keturios iš titnago padarytos įkapės: 2 skersiniai įstrižieji strėlių
antgaliai ir 2 peilio pavidalo skeltės kiek retušuotomis viršūnėmis, iš dalies – šoninėmis briaunomis
ir ryškiai retušuotu pagrindu. 4 kape rasti 7 kabučiai iš žvėrių dantų (129 pav.).
Chronologija. Pats seniausias mezolitinis Spigino kapas datuotas VII tūkstantmečio pr. Kr. pirmąja
puse, 4 kapas – VII tūkstantmečio pr. Kr. antrąja puse, o paskutinis mezolitinis Spigino kapas –
V tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga–IV tūkstantmečio pirmąja puse. Vėlyvojo neolito kapas –
III tūkstantmečiu pr. Kr.
Spigino kapinyne su labai ilgomis pertraukomis laidota nuo mezolito laikotarpio pirmosios pusės
iki vėlyvojo neolito. Lentelėje pateikiamos radiokarboninės kalibruotos datos:
Kapas
Spigino 3
Spigino 4
Spigino 1
Spigino 1
Spigino 1
Spigino 2
Spigino 2

Kalibruota data pr. Kr. (BC)
6660–6500
6400–6240
4440–4260
4320–4060
4050–3500
2880–2470
2130–1750

Laboratorija
OxA-5925
GIN-5571
Poz-61572
Poz-61569
GIN-5569
GIN-5570
Poz-61583

46. Donkalnio mezolito–neolito kapinynas
Topografija. Kapinynas aptiktas 800 m į pietvakarius nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 50 m
į pietvakarius nuo kanalizuoto kairiojo Drujos upelio kranto, 150 m į pietvakarius nuo Kalniškių
neolito gyvenvietės, 800 m į pietvakarius nuo tilto per Drują kelyje Janapolė–Pavandenė, ant 5–6 m
aukščio terasos iš žvirgždo ir smėlio sluoksnių sudarytoje pailgoje fliuviokeiminės kilmės kalvoje
(130, 131 pav.).
Kapai. Donkalnio kapinyne rasti 3 nesuardyti dvigubi kapai (1 kapas – moters su naujagimiu,
2–3 kapas – vyro „žynio“ ir moters, 5 kapas – dviejų vaikų) ir 3 kapai (4, 6 ir 7), kuriuose palaidota
po vieną asmenį. Įvairiose anksčiau eksploatuoto žvyro karjero vietose aptikti dar 6 žmonių palaikai:
4 vyrų, 1 moters ir 1 vaiko. Dabar galima teigti, kad grupiniuose, pavieniuose ir suardytuose kapuose
iš viso palaidota ar perlaidota 15 individų (plačiau žr. Butrimas 2012, p. 45–106) (132 pav.).
Radiniai (įkapės). Donkalnio mezolito laikotarpio kapuose rastos įkapės – 186 kabučiai iš žvėrių
dantų, 1 titnaginis lancetinis strėlės antgalis, vėlyvojo neolito kape – 1 trikampis visu retušuotu
paviršiumi. Mezolito kapuose tirštai priberta raudonos ochros, o ankstyvojo neolito kape jos kiek
pabarstyta galvos, liemens ir kelių srityje. Kabučiai daryti iš dažniausiai tuo metu medžiotų žvėrių –
briedžių, taurų, elnių, šernų, rečiau stirnų, lokių, lapių – ir naminių gyvulių (apie 13 %) priekinių
dantų ir ilčių.
Chronologija. 2016 m. Donkalnio kapinyno kapai penkiose skirtingose radiokarboninėse
laboratorijose datuoti viena ar keliomis datomis. Skirtingos tų pačių kapų datos skirtingose
laboratorijose kelia daugybę problemų, tačiau, tikėtina, kad artėjama tiesos link. Lentelėje
pateikiamos iki 2017 m. gautos datos:
Kapas
Donkalnio 2–3
Donkalnio 2–3
Donkalnio 2–3
Donkalnio 5

Kalibruota data pr. Kr. (BC)
6377–6221
6070–5910
4706–4552
4232–4221

Laboratorija
CAMS-85221
RICH-22972
CAMS-85220
Poz-57706
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Donkalnio 5
Donkalnio 5
Donkalnio 4
Donkalnio 4
Donkalnio 6
Donkalnio 7
Donkalnio 7
Donkalnio 1

6075–5920
6060–5900
5980–5790
5892–5784
4720–4530
5460–4940
3014–2876
3517–3397

Poz-61589
Poz-61588
OxA-5924
Poz-61575
Poz-61574
Poz-6154
Poz-57709
Poz-57707

Kaip matyti, Donkalnio kapų chronologija labai plati. Čia mirusieji laidoti nuo VII tūkstantmečio
trečiojo ketvirčio iki III tūkstantmečio pr. Kr.

N

————
130. Donkalnio mezolito–neolito
kapinyno situacinis planas ant
ortofotografinio pagrindo su
dabartinio reljefo izogipsomis
Site plan of Donkalnis
Mesolithic-Neolithic graves on
orthophoto background.
Isolines of present-day relief
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131. Kalniškių, Lingėnų ir
Donkalnio situacinis planas,
rekonstruotas remiantis
lidaro duomenimis
Situation plan of Donkalnis
Mesolithic cemetary,
reconstructed using
Lidar data

————
132. Donkalnio mezolito–neolito kapų išsidėstymo
tyrinėtame plote planas
Site plan of Donkalnis Mesolithic-Neolithic graves in

Žvejyba buvo pagrindinis žuvingojo Biržulio pakrančių
gyventojų užsiėmimas, o medžioklė – labai svarbus, bet
ne pagrindinis verslas. Tuo metu klestėjo pušynai, vis
didesnę reikšmę įgavo guobos ir Biržulio ežervietės gyventojams visais chronologiniais etapais aktualus maisto
šaltinis – lazdynų riešutai, kurie savo kulminaciją buvo
pasiekę 8300–8200 m. pr. Kr. pagal nekalibruotas radiokarbonines datas [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 59]. Maistui
galėjo būti renkamos šaltalankių uogos – pastarųjų žiedadulkės žinomos jau nuo pat mezolito pradžios, o nuo
poledyninio ežero pradžios iki pat šių dienų Biržulio pelkėse auga reliktinis augalas – tekšės (vietinių gyventojų
dar vadinamos gaidkojais), greičiausiai rankiotos ir spanguolės. Tirtuose pavyzdžiuose šių augalų žiedadulkių
neaptikta, matyt, todėl, kad žiedadulkių spektruose jas
galėjo užgožti medžių žiedadulkių, patekusių į didelį ežerą, gausa.
Mezolito viduryje (6400–6200 m. pr. Kr.) susiklosčiusiose nuosėdose gausu mikroskopinių angliukų, o truputį
vėliau išaugo ir šakių̃, kiečių, rūgštynių ir balandinių žiedadulkių kiekiai. Tokių pokyčių priežastis – miškų deginimas, intensyvėjanti dirvožemio erozija [Stančikaitė ir kt.
2004, p. 61]. Panašūs augalijos sudėties pokyčiai konstatuoti prie mezolitinių stovyklų Lenkijoje, Anglijoje, Vokietijoje [Latalowa 1982]. Galima manyti, kad Biržulio apyežerės
mezolito gyventojai degino nedidelius miško plotus ir tokiu
būdu darė įtaką kultūrinio kraštovaizdžio kaitai (133 pav.).
Tyrinėtų pjūvių nuosėdose, pačios mezolito pabaigos ir
ankstyvojo bei vidurinio neolito laikotarpio (atlančio laikotarpio antrosios pusės ir subborealio pradžios) sluoks-

investigated area
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Pakrančių ir drėgnų vietų augalai

2 lentelė. Pjūvio ties Daktariškės 5-ąja neolito gyvenviete augalų makroliekanos. M. Stančikaitė, 2004
Cross-section of surroundings of Daktariškė 5 Neolithic settlement.
Plant macrofossils analysed by M. Stančikaitė, 2004

niuose aptinkama daug ruderalinių augalų, drėgnų pievų
ir ganyklų indikatorių. Rasta pavienių kultūrinių augalų
žiedadulkių, miškų deginimą liudijančių angliukų, degimuose plintančių šakių ir viržių (133 pav. ir 2 lent.). Pastaruoju metu modernia aparatūra atlikti detalūs tyrimai,
sukurtos chronostratigrafinės skalės, leidžiančios daryti
išvadas, kad C14 metodu datuoti 5000–5100 m. senumo
sluoksniai greičiausiai atspindi gyvulininkystės plėtros
pradžią. Žiedadulkių spektruose šią inovaciją atspindi guobos žiedadulkių kreivė, sutampanti su žolinių augalų plė-

tra ir miško deginimo pėdsakais [Stančikaitė ir kt. 2004,
p. 61]. Tam neprieštarautų ir Daktariškės 5-ojoje bei Šarnelės neolito gyvenvietėse rasti naminių gyvulių kaulai:
Šarnelėje jie sudarė 17 %, o Daktariškės 5-ojoje gyvenvietėje – 14,28 %. Jau auginti galvijai, avys, ožkos, šunys, arkliai [Daugnora, Girininkas 1996, p. 59, 77]. Šarnelės gyvenvietėje aptikta kanapių (Canabis Sativa) ir sorų sėklų,
liudijančių pirmųjų kultūrinių augalų auginimą Žemaičių
aukštumoje, o Lietuvos pajūryje vidurinio neolito Šventosios 6-osios gyvenvietėje aptikta net medinių arklų [Ri-

<
————
133. Procentinė pjūvio ties Daktariškės 5-ąja neolito gyvenviete žiedadulkių
diagrama. Analizavo M. Stančikaitė, 2002–2003
Percentage pollen diagram from section of surroundings of Daktariškė 5
Neolithic settlement. Analysed by M. Stančikaitė, 2002–2003
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134. Procentinė pjūvio ties Daktariškės 5-ąja neolito gyvenviete augalų
makroliekanų diagrama. Analizavo D. Kisielienė, 2002
Section of surroundings of Daktariškė 5 Neolithic settlement macrofossil
diagram. Analysed by D. Kisielienė, 2002
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135. Gyventojų ūkinės veiklos diagrama. Pjūvis ties Daktariškės 5-ąja
neolito gyvenviete. M. Stančikaitė, 2004
Human impact diagram from section Daktariškė 5 Neolithic
settlement. M. Stančikaitė, 2004
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mantienė 1996, p. 175]. Mezolito laikotarpiu Biržulio ežero
pakrantėse buvo gyventa bent dešimtyje stovyklaviečių,
o mirusieji laidoti trijose vietose: Spigine, Donkalnyje ir
prie Rešketos. Gamtamoksliniai tyrimai rodo puikias mezolito gyventojų gyvenimo sąlygas su augalų įvairove
pasižyminčiais miškais, juose medžiojamais įvairiais žvėrimis, žuvingu ežeru, tačiau paleopatologiniai Donkalnyje
ir Spigine rastų kaulų tyrimai parodė, kad gyvenimo sąlygos nebuvo lengvos. Būta badavimo periodų, kai vaikams sustodavo augti kaulai, ir nors klimatas buvęs gana
palankus, to meto gyventojus kamavo įvairios ligos ir
nepritekliai, atkakliai teko kovoti dėl gamtinių resursų
[Jankauskas 2012].
Vėlesnis Biržulio ežero raidos laikotarpis – subborealinis, kai jo pakrantėse buvo įsikūrę neolito gyventojai.
Jų gyvenvietės pasižymi tankumu, sparčiais kultūriniais
poslinkiais. Subborealio laikotarpis (3000–500 m. pr. Kr.)
buvo nepalyginti permainingesnis už atlantį, buvo keli
vėsūs ir sausoki periodai, laikinai vėl grįždavo atlantinis
klimatinis optimumas. Dėl klimato permainų keitėsi ir
ežero krantai, upelių slėniai, aplinkinis kraštovaizdis.
Smarkiai kritulių plaunami dirvožemiai ėmė jaurėti. Formavosi naujos augalų bendrijos, o eglių paplitimas lėmė
r yškius visos augalijos pokyčius. Jos įsiv yravo
2400–2300 m. pr. Kr. (nekalibruotomis C14 datomis). Eglės
Biržulio baseine ir Žemaičių aukštumoje išplito nepaprastai greitai. Per visą ligtolinį holoceno laikotarpį eglynų
užimami plotai sudarė tik nuo 1 iki 5 %, kartais jų žiedadulkių iš viso neaptinkama, o 2400–2300 m. pr. Kr. eglė
tapo pagrindiniu vėlyvojo neolito (SB1 chronozonos laikotarpiu) miškų medžiu. Tai galėjo lemti ir miškų faunos
pokyčius. Tuo pat metu vėl ėmė plisti jau iš ankstesnių
holoceno laikotarpių Biržulio ežervietėje žinomos pušys,
kurios čia augo borealio ir atlančio laikotarpiais. Šios SB1
chronozonos pjūviuose padaugėja angliukų, kuriuos būtų
galima sieti ir su aktyvesne žmogaus veikla (134, 135 pav.).
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M. Stančikaitės tyrimų duomenimis, subborealinio klimato laikotarpiu visos kitos augalų rūšys buvo išstumtos,
įsivyravo spygliuočių miškai – eglynai ir pušynai [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 60]. Ne visai išnyko tik alksniai. Kaip
rodo Biržulio apyežerės subborealio laikotarpio paminklų kultūriniai sluoksniai ir grąžtu daryti skerspjūviai,
Biržulio žvejų, medžiotojų ir rankiotojų mityboje tebebuvo ypač svarbūs vandens augalų – agarų riešutai (Trapa
natans). Visuose paminkluose, kur kiek geriau išlikę organinės medžiagos – Daktariškės 1-ojoje, Daktariškės
5-ojoje, Šarnelės gyvenvietėse, – fiksuojami dideli šių
riešutų lukštų kiekiai. Taigi ežeras teikė dar vieną svarbų produktą. Beveik kiekviename zonde ir gręžinyje limnotelmatiniame kontakte (prieš pat užpelkėjant ežerui)
aptinkama agarų riešutų ar jų liekanų, kaip ir minėtuose
to laiko gyvenviečių kultūriniuose sluoksniuose [Kunskas
1985, p. 30]. R. Kunsko nuomone, tai galėjo tuo metu būti
ir kultivuojamas augalas. Biržulio ežere agarai greičiausiai plito stichiškai, nes palyginti šiltame subborealiniame klimate gerai dauginosi ir vegetatyviniu būdu (šakelėmis), ir riešutais. Žiemą augalas panirdavo į dugną,
panašiai kaip alijošinis aštrys. Tad gyvenviečių įlankose
agarai ypač paplito lyg ūkinė kultūra. Jų plitimas baigėsi užpelkėjus daugeliui įlankų.
Antroje atlančio pusėje ir subborealio pradžioje Žemaičių aukštumoje susiformavo neolitinė Narvos kultūra, nors
titnago ir kaulo industrijoje tebematome mezolitinių kultūrų palikimą (pvz., skersiniai antgaliai Daktariškės 5-osios
gyvenvietės ankstyvuosiuose sluoksniuose). Tyrinėtose
neolito gyvenvietėse (ypač durpyninėse Daktariškės 5-ojoje ir Šarnelės) akivaizdus sėslesnis gyvenimo būdas, storas kultūrinis sluoksnis su tarpsluoksniais, didelė žvejybos
reikšmė V tūkstantmetyje pr. Kr.–III tūkstantmečio pr. Kr.
pradžioje. Šį ilgą ir įvairiakultūrį laikotarpį geriausiai reprezentuoja Daktariškės 5-oji gyvenvietė.

26. Daktariškės 5-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Neolito laikotarpio gyvenvietė yra apie 2300 m į rytus nuo tilto per Rešketos upę kelyje
Telšiai–Varniai, apie 1000 m į rytus nuo Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės tarp Biržulio ir Stervo
ežerų esančios kalvos pietiniame šlaite, 50 m atstumu nuo melioracijos griovio, netoli rytinės
Daktariškės kaimo ribos Varnių apyl., Telšių r. (136, 137 pav.) Melioracijos griovys skyrė kultūrinę pievą
su Bagdoniškės kalva (jos pietiniame šlaite ir tyrinėta gyvenvietė) nuo mišraus žemaūgio Stervo ežero
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136. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės ortofotografinis situacinis planas
Daktariškė 5 Neolithic settlement. Situation plan on ortophoto background
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137. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės situacinis planas su dabartinio reljefo izohipsomis.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1991, 2018
Daktariškė 5 Neolithic settlement. Isolines of present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1990, 2018
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138. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 1-as tyrimų plotas ir jo
pjūvis ties rytine riba
Excavation area No1 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation area
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139. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 2-as tyrimų plotas ir jo
pjūvis ties rytine riba
Excavation area No2 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation
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140. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 3-ias tyrimų plotas ir jo pjūvis
ties rytine riba
Excavation area No3 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and cross-section
of eastern boundary of same excavation
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141. Daktariškės 5-osios gyvenvietės tyrinėtų plotų planas ir gintaro radinių –
dirbinių, žaliavos ir gamybos atliekų – paplitimo schema
Plan of investigated area in Daktariškė 5 Neolithic settlement and distribution of
amber artefacts, unworked amber lumps and blanks and production waste

aukštapelkės miškelio. Kaip parodė gyvenvietės aplinkumoje R. Kunsko atlikti gręžiniai, šioje vietoje
subborealio laikotarpiu dar būta seklaus ir žuvingo pratako tarp Biržulio ir Stervo ežerviečių.
Gyvenvietę vėlų 1986 m. rudenį aptiko Janapolės vidurinės mokyklos moksleiviai, jau daugelį metų
talkininkavę Biržulio ekspedicijai. Radinius armens paviršiuje jie pastebėjo po kultūrinės pievos
rekultivacijos. Archeologų pastangos apsaugoti gyvenvietę – aptverta jos teritorija, muziejininkų ir
paminklosaugininkų raštais informuoti ūkio pareigūnai – rezultatų nedavė: ji ir toliau buvo ariama.
1987–1990 m. gelbstint paminklą čia tyrinėjimus vykdė jungtinė Vilniaus dailės akademijos ir
Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus Biržulio ekspedicija.
Kultūrinis sluoksnis, stratigrafija, planigrafiniai tyrimai. Arimo metu į paviršių išversti radiniai leido
nustatyti, kad gyvenvietė galėtų būti apie 100 m ilgio rytų–vakarų kryptimi ir apie 20–25 m pločio
šiaurės–pietų kryptimi. 1987 m. pavyko ištirti vakarinę šios gyvenvietės dalį, o 1988–1990 m. – rytinę
(138–147 pav.). Gyvenvietė buvo tyrinėjama plotais, kurie vadinami perkasomis, po 4 m pločio kiekvienas,
o jų ilgis (atsižvelgiant į kultūrinį sluoksnį ir radinių paplitimą) – 10–16 m. I–VI ir VIII–XI plotai orientuoti
šiaurės–pietų kryptimi, tik VII plotas – rytų–vakarų kryptimi. Visi šiaurės–pietų kryptimi orientuoti plotai
nuolaidėjo žemyn pietų kryptimi. Kvadratai šiaurės–pietų kryptimi (pagal perkasos ilgį) numeruoti
skaičiais, gali būti nuo 1 iki 10 – pagal tyrinėto ploto ilgį, o perkasos plotis – raidėmis a ir b.
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Kaip parodė tyrinėtų plotų stratigrafija ir jų skersiniai pjūviai (138–145 pav.), beveik visų
pirmųjų plotų (I–VI) šiaurinės dalys, arčiau kalvos viršaus, aptiktos dar mineraliniame grunte.
Dirvožemio sluoksnis vidutiniškai 20–30 cm storio, vietomis storesnis, panašus ir vidutinis
kultūrinio sluoksnio storis – 20–50 cm, tačiau skirtinguose plotuose ir skirtinguose gyliuose dar
aptikta įvairių tarpsluoksnių. Pirmuosiuose plotuose po ariamuoju sluoksniu, arčiau kalvelės
viršaus, kultūrinis sluoksnis įvairavo nuo 5 iki 20 cm storio, o kai kur visai pranyko (pavyzdžiui,
šiaurinėje II ploto dalyje). Šiaurinėse plotų dalyse daugiausia rasta smulkių šukių su grūsto
granito priemaišomis, akmeninių dirbinių ir jų fragmentų, dirbinių iš titnago. Po ariamuoju
sluoksniu per tyrinėtų plotų vidurį ir pietinėse dalyse aptiktas nesusiskaidžiusių durpių sluoksnis.
Jau vidurinėse plotų dalyse kultūrinis sluoksnis atsidūrė po dirvožemio, nesusiskaidžiusių durpių,
o kartais ir labai plonu nuo kalvelės viršaus paplautu molio tarpsluoksniu. Kultūrinis sluoksnis,
čia vidutiniškai 15–30 cm storio, slūgsojo jau 40–70 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Keitėsi ir
radiniai: puodų šukės stambesnės, jų yra ir su mineralinėmis, ir su augalinėmis, o retkarčiais
pasitaikė ir su grūstų kriauklelių priemaišomis molio masėje. Daugiau ir stambesnių gyvūnų
kaulų, vėlyvajam neolitui būdingų dirbinių iš kaulo ir rago, gintarinių dirbinių ir žaliavos, tačiau
mažiau titnaginių dirbinių, skelčių ir nuoskalų, aptikta tinklų pasvarų, apvyniotų beržo tošimi,
plūdžių iš pušų žievės [Butrimas 1990a; 1992b].
Jau pietinėse šių plotų dalyse kultūrinis sluoksnis slūgso giliau – po arimo, rudų
nesusiskaidžiusių durpių sluoksniu, dažnai po sapropelio ar po sapropelingų durpių
tarpsluoksniu, virš karbonatinio sapropelio (šlyno – ežerinio molio) sluoksniu. Kultūrinis sluoksnis
čia įvairuoja nuo 10 iki 50 cm storio, bet radinių jame nebuvo daugiau. Čia gausiau rasta puodų
šukių su grūstų kriauklelių priemaišomis molio masėje, nors dar buvo keramikos su augalinėmis
priemaišomis, o puodų šukių su grūsto granito priemaišomis jau reta. Kauliniai ir raginiai dirbiniai
čia gerokai ankstyvesni – dažniausiai priskirtini ankstyvajam neolitui, aptikta net Kongemosės
tipo skersinių titnaginių antgalių. Aptikta ir medinių dirbinių – irklo ir dubens fragmentai.
Kultūrinis sluoksnis čia buvo 70–110 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.
Rytų–vakarų kryptimi kasto VII ploto stratigrafija panaši į pietinės dalies plotų stratigrafiją, tik
kultūrinis šiukšlinių durpių sluoksnis čia aptiktas ne visur, siekė 120–130 cm gylio nuo žemės
paviršiaus, tačiau jo storis neviršijo 5–15 cm. Per visą plotą rasta tik keliasdešimt puodų šukių
(vyrauja su kriauklelių priemaišomis molio masėje), reti kuolai ar gulinčių medžio kamienų
gabalai, raginiai kirviai, vienas kitas gyvūno kaulas (143 pav.).
Gerokai skyrėsi vakarinė tyrinėto gyvenvietės ploto dalis. IX–XI plotuose ties 2–3 kvadratų
ribomis pietų kryptimi pradėjo išsiskirti du kultūriniai sluoksniai su gana ryškiais vienu ar dviem
sapropelio tarpsluoksniais, todėl apatinis kultūrinis sluoksnis atsidūrė dar giliau. X ploto
10 kvadrato eilėje sluoksnių stratigrafija tokia: 0–40 cm velėna, 40–100 cm rudų
nesusiskaidžiusių durpių sluoksnis, po juo slūgsojo 100–120 cm viršutinis sapropelio sluoksnis,
120–145 cm viršutinis (pirmasis) kultūrinis sluoksnis, 145–150 cm antrasis sapropelio
tarpsluoksnis, kuris atskiruose kvadratų ploteliuose ir visai pranyko, o giliau jau apatinis
(antrasis) kultūrinis sluoksnis, dar giliau – ežerinio šlyno sluoksnis. Keliose šių plotų vietose
aptikti nedideli spygliuočių medžių tošimi iškloti ploteliai, gulintys iki 8 m ilgio, kartais net šakoti
rąstai (148 pav.), be aiškesnės tvarkos į žemę sukalti paskiri kuolai, keletas bučio kartelių. Tarp
radinių vyravo puodų šukės su grūstų kriauklelių priemaišomis molio masėje, nors pasitaikė ir
šukių su augalinėmis, o viršutiniame sluoksnyje – ir po keletą šukelių su mineralinėmis
priemaišomis (144, 145 pav.).
Susidūrėme su daugiasluoksniu, įvairialaikiu paminklu. Norėdami nustatyti chronologinius
laikotarpius, lyginome viršutinio ir apatinio sluoksnių puodų kaklelių formas, skersmenis,
ornamentiką, taip pat sukūrėme planigrafines kiekybines visų trijų rūšių keramikos išsidėstymo
schemas (158 pav.), atlikome schemines kaulinių, raginių ir gintarinių dirbinių išsidėstymo
atskiruose plotuose diagramas, kurios pateikiamos atitinkamuose šios monografijos tomuose.
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142. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 6-as tyrimų plotas
ir jo pjūvis ties rytine riba
Excavation area No 6 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation

173

————
143. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 7-as tyrimų plotas ir jo
pjūvis ties rytine riba
Excavation area No 7 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation
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144. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 9-as tyrimų plotas ir jo
pjūvis ties rytine riba
Excavation area No 9 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation
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145. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės 10-as tyrimų plotas ir jo
pjūvis ties rytine riba
Excavation area No 10 of Daktariškė 5 Neolithic settlement and
cross-section of eastern boundary of same excavation
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146. Daktariškės 5-osios neolito
gyvenvietės kultūrinio
sluoksnio tyrinėjimai.
S. Butrimienės nuotrauka,
1990
Investigation of cultural layer
of Daktariškė 5 Neolithic
settlement. Photo by
S. Butrimienė, 1990
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147. Daktariškės 5-osios neolito
gyvenvietės kultūrinio
sluoksnio tyrinėjimai.
S. Butrimienės nuotrauka,
1990
Investigation of cultural layer
of Daktariškė 5 Neolithic
settlement. Photo by
S. Butrimienė, 1990

Radiniai. Didžiąją radinių dalį sudarė keramika. Iš viso surinkta apie 6000 vienetų dviejų rūšių
narviškos – su grūstų kriauklelių ir augalinėmis priemaišomis – ir beveik 1600 virvelinės keramikos
puodų šukių su mineralinėmis priemaišomis, keliasdešimt šukių su šamoto priemaišomis, keliolika
rutulinių amforų kultūrai būdingų šukių ir ankstyvųjų metalų epochai būdingos keramikos
(149–156 pav.). Aptikta per 300 titnaginių dirbinių. Patys ankstyviausi iš jų – 2 Kongemosės tipo
skersiniai antgaliai, trapecijos, 1 masyvus labai taisyklingos formos su ryškia įkote titnaginis
ietigalis, grandukai, gremžtukai, peiliai. Surinkti 132 gintaro radiniai – 34 kabučiai ir jų ruošiniai,
5 karoliai ir jų ruošiniai, 5 skridiniai, tarp jų 1 unikalus, ornamentuotas kryžma ir trikampėliais,
1 ornamentuota grandis, 18 V formos gręžimo sagučių, 1 ornamentuotas dvigubos sagos pavidalo
karolis (141, 157 pav.). Likusią radinių dalį sudaro žaliavos gabalai, gamybos atliekos – nuoskalos.
Aptiktos kelios dešimtys dirbinių iš kaulo ir rago – patys ankstyviausi T formos raginiai kirviai
datuotini V tūkstantmečiu pr. Kr. (160 pav.) Yra ir gerokai vėlesnių kaulinių dirbinių, kai kurie iš jų
originalūs net visos Šiaurės rytų Europos mastu (162, 165 pav.). Aptikta nemažai dirbinių iš medžio
(163, 166 pav.) ir akmens (164 pav.).
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149. Smailiadugnis narviškos keramikos puodas.
A.Ruzienės piešinys
Pointed bottom vessel of Narva type pottery, drawing by
A. Ruzienė
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148. Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės kultūrinio

————
150. Rekonstruotas smailiadugnis narviškos keramikos

sluoksnio tyrinėjimai. S. Butrimienės nuotrauka, 1989

puodas iš Daktariškės 5-osios gyvenvietės

Investigation of cultural layer of Daktariškė 5 Neolithic

Reconstructed pointed bottom vessel from

settlement. Photo by S. Butrimienė, 1989

Daktariškė 5 Neolitic Narva culture vessel

Chronologija. Daugiasluoksnės ir daugiakultūrės neolito gyvenvietės chronologija labai plati.
Ankstyviausia Vakarų Lietuvos keramika, ankstyvi kauliniai ir raginiai dirbiniai datuojami dar
V tūkstantmečio pr. Kr. viduriu: 4468–4246 BC (Vs-808), 4360–4250 BC (RICH-22969), daug nustatyta
datų iš IV tūkstantmečio pr. Kr., o vėlyviausia šiuo metu turima radiokarboninė kalibruota data –
2880–2630 BC (RICH-22950).

Daugiau nei 10 000 metų labai svarbią vietą Biržulio
gyventojų mitybos racione užėmė lazdynų riešutai. Pirmosios lazdynų žiedadulkės užfiksuotos dar ankstyvojo
borealio pabaigoje, jų kreivė ypač išaugo borealyje (pasiekė net 19,8 %) ir tokia išliko per visą atlančio laikotarpį.
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Vadinasi, jie per visą mezolito laikotarpį sudarė svarbią
rankiotojų maisto dalį. Kartais lazdynai užimdavo net 25 %
visų miškų ploto [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 53].
Lazdynai nevisiškai išnyko ir atlančio pabaigoje, nors
jų kreivė tuo metu ir buvo kritusi. Paežerėse, vidurinėse
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151. Narviškos keramikos fragmentai (1–3), ornamentuotas
smailiadugnio puodo dugnelis (4) ir ornamentuotos
puodų briaunos (5) iš Daktariškės 5-osios neolito
gyvenvietės
Pottery from Daktariškė 5 Neolithic settlement ornamented
potsherds (1–3) fragment of ornamented base of vessel (4),
and ornamented pottery rims (5)
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152. Ornamentuotos narviškos keramikos fragmentai iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės
Pottery from Daktariškė 5 Neolithic settlement: potsherds with different ornamentation

terasose, daugiausia molinguose šlaituose, ežero salose
ir subborealio laikotarpiu, ypač antroje jo pusėje, vėl intensyviai augo lazdynai. Neolito laikotarpiu gyventojų mityboje lazdynų ir agarų riešutai užėmė itin svarbią vietą.
Reikia manyti, kad lazdynais apaugdavo ir apleisti nualinti lydimai. Tokį jų plitimo būdą Danijoje pastebėjo Johanas
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Iversenas, Suomijoje – Juka Vuorela [Kunskas 1985, p. 30].
Iki šiol lazdynai labai išplitę šiaurinėje Biržulio pašlaitėje
dabartinėje Barzdžių kaimo teritorijoje, netoli Barzdžių
akmens amžiaus radimvietės, taip pat ežero įlankų pakrantėse ties Ožnugario akmens amžiaus gyvenvietėmis,
kur jų guotai gausiai auga tarp lapuočių medžių.
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153. Rutulinių amforų kultūros puodų šukės
Fragments of Globular amphora culture vessels
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154. Virvelinės keramikos dubenėlio rekonstrukcija
Reconstruction of small dish platter of Corded Ware vessel
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155. Virvelinės keramikos, puoštos
horizontalių virvelių ir kitais
įspaudais, fragmentai iš
Daktariškės 5-osios neolito
gyvenvietės
Fragments of Corded Ware Culture
vessels with horizontal corde
impresions and other elements from

6
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156. Virvelinės keramikos šukės iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės: dugnelis (1) ir puodų pakraštėliai (2-3)
Fragments of Corded Ware cultue vessels from Daktariškė 5 Neolithic settlement: bottom (1) and rims (2-3)
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157. Dalis gintarinių dirbinių iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės: sagutės (1–15) ir kabučiai (16–20)
Amber ornament collection from Daktariškė 5 Neolithic settlement: button – shaped beads (1–15) and pendants (16–20)
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158. Narviškos keramikos paplitimo Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės tyrinėtame plote diagrama
Diagram of the spread of Narva type pottery in the Daktariškė 5 Neolithic settlement

————
159. Ornamentuota narviškos keramikos šukė su augalinėmis
priemaišomis
Ornamented fragment of Narva type pottery with plant
admixture to the clay
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160. Raginis T formos kirvis iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės
T-shape antler axe from Daktariškė 5 Neolithic settlement
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161. Pasvarai iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės
Net weights from Daktariškė 5 Neolithic settlement

————
162. Kauliniai ir raginiai dirbiniai iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės
Bone artefacts from Daktariškė 5 Neolithic settlement

187

1

2

3

5

4

7

8

6

————
163. Pušies žievės (1–7) ir beržo tošies (8) plūdės iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės
Net float from pine (1–7) and birch tree (8) bark from Daktariškė 5 Neolithic settlement
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164. Akmeninis galąstuvas iš Daktariškės 5-osios
neolito gyvenvietės
Wetstone from Daktariškė 5 Neolithic settlement

————
165. Ornamentuotas kaulinis dirbinys iš Daktariškės 5-osios
neolito gyvenvietės
Ornamented bone artefact from Daktariškė 5 Neolithic
5 cm

settlement
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166. Medinio dubens su ąsa fragmentas iš Daktariškės 5-osios neolito gyvenvietės apatinio kultūrinio sluoksnio
Fragment of wooden bowl ear from lower part of Daktariškė 5 Neolithic settlement cultural layer

42. Barzdžių akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Radimvietė yra Telšių r. Janapolės apyl. Barzdžių k. apie 50 m į šiaurę nuo šiaurinės
Biržulio ežero dalies buvusio šiaurinio kranto, 1 km į pietvakarius nuo kelio Janapolė–Pavandenė,
300 m į pietvakarius nuo Barzdžių dvaro, 1,75 km į pietus nuo tilto per Drują kelyje Janapolė–
Pavandenė. Ją Biržulio šiaurinio kranto kalvelės pietiniame šlaite 1984 m. rado A. Butrimas.
Kultūrinis sluoksnis. Titnagai pastebėti 80 x 40 m plote, dirvonuojančios apie 2 m aukščio
kalvelės plote. Atrodo, kad kultūrinis sluoksnis smarkiai suardytas ankstesnių arimų.
Radiniai. Paviršiuje surinkta 16 titnaginių dirbinių, kelios skeltės ir nuoskalos. Be to, iš šio kaimo
į Šiaulių „Aušros“ muziejų yra patekęs titnaginis kirvis, 2 akmeniniai įtveriamieji kirveliai, vienas
akmeninis kirvis su skyle kotui, bet tikslesnės jų radimvietės šiame kaime nustatyti negalėjome.
Chronologija. Gyvenvietės liekanų tiksliau datuoti negalime, ji įvardyta tik kaip akmens amžiaus
radimvietė [Nezabitauskas 1964–1966, p. 14].

Subborealyje ežeras pakilo dar kiek aukščiau negu
atlančio laikotarpiu, balkšvi smėliai vietomis uždengė to
laikotarpio atabradus. Įvairiose Biržulio pakrančių facijose
galima išskirti ryškius ežero svyravimų pėdsakus: keturias
transgresijas ir regresijas. Antroji (2100–2000 m. pr. Kr.)
ir trečioji (1800 m. pr. Kr.) regresijos (nekalibruotomis
datomis) sutapo su drėgnesnio klimato periodais ir su
eglynų paplitimu paežerėse. Vadinasi, tai buvo inversinės

190

regresijos klimato atžvilgiu, kokios jau ir anksčiau paleogeografų buvo pastebėtos Lietuvos kraštovaizdžių raidoje
[Kunskas 1970; 1976]. Jos Biržulio apylinkėse siejamos su
katastrofiškai staigiu (3–4 m) Virvytės ištakos slenksčio
pažemėjimu. Tačiau gana greitai jo lygis beveik sugrįždavo
ir kurį laiką transgresavusio ežero krantas priartėdavo
prie atlančio laikotarpio kranto. Tad katastrofiškos erozinės ežero regresijos buvo recidyvinės. Pavyko aptikti

2
dviejų didesnių subborealio regresijų pėdsakus, bet jų
galėjo būti ir daugiau. Pirmoji ir ketvirtoji subborealio
ežero regresijos (3000 ir 1100–700 m. pr. Kr.) buvo dėl
kritulių sumažėjimo.
Regresijų metu sekliose ežervietėse krantas atsitrauk
davo labai toli, o buvęs atabradas virsdavo žolėta lanka,
vietomis pelke. Ežerui vėl kylant, pelkė iš tokių lankų nebepasitraukdavo, paprastai tapdavo žaliasamaniu ir viksviniu liūnu. Dažniausiai tokie būdavo vakariniai ežerviečių
ir rytiniai, užuovėjiniai, salų ir pusiasalių krantai. Supelkė-
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ję buvo ir daugybė įlankų, sąsmaukų, tarpusalių. Gyvenvietėms ir prieplaukoms visi tie krantai netiko. Dar didesnė
pelkėjančių krantų dalis apaugdavo nendrynais, meldynais,
o toliau nuo jų, kranto link, įsikurdavo juodalksnių plynraistės ir raistai. Antroji ir trečioji subborealio regresijos pasi
žymėjo ypač dideliu pelkių įsigalėjimu.
Tais permainų laikais ežere labai paplito organiniai
sapropeliai: detritinis, o regresijų metu – karbonatinis ir
klintinis. Jie labai ryškūs Pabiržulio gyvenviečių stratigrafiniuose pjūviuose.

23. Pabiržulio 1-oji (Klieno 1-oji) neolito gyvenvietė

Topografija. Gyvenvietė aptikta 350 m į pietryčius nuo kairiojo Drujos kranto, 2300 m į rytus nuo
tilto per Rešketos upę kelyje Telšiai–Varniai, apie 2000 m į pietryčius nuo Janapolės bažnyčios, apie
1650 m į vakarus nuo šiaurinės Biržulio ežero dalies vakarinio kranto. Gyvenvietę 1980 m. rado
R. Kunskas, kasdamas geologinius šurfus (69 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. 1980 ir 1993 m. gyvenvietėje buvo iškasti 8 šurfai, kiekvienas 1 x 2 m dydžio
ploto. Jie kasti daugiausia 5–7 m atstumu nuo buvusios ežero pakrantės, vienas iš jų kastas jau
durpių sluoksnyje. Kadangi vietovėje nėra jokio objekto, kurį būtų galima laikyti atskaitos tašku,
tikslesnę vietą nusakyti sunku. Įvairiuose šurfuose 40–86 cm gylyje aptiktos kultūrinio sluoksnio
liekanos, kartais sumaišytos melioracijos darbų metu. Ateityje tikslinga tęsti kultūrinio sluoksnio su
radiniais paieškas.
Radiniai. Rasti titnaginiai dirbiniai – trapecija, ašmenėlis, gremžtukai, vienagalis skaldytinis,
peilis. Taip pat rasta neolito laikotarpiui priskirtinos keramikos šukių su grūsto granito priemaišomis
molio masėje, giliau – angliukų, skaldytų akmenų, lazdynų riešutų kevalų (167:A pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuotina neolito laikotarpiu.

24. Pabiržulio 2-oji (Klieno 2-oji) neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė yra 120 m į pietryčius nuo kairiojo Drujos kranto, apie 1800 m nuo
Janapolės bažnyčios, apie 2200 m į rytus nuo tilto per Rešketos upę kelyje Telšiai–Varniai, 300 m
į vakarus nuo Pabiržulio 1-osios gyvenvietės. 1980 m. ją rado A. Butrimas. Vėlesniais metais joje
kasti šurfai daugiausia buvusios Biržulio ežero terasos pakraščiu (69 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Kasant šurfus 1993 m. po velėna aptiktas vidutiniškai nuo 29–45 cm iki
0,42–0,48 m ir 0,31–0,27 m juodas durpių sluoksnis, po juo – 35–54 cm storio gelsvas
nesusiskaidžiusių durpių sluoksnis. Giliau sapropelio tarpsluoksniu prasideda 20–25 cm storio
kultūrinis sluoksnis, susidedantis iš gelsvo smėlio su angliukais, lazdynų riešutų kevalų, skaldytų
akmenų, nedidelių neolitinės Narvos kultūros puodų fragmentų, gintaro gabaliuko, gyvūno šonkaulio,
titnaginių dirbinių – peilio, gremžtuko, rėžtuko (167:B pav.). Kai kuriose vietose kultūrinis sluoksnis
pažeistas melioracijos metu ariant giluminiais pelkiniais plūgais.
Chronologija. Gyvenvietė datuotina neolito laikotarpiu.
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167. Pabiržulio 1-osios ir 2-osios (Klieno 1-osios ir 2-osios) neolito gyvenvietėse rasti titnaginiai dirbiniai.
Pabiržulio 1-ojoje (A): trapecija (1), ašmenėlis (2), gremžtukai (3, 4), vienagalis skaldytinis (5),
peilis (6); Pabiržulio 2-ojoje (B): peilis (1), gremžtukas (2), rėžtukas (3). T. Rimkaus piešinys, 2018
Flint artefacts from Pabiržulis 1 and 2 sites: Pabiržulis 1 (A): trapeze (1), insert (2), scrapers (3, 4), one
platform core (5), knife (6); Pabiržulis 2 (B): knife (1), scraper (2), burin (3), scraper-burin. Drawing by
T. Rimkus, 2018

5 cm

————
168. Pabiržulio 3-iojoje (Liepos dirvono) neolito gyvenvietėje rasti titnaginiai dirbiniai:
lancetas (1), gremžtukai (2–4), gremžtukas-rėžtukas (5). T. Rimkaus piešinys, 2018
Flint artefacts from Pabiržulis 3 Neolithic settlement: truncated blade (1), scrapers (2–4), scraper-angle burin (5)
Drawing by T. Rimkus 2018
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Jau priešregresinis Biržulio ežeras pasižymėjo sudėtingu kontūru ir daugybe salų, iš kurių išskirtinos tik didžiosios (Alkakalnis, Donkalnis, Drenių, Erlingio, Prūsų
Skynimo kalvos, Didžioji, Liepų, Rėžių, Spigino rago, Kepaliuko ir kitos nusmailintos keteros ar plokščiaviršės
kalvos). Iškilo dideli Tetervynės, Karkliškių, Žvejeliškės ir
Daktariškės pusiasaliai.
Daugelio aukštašlaičių salų ir pusiasalių krantai buvo
neužpelkėję, smėlėti ar net žvirgždingi, tad gyvenvietėms
čia būta tinkamiausių sąlygų. Nepatogumas buvo tik tas,
kad užuovėjinės rytinės jų pakrantės irgi buvo linkusios
dumblėti ir pelkėti. Optimaliausios sąlygos gyvenvietėms
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kurtis buvo srovių plakamose pakrantėse ties iškyšuliais,
ypač šalia upių žiočių arba jų ištakų iš Biržulio ežero. Prie
pačių žiočių dėl kylančio vandens per potvynius tekdavo
ieškotis statesnio kranto. Tos vietos buvo svarbios ir
biogeniniu, ir ichtiologiniu atžvilgiu, o ištaka iš ežero žvejams buvo bene geriausia vieta. Ten ir buvo rastos svarbiausios neolito gyvenvietės. Šalia Virvytės ištakos iš
šiaurinės Biržulio ežero dalies tuo metu buvo įsikūrusios
ne tik Daktariškės 1-oji, bet ir Žvejeliškės 1-oji, 2-oji ir
3-ioji gyvenvietės, o netoli ištakų, kur į Virvytę jau įtekėjo
Rešketa, aptiktos Gudelių 1-oji, 2-oji ir Patilčio 2-oji neolito radimvietės.

17. Žvejeliškės 1-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė buvo įsikūrusi dešiniajame buvusios Virvytės vagos krante, visai netoli nuo
buvusių jos ištakų iš ežero. Dabar yra 250 m į vakarus nuo Virvytės ir Drujos santakos, 1350 m į rytus
nuo Virvytės ir Rešketos santakos. Gyvenvietę 1979 m. rado A. Butrimas. Ji yra apie 4 m aukščio
molingos dirbamos kalvos pietrytiniame šlaite, titnagai pasklidę apie 80 x 40 m dydžio plote.
Gyvenvietėje ištyrinėtas 40 m2 plotas (169, 171 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Kultūrinio sluoksnio liekanos rastos tik ariamojo sluoksnio – deliuvio –
apačioje. Deliuvis čia dengia apskalautą moreninio molio sluoksnį. Daugiausia titnaginių dirbinių
aptikta ariamajame sluoksnyje. Kultūrinis sluoksnis, kaip ir Daktariškės 1-ojoje gyvenvietėje, guli ant
pakrantės pylimo, palikto dar antros subborealinės transgresijos [Butrimas 1982b; lent. 2].
Radiniai. Rasti 45 titnaginiai dirbiniai, 150 skelčių ir nuoskalų. Pažymėtini 2 židiniai, keli trikampiai
strėlių antgaliai, lancetai, trapecijos, rėžtukai, grąžteliai, galiniai gremžtukai, grandukai, keli
skaldytiniai ir vienas masyvus peilis iš plačios skeltės (170 pav.).
Chronologija. Tai tipiškas Biržulio pakrančių vėlyvojo neolito paminklas, rodantis, kad gyventojai
buvo įsikūrę abiejose senosios Virvytės ištakų pakrantėse (Žvejeliškės ir Daktariškės 1-oji
gyvenvietė). Ši vieta buvo ypač tinkama žvejybai.

18. Žvejeliškės 2-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė aptikta dešiniajame Virvytės krante, ant kalvelės, netoli buvusios Virvytės
senvagės, 250 m į vakarus nuo Žvejeliškės 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės, 500 m į vakarus nuo
dabartinės Virvytės ir Drujos kanalizuotų upių santakos, apie 1050 m į rytus nuo Virvytės ir Rešketos
santakos. Gyvenvietę 1980 m. rado A. Butrimas. Ji yra ant 4 m aukščio ariamos kalvos prie pietrytinio
šlaito. „Prie brastos“ per Virvytės upę – toks buvo sąlygiškas jos pavadinimas tyrinėjimų metu (169,
171 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietės kultūrinis sluoksnis smarkiai suardytas atliekant žemės ūkio
darbus. Kasant 5 bandomuosius 1 x 1 m dydžio šurfus nustatyta, kad tik vietomis išlikę kultūrinio
sluoksnio likučių. Radiniai buvo pasklidę 60 x 60 m dydžio plote. Vargu, ar tolesni tyrinėjimai
perspektyvūs.
Radiniai. Gyvenvietės ariamajame sluoksnyje ir bandomuosiuose šurfuose rasti 23 neolito
laikotarpio titnaginiai dirbiniai, 70 skelčių ir nuoskalų. Pažymėtini ašmenėliai, trapecija, galiniai
gremžtukai, padaryti iš geros kokybės melsvai juosvo neolito dirbinių gamybai būdingo titnago.
Chronologija. Gyvenvietė pagal titnaginį inventorių priskirtina vėlyvajam neolitui (170 pav.).
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169. Žvejeliškės 1-osios, 2-osios, 3-iosios ir Daktariškės 1-osios gyvenviečių situacinis planas ir gręžinių
profilių linijų prie jų ar per pačias gyvenvietes planai (I, a, b, c, d, e, I) bei (II, f, g, h, i, k, II). R. Kunskas, 1982
Situation plan of Žvejeliškė 1, 2, 3 and Daktariškė 1 settlements and cross-section profiles near or cross
settlements (I, f, g, i, k, II) and (II, a, b, c, d, e, I). R. Kunskas, 1982
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170. Žvejeliškės 1-osios, 2-osios ir 3-iosios akmens ir žalvario amžių gyvenviečių titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai
(1, 2), trapecija (3), lancetas (4), galiniai ir šoniniai gremžtukai (5–7), grąžtelis (8), peilis (9)
Inserts (1–2), trapeze (3), lancet (4), end and side scrapers (5–7), borer (8) and knife blade (9) from Žvejeliškė
1, 2 and 3 Stone Age and Bronze Age settlements

19. Žvejeliškės 3-ioji neolito gyvenvietė
Topografija. Neolito laikotarpio gyvenvietės liekanos aptiktos 600 m į vakarus nuo Virvytės ir
Drujos santakos, 1000 m į rytus nuo Virvytės ir Rešketos santakos, 1200 m į rytus nuo tilto per
Rešketos upę plente Telšiai–Varniai, 350 m į šiaurės vakarus nuo Žvejeliškės 1-osios akmens
amžiaus gyvenvietės ir 120 m į šiaurę nuo Žvejeliškės 2-osios neolito gyvenvietės. Gyvenvietę
1979 m. rado Janapolės vidurinės mokyklos moksleivis Edmundas Kumža (169, 171 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietės liekanos rastos ant 4 m aukščio dirbamos molingos kalvos
vakarinio šlaito. Paskiri titnagai buvo išplitę 80 x 80 cm dydžio plote, kurio centre augo vienišas ievos
krūmas, todėl sąlygiškai gyvenvietę vadinome „Prie vienišo ievos krūmo“. 1980 ir 1984 m. čia buvo
kasami bandomieji 1 x 1 m dydžio šurfai.
Radiniai. Bandomuosiuose šurfuose, dirvos paviršiuje ir ariamajame sluoksnyje rasta apie 70
titnaginių dirbinių, 300 skelčių ir nuoskalų. Tarp jų – ašmenėlis, lancetinis strėlės antgalis, grąžteliai
(vienas ant masyvios skeltės su šone likusia žieve) ir peilis. Radiniai iš geros kokybės juosvo titnago.
Kultūrinis sluoksnis suardytas ariant (170 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuotina vėlyvuoju neolitu.
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171. Virvytės senvagės, Virvytės ir Drujos santakos, Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės ir Žvejeliškės 1-osios,
2-osios ir 3-iosios gyvenviečių aplinkos reljefinis ortofotografinis planas
Orthophoto relief plan of surroundings of confluence of Virvytė and Druja, Virvytė old riverbed,
Daktariškė 1 and Žvejeliškė 1,2,3 settlements
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35. Gudelių 1-oji (Patilčio, Rešketos) neolito radimvietė
Topografija. Apie 40 m į rytus nuo tilto per Rešketos upę kelyje Telšiai–Varniai, ties pietine
Gudelių kaimo riba (buvusia pietine Leono Klimo žemių riba) kasamoje naujoje Rešketos vagoje, kuri
šioje vietoje beveik sutampa su senvage, aptikta dar viena radimvietė, kurios skerspjūvį (sk. pr.
3+93) pažymėjo M. Mikalauskas 1930 m. braižytame plane (172, 173 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Pjūvyje aiškiai matyti, kad dešiniajame buvusios upės vagos šlaite, apie
30 cm nuo vandens ir 50 cm nuo žemės paviršiaus, tarp juodžemio ir šlyno sluoksnių, jau iškasto
kanalo krante rasta akmens amžiaus kaukolė.
Radiniai. Rasta viršutinė kaukolės dalis be apatinio žandikaulio. Ji kartu su kita antropologine
medžiaga 1930 m., čia apsilankius tuometinio Kauno muziejaus direktoriui Eduardui Volteriui, buvo
perduota ištirti profesoriui Jurgiui Žilinskui. Nors jos matmenų neturime, greičiausiai ji yra aprašyta
J. Žilinsko monografijoje [Žilinskas 1931].
Chronologija. Pagal antropologinę medžiagą radimvietė datuojama mezolito ar neolito
laikotarpiu.

36. Gudelių 2-oji (Daktariškės, Rešketos) neolito radimvietė
Topografija. Tai gana kompaktiškai išsidėsčiusi atskirų akmens amžiui priklausančių artefaktų
radimvietė. Rasti dirbiniai M. Mikalausko 1930 m. plane pažymėti kaip tvarkingai viena linija
šiaurės pietų kryptimi išsidėstę senojoje ir iškastoje naujoje Rešketos vagoje beveik vienodu
atstumu tarp tilto per Virvytę kelyje Varniai–Telšiai ir Rešketos ir Virvytės santakos, maždaug
80–100 m ilgio ruože.
Kultūrinis sluoksnis. Čia nubraižyti šeši skerspjūviai – „skersiniai profiliai“ (Sk. pr. 2+48; Sk. pr.
2+00; Sk. pr. 1+90; Sk. pr. –1–40; Sk. pr. 1+06; Sk. pr. 0+80), kuriuose ir aptikti pagrindiniai į
archeologijos literatūrą dar prieškariu patekę archeologiniai radiniai, nurodytos jų radimo
aplinkybės bei spėjami kiti šiam kultūriniam sluoksniui priklausę radiniai (172, 174 pav.).
Ties pirmuoju skerspjūviu (Sk. pr. 2+48) pažymėta, kad senvagės dugne žvyro sluoksnyje 120–
150 cm gylyje nuo žemės paviršiaus aptikta gyvulio kaukolė, daugybė sukaltų kuolų, žabų, skiedrų
liekanų, kurios galėjo būti ir bučiaus liekanos. Už senvagės išplatėjimo, kur ji vėl susiaurėja 6–8 m
atstumu (Sk. pr. 2+00; Sk. pr. 1+90) kaip tik ir buvo visi trys Patiltyje rasti radiniai – kauliniai
dirbiniai, kaip paskelbta J. Puzino. Jie aptikti 50 cm gylyje nuo upės dugno apačios, o kiti du, panašūs
į mezgimo įrankius, rasti, atrodo, panašiame gylyje, pastebėti ant kastuvo. Žemiau, maždaug už
20 m, kur Rešketa išsišakoja į dvi dalis, sudarydama tarsi salelę, per jos vidurį kasant naują vagą
(Sk. pr. 1–40), 180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rasta žmogaus kaukolė ir griaučiai, dar kiek
žemiau, visai už kelių metrų, jau vėl Rešketos vagoje, arčiau Virvytės, 70 cm gylyje rasti pušiniai
kuolai, kurių ilgis 50–150 cm, o skersmuo 7–10 cm, taip pat daug medžių liekanų, išmėtytų be jokios
tvarkos. Aišku, kad čia susidurta su neolito gyvenviete, kuri pagal kaimą vadintina Gudelių 2-osios
vardu. Ten, kur senvagė daro vingį iš vakarų pusės, o nauja vaga kasama naujoje vietoje, tarp
skersinių profilių Sk. pr. 0+80 ir Sk. pr. 1+06, tarp kurių atstumas mažesnis nei 10 m, 150 cm
gilumoje pastebėtos kelios sutrūnijusios žabų krūvos, sudėtos labai tvarkingai, panašios į žabinius
(„fašinas“) – nešakotas, tvarkingai drožtas 3–5 cm skersmens karteles. Tos krūvos skersmuo,
radėjų nuomone, „gero glėbio“. Greičiausiai tai vėl gerai išlikusio bučiaus liekanos, nes visai šalia
trimis atšakomis į Virvytę įtekėjo Rešketa.
Radiniai. Be jau minėtų bučių liekanų, čia rasti 3 kauliniai strėlių antgaliai. Vienas iš jų labai
dailaus darbo, jo kotelio ilgis 19,5 cm, o ryškiai nuo jo atskirtos viršūnėlės ilgis 7 cm, viso antgalio
ilgis 26,5 cm, storis 1 cm. Antrasis antgalis – kūginis, trumpas, jo ilgis 8,2 cm, storis plačiausioje
vietoje 1,2 cm. Čia tikrai aptiktas dar vienas kaulinis, šeivos pavidalo ietigalis, abiem smailėjančiais
galais, 11,2 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Tris čia rastus ietigalius, aprašydamas skerspjūvius, skelbia ir
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172. Archeologinių radinių ir akmens amžiaus
kapų radimvietės Virvytės ir Rešketos
santakoje (Telšių apskr., Varnių vls.).
M. Mikalausko brėžinio fragmentas, 1930.
Žemaičių muziejus „Alka“, GEK 38918
Sketch map fragment of archaeological
find sites and Stone Age graves along the
Virvytė and Rešketa Rivers confluence
(Telšiai dist., Varniai area). Pinxit
M. Mikalauskas, 1930. Samogitian
Museum "Alka"
————
173. Gudelių 1-ojoje (Patilčio, Rešketos) neolito
gyvenvietėje rastos viršutinės kaukolės dalies
radimvietė. Braižė M. Mikalauskas, 1930
Upper part of skull excavated at Gudeliai 1
(Patiltis, Rešketa) find site in newly
excavated Rešketa River near its
confluence with Virvytė River. Sketch by
M. Mikalauskas, 1930
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174. Kauliniai ietigaliai iš Gudelių (1-3) ir Vydmantų (4)
radimviečių. A. Ruzienės piešinys
The bone arrowheads from Gudeliai (1-3) and
Vydmantai find places (4). Drawing by A. Ruzienė

1

4

M. Mikalauskas. Tuo tarpu J. Puzino paskelbtas ketvirtasis, tik 7,8 cm ilgio ir 1,1 cm pločio [Puzinas
1983c, pav. 5: 8], iš tiesų, kaip jau minėta, yra iš Vydmantų radimvietės, į Vytauto Didžiojo karo muziejų
patekęs vėliau, 1934 m. gruodžio 7 d. [VDKM, inv. Nr. 15: 4]. Tuo ir galėtume baigti aprašyti Gudelių
2-osios gyvenvietės radinius, aptiktus Rešketos senvagėje, naujoje jos vagoje ir Janapolės bažnyčios
žemėje, jei ne antropologiniai radiniai. Kaip tik čia rasta žmogaus kaukolė su ryškiais ochros
pėdsakais ir griaučiai [Žilinskas 1931, p. 14]. Kaulinė medžiaga pateko į Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto Anatomijos katedrą. Tų griaučių matavimus atliko Anatomijos katedros vyr. laborantas
Romualdas Masalskis, duomenys saugomi Vilniaus universiteto Anatomijos katedroje.
Chronologija. Antropologinė medžiaga, kauliniai ir raginiai dirbiniai datuotini mezolito–neolito
laikotarpiu.
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175. Patilčio 2-oji neolito radimvietė tiesinamoje Virvytės vagoje. M. Mikalausko 1930 m. plano fragmentas
Patiltis 2 Neolithic find site. Sketched by M. Mikalauskas, 1930. Fragment of plan

38. Patilčio 2-oji neolito radimvietė
Topografija. Ši radimvietė buvo šalia Virvytės senvagės, kasamoje naujoje jos vagoje, apie 30 m
nuo buvusios Virvytės ir Rešketos santakos ir apie 30 m į vakarus nuo senojo Virvytės tilto iš
Janapolės į Daktariškės kaimą. Atstumas čia tarp skersinių pjūvių su radiniais (tarp Sk. pr. 50+21 ir
Sk. pr. 51+50) – per 50 metrų. Abi radimvietės pažymėtos tarp Patilčio ir Daktariškės kaimų (175 pav.).
Stratigrafija. Titnaginis kirvelis rastas 1 m gylyje po maždaug 20–30 cm juodžemio sluoksniu, jau
žvyro, susimaišiusio su smėliu, sluoksnyje. Toje pačioje vietoje rasta akmenų krūva ir 50–150 cm ilgio
nusmailinti kuolai, labai tankiai vertikaliai sukalti. Tai būtų galima interpretuoti arba kaip statinio
liekanas, greičiausiai kaip perkalą per Virvytę žuvims gaudyti, juo labiau kad ten upė labai vingiuota ir
dažnai keičia savo vagą. Antroje radimvietėje (arčiau tilto) aptiktas briedžio ragas ir griaučiai, jau po
dirvožemiu, maždaug 150 cm gylyje, durpių sluoksnyje. Dar kitas akmeninis kirvelis, kurio galbūt
nebegalima sieti su šia radimviete, rastas apie 100–120 m į rytus nuo Virvytės tilto.
Radiniai. Rasti gyvūno kaulai perduoti Tadui Ivanauskui, mediniai kuolai – K. Regeliui ir L. Valioniui
[Zabiela 1993, p. 74], o kirveliai greičiausiai pateko į Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejų.
Tęsiant Virvytės reguliavimo darbus, kasant jos ištakų baseino reguliavimo griovius, buvo rasti du
akmeniniai kirveliai su skylėmis kotui. Juos į Žemaičių muziejų „Alka“ 1934 m. pristatė
kultūrtechnikas P. Gaidamavičius (ŽMA, inv. Nr. 529–530).
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176. Bandymai atnaujinti žvalgymus Virvytės pakrantėje 1978 m. Prie bandomojo šurfo Patilčio kaime
su Domantu Karnuševičiumi (viduryje) ir kitais Janapolės vidurinės mokyklos moksleiviais
Beginning of 1978 Biržulis expedition. Test pit in Patiltis with Janapolė Secondary School pupils:
Domantas Karnuševičius (in the middle) and others

————
177. Trikampio formos skerspjūvio ietigalio (žeberklo?) rantytomis
šoninėmis briaunomis fragmentas, rastas bandomajame
šurfe Patilčio kaime 1978 m.
Bone harpoon with triangle cross-section with barbs on both
edges. Found in village of Patiltis during test excavations in 1978
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178. Neolito laikotarpio Kalniškių ir
Drujos upės įlankos Biržulio
transgresijų metu. Drujos 1-oji,
2-oji ir Kalniškių 1-oji neolito
gyvenvietės.
R – gręžinių vieta.
R. Kunsko ir A. Butrimo
rekonstrukcija
Bay during Biržulis Lake
transgression. Druja 1 and 2
settlements, Kalniškiai 1
Neolithic settlement. R – place
of boring. Reconstruction by
R. Kunskas and A. Butrimas

Regresijų laikotarpiais gili įlanka ties šiauriniu Donkalnio galu buvo patogi prieplauka prie Donkalnio ir Kalniškių pusiasalio neolito gyvenviečių. Subborealinio Biržulio
ežero įlankose, ypač ties Drujos žiotimis, buvo itin gausu
planktono ir geras deguonies tiekimas, vyko smarkoka

suirusių organinių dalių mineralizacija, įlanka taip greit
neuždumblėjo. Buvo gausu žuvų, ypač lydekų, kuojų, ešerių ir karšių. Įlanka ties Drujos žiotimis, be abejonės, galėjo išmaitinti daugybę gyventojų.

48. Drujos 1-oji (Kalniškių) neolito radimvietė
Topografija. Neolito radimvietė buvo 100 m į šiaurę nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 40 m
į šiaurės vakarus nuo dešiniojo Drujos kranto, 120 m į šiaurę nuo tilto per ją kelyje Janapolė–
Pavandenė. 1982 m. A. Butrimas ją rado apie 100 x 50 m dydžio kalvelėje, orientuotoje šiaurės
vakarų–pietryčių kryptimi. Kalvelė jau anksčiau nukasta ir jos vietoje būta apie 2 m gylio karjero.
Į rytus nuo jo stovi senas mūrinis pastatas, šiaurės rytų pakraštyje – elektros transformatorinė,
o pietryčių puse prateka Druja (178, 179 pav.).
>
————
179. Procentinė Drujos įlankos (gręžinių R pjūvis) žiedadulkių diagrama. R. Kunskas, 1985
Percentage pollen diagram from section (R – place of boring) (Druja Bay). R. Kunskas, 1985
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Kultūrinis sluoksnis. Didžioji kultūrinio sluoksnio dalis greičiausiai sunaikinta karjero. Jo likučių –
juosvo tarpsluoksnio po velėna – pastebėta rytiniame karjero pakraštyje, kuris nustumdytas,
sugadintas gilių provėžų – čia, atrodo, būta ūkinės veiklos vietos.
Radiniai. Rasta apie 20 titnaginių dirbinių (gremžtukų, grandukų, grąžtelių) ir kelios smulkios
šukelės su grūsto granito priemaišomis molio masėje, greičiausiai, priskirtinos virvelinei keramikai.
Ateities tyrinėjimams vieta nelabai perspektyvi.
Chronologija. Radimvietė datuotina vėlyvuoju neolitu.

51. Drujos 2-oji (Kalniškių) akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Akmens amžiaus radimvietė yra 20 m į šiaurės vakarus nuo dešiniojo Drujos kranto,
kelio Janapolė–Pavandenė dešinėje (pietvakarių) pusėje, 30 m į vakarus nuo tilto per Drują (iki jos
žiočių į buvusį Biržulio ežerą) kelyje Janapolė–Pavandenė, 100 m į pietvakarius nuo Drujos 1-osios
radimvietės. 1982 m. ją rado A. Butrimas kalvelės, ant kurios stovi gyvenamasis namas,
pietrytiniame šlaite, dirvonuojančioje žemėje, apie 100 x 50 m dydžio plote (178, 179 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietė smarkiai sunaikinta dirbant laukus, kultūrinis sluoksnis
neišlikęs, nebent pavyktų rasti visai arti Drujos vagos ir giliau.
Radiniai. Ariamajame sluoksnyje rasta 14 titnaginių dirbinių: gremžtukų, grandukų, retušuotų
skelčių, peilių, 20 skelčių ir nuoskalų.
Chronologija. Dirbiniai datuojami neolitu.

Subborealio žemųjų lygių krantus ties Donkalniu
paslėpė paskutinio drėgno ir vėsaus laikotarpio – sub
atlančio, prasidėjusio prieš 2500 metų, – transgresijos ir
pelkėdara. Toks subborealinis atabradas, paslėptas durpių ir sapropelio, aptiktas į vakarus nuo Donkalnio [Kuns-

kas 1985]. Ten irgi galima tikėtis neolito ir žalvario amžiaus radinių bei nedidelių, trumpalaikių gyvenviečių.
Neatsitiktinai ant antrosios terasos, kiek statesnėje pietvakarinėje pakrantėje buvo įsikūrusi ir mūsų tyrinėta
Kalniškių neolito gyvenvietė (181 pav.).

13, Kalniškių I-oji vėlyvojo paleolito ir vėlyvojo mezolito radimvietė
Topografija. Aptikta į šiaurę nuo tyrinėtos Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės, 156–157 m
[absoliučiajame] aukštyje virš jūros lygio, beveik kalvelės viršukalnėje, lyg jos iškyšulyje į vakarus,
ariamoje dirvoje (182 pav.).
Kultūrinio sluoksnio šurfavimo metu neaptikta.
Radiniai. Aptikri du dvigaliai skaldytiniai, būdingi Svidrų kultūros titnago skaldymo technologijai,
kurie naudoti ilgų ir siaurų skelčių gamybai. Jų skaldymo aikštelės plokščios, skeltės buvo
formuojamos ne tiesioginio smūgio technika, bet pusiau minkštu spaudimo metodu.
Didesnę dalį dirbinių, rastų Kalniškių I-ojoje radimvietėje sudaro vėlyvajam mezolitui būdingi
medžioklės ir darbo įrankiai. Gausiausią jų grupę sudaro stačiakampiai ir trikampiai įstatomieji
ašmenėliai su statmenai retušuotomis kraštinėmis, kartais ir pagrindu. Antgalių grupei priklauso
lanceto ir trapecijos formos mikrolitai. Jie pagaminti iš taisyklingų skelčių, atskeltų nuo vienagalių
skaldytinių. Darbo įrankiai – gremžtukai, grąžteliai ir peiliai – pagaminti laikantis vėlyvajam mezolitui
būdingų titnago apdirbimo technologijų. Peiliai padaryti iš ilgų, šiek tiek lenktų skelčių, kurios
dažniausiai buvo formuojamos naudojant skelčių nuspaudimo techniką. Gremžtukai smulkūs ir
dažniausiai apvalios formos. Grąžteliams gaminti naudotos stambios ir smulkios skeltės, kurių viršuje
arba apačioje statmenu ir plokščiu retušu buvo suformuotos darbinės grąžtelių dalys (180 pav).
Chronologija. Radimvietėje aptikti dirbiniai datuotini vėlyvojo paleolito pabaiga ir vėlyvuoju
mezolitu.
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180 Kalniškių 1-osios vėlyvojo paleolito ir vėlyvojo mezolito radimvietės titnaginiai dirbiniai:
įstatomieji ašmenėliai (1–5), trapecija (6), lancetai (7, 8), grąžtelis (9), gremžtukas (10), peilis (11)
Late Paleolithic and Late Mesolithic flint artefacts from Kalniškiai 1 site: inserts (1–5), trapeze (6),
lancets (7, 8), borer (9), scraper (10), knive (11)

14. Kalniškių 1-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Kalniškių kaimo rytinėje dalyje, pusiasalyje, išsikišusiame į šiaurinę Biržulio dalį ir
esančiame dešiniajame Drujos krante, priešais kitoje upelio pusėje stūksančią Donkalnio salą,
tyrinėta Kalniškių 1-oji gyvenvietė. Ji aptikta ariamame lauke. Tyrinėjimai vykdyti 1981 m., ištirtas
382 m2 plotas – beveik visas, kuriame išlikęs kultūrinis sluoksnis (182, 184 pav.).
Stratigrafija, židiniai. Viršuje iki 30 cm gylio nuo žemės paviršiaus – pilkas ariamasis sluoksnis,
po juo – vidutinio storio (15–20 cm) tamsiai rudos spalvos kultūrinis sluoksnis, o dar giliau – šviesaus
nejudinto smėlio sluoksnis. Rasta 12 židinių ir jų liekanų. Jie išsiskyrė kultūrinio sluoksnio paviršiuje
juodomis anglingomis dėmėmis; pjūvyje – ovalo ar trikampio formos (183, 185–187 pav.).
Radiniai. Židiniuose gausu titnaginių dirbinių. Tarp gyvenvietės radinių vyrauja titnaginiai dirbiniai
(apie 1500 vienetų) ir virvelinė keramika, kurios daugiau rasta rytinėje tyrinėto ploto dalyje [Butrimas
1982f] (189 pav.). Pavyko rekonstruoti 8 puodus. Iš viso rastos 43 virvelinės keramikos puodų šukės,
tačiau daugiausia buvo nedidelių šukių, apsunkinusių rekonstruotus puodus priskirti aiškiems jų
tipams (188 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuotina vėlyvuoju neolitu.
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181. Šiaurės rytų Biržulio ežervietės pjūvis per Kalniškių įlanką, Donkalnio kompleksą, Donkalnio atabradą,
Kalniškių mezolito ir neolito gyvenvietes
Sutartiniai ženklai:
1 – moreninis priemolis, 2 – priemolis, 3 – molis, 4 – aleuritas, 5 – smėlingas molis,
6 – karbonatingas molis, 7 – žvirgždas su gargždu, 8 – įvairiagrūdis smėlis,
9 – smulkus ir vidutinis smėlis, 10 – smėlis su dumblu,
11 – karbonatingas smėlis, 12 – sapropelingas smėlis, 13 – molinis sapropelis, 14 – detritinis sapropelis,
15 – smėlinis sapropelis, 16 – karbonatinis sapropelis, 17 – klintys, 18 – žaliasamanės durpės,
19 – viksvinės durpės, 20 – medienos viksvinės durpės, 21 – alksninės durpės,
22 – medžių žiedadulkės, 23 – krūmų žiedadulkės, 24 – žolių žiedadulkės, 25 – sporos,
26 – pušų žievė, 27 – eglių žievė, 28 – beržų žievė, 29 – alksnių žievė, 30 – plačialapių medžių žievė
Cross-section of North-Eastern Biržulis Lakeland across Kalniškiai Bay, Donkalnis complex, Donkalnis Bay,
Kalniškiai Mesolithic and Neolithic settlements
Indexes:
1 – moraine loam, 2 – loam, 3 – clay, 4 – silt, 5 – sandy clay, 6 – acidic clay, 7 – rough sand with gravel,
8 – variously graded sand, 9 – fine and medium sand, 10 – sand and silt, 11 – sand rich in carbonates,
12 – sapropel sand, 13 – clay sapropel, 14 – detritus sapropel, 15 – sandy sapropel,
16 – carbonate sapropel, 17 – limestone, 18 – green-moss peat, 19 – carex peat,
20 – woody carex peat, 21 – alder peat, 22 – tree pollen, 23 – bush pollen,
24 – grass pollen, 25 – spores, 26 – pine bark, 27 – fir bark, 28 – birch bark,
29 – alder bark, 30 – broad-leaf tree bark
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182. Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės 1981 m. tyrinėjimų situacinis planas su dabartinio reljefo
izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1981, 2018
Kalniškiai 1 Neolithic settlement. Isolines of present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1981, 2018

207

————
183. Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės vakarinės dalies tyrinėjimų planas,
židinių pjūviai ir pjūvis ties 10-os eilės rytine kvadratų riba
Plan of excavated western area at Kalniškiai 1 Neolithic settlement: crosssection of hearts, and cross-section in North-South direction in 10th line
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184. Kalniškių 1-oji neolito gyvenvietė tyrinėjimų metu. 1981
Kalniškiai 1 Neolithic settlement durind excavation 1981
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185. Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės židinio pietinėje pjūvio B-B1 dalyje vaizdas iš rytų pusės. Juodas
anglingas beveik trikampės formos į apačią smailėjantis židinys išsiskiria šviesesnio smėlio fone
Cross-section of heart in southern part of section B-B1. Heart is seen as triangular black charcoally found in
surrounding of white-yellow sand. Southern part of cross-section at Kalniškiai 1 Neolithic settlement
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186. Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės pastato pėdsakai ir židinių pjūvis šiaurės pietų
kryptimi. Anglingi židiniai išsiskiria šviesesnio smėlio pjūvyje B-B1 ties rytine kvadratų riba
Dwelling traces and hearts cross-section B-B1 at Kalniškiai 1 Neolithic settlement. Hearts seen
as black charcoally sand in surrounding of white-yellow sand
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187. Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės įgilintos anglingos duobės pjūvis D-D1. Anglinga
duobė, gal židinys ar pastato konstrukcijos dalis, pjūvyje netaisyklingos trikampės formos
Traces of pit or heart in Kalniškiai 1 Neolithic settlement. Black charcoally sand of triangular
cross-section seen in section D-D1

————
188. Puodų, ornamentuotų horizontalių virvučių ar duobučių įspaudais, fragmentai iš
Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės
Three potsherd fragments ornamented with impressions of horizontal cord or small pits,
from Kalniškiai 1 Neolithic settlement
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189. Titnaginiai dirbiniai iš Kalniškių 1-osios neolito gyvenvietės: strėlių ir iečių antgaliai (1–4, 12–25),
peiliai (10–14), įstatomieji ašmenėliai (5–9)
Flint artefacts from Kalniškiai 1 Neolithic settlement: arrowheads (1–4, 12–25), knives (10–14), inserts (5–9)
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Labai įdomi ir Donkalnio salos kilmė: tai fliuviokeiminė kalva, susidariusi, kai dar per ledynmečius į ledo
plyšius tekėjo upeliai, palikdami žvirgždą, arčiau kranto –
smėlį, aleuritus ir molį. Dėl žvirgždo bei smėlio geležingumo ir karbonatingumo neolito kapai gerai išsilaikė iki
mūsų dienų.
Transgresiniais subborealinio ežero periodais gyven
vietės kūrėsi ant smėlėtų aukštesnių terasų. Antai viena iš
ankstesniųjų virvelinės keramikos kultūros neolitinių gyvenviečių – Širmės kalno 1-oji – radiokarboniniu būdu datuota 2120 ± 80 m. pr. Kr. (Vs–319) (nekalibruota data),
aptikta aukštojoje (18–20 m) Širmės kalno terasoje, atgręž
toje į pietus. Beje, gyvenvietėje buvo maža keramikos ir
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labai gausu mikrolitų. Ankstyvųjų gyvenviečių topografija
Biržulio apyežerėje sutampa su pirmąja ir antrąja ežero
regresijomis bei transgresijomis. To meto miškuose plintant eglėms, dar išliko nemaža ąžuolų ir liepų, tuo tarpu
pušų mažėjo [Kunskas 1985, pav. 2].
Daktariškės 1-oji gyvenvietė [Butrimas 1982a] buvo įsi
kūrusi rytinėje Daktariškės pusiasalio pašlaitėje, netoli
Virvytės ištakų, ant aleriodinės-atlantinės-subborealinės
3–4 m dydžiob terasos ir atlančio pabaigos–subborealio
pradžios kranto pylimų (152–153 m absoliučiojo aukščio).
Jos funkcionavimas baigėsi apie trečiąją regresiją –
1820±110 m. pr. Kr. (Vs–363) (nekalibruota data).

7. Daktariškės 1-oji neolito gyvenvietė
Paminklo topografija. Vidurinio ir vėlyvojo neolito gyvenvietė bei mezolito titnaginiai dirbiniai
aptikti dar 1979 m. Tais metais 8 m2 plote žvalgomuosius tyrinėjimus atliko R. Rimantienė ir
A. Butrimas, o stacionarius tyrinėjimus nuo 1980 m. vykdęs A. Butrimas ištyrė 524 m2 plotą, beveik
visą, kur aptiktas kultūrinis sluoksnis. Aplink gyvenvietę išvažinėtuose lauko keliukuose keletą sezonų
rinkti atsitiktiniai radiniai. Gyvenvietė rasta Telšių r. Janapolės apyl. Daktariškės k., apie 1300 m į
rytus nuo tilto per Rešketos upę kelyje Telšiai–Varniai, apie 50 m į pietvakarius nuo dabartinio kairiojo
Virvytės upės kranto ir į vakarus nuo buvusio prieš melioraciją Biržulio ežero kranto, užliejamųjų
pievų pakraštyje, kalvoje, vadinamoje Daktariške (190 pav.). Rytinė jos dalis apjuosta kanalais ir dviem
tiltais, o šiauriniu ir rytiniu pakraščiu eina kelias. Kalvos viršuje nuo seno būta medžiais apsodintos
didelės sodybos, šlaitas su akmens amžiaus gyvenviete – jau seniai ariamas, šiuo metu apsauginė
paminklo zona apsodinta eglaitėmis ir apsėta kultūrine pieva. Kitoje upės pusėje už 120 m matyti
ryškūs senvagės slėnio pėdsakai, einantys rytų–vakarų kryptimi ir juosiantys didžiulės Žvejeliškės
kalvos pietinę dalį (191 pav.).
Kultūrinį sluoksnį dengė 20–30 cm storio tamsiai pilkos spalvos deliuvinio dirvožemio ariamasis
sluoksnis. Po juo slūgsojęs kultūrinis sluoksnis buvo beveik juodas, susidaręs iš tokio pat sąnašinio
smėlingo deliuvio. Jau pačiame šio sluoksnio paviršiuje išryškėjo anglingi su pilkų pelenų dėmėmis
židiniai, o jo apačioje, gelsvame smėlyje – stulpaviečių pėdsakai. Po kultūriniu sluoksniu beveik visoje
gyvenvietėje slūgsojo geltonas smulkiagrūdis smėlis, išskyrus rytinį gyvenvietės kampą, kur po
kultūriniu sluoksniu buvo rusvo smėlio su žvirgždu sluoksnis. Tai rodo stratigrafiniai pjūviai A–A1 ir
B–B1, padaryti rytų–vakarų kryptimi (193 pav.).
Tyrinėtas plotas buvo suskirstytas 2 x 2 m dydžio kvadratais, kurie rytų–vakarų kryptimi žymėti
skaičiais, šiaurės–pietų kryptimi – raidėmis. Daugiausia radinių surinkta kultūriniame sluoksnyje,
kurio storis 15–30 cm, šiek tiek radinių pateko ir į ariamą dirvą. Rasti 7 židiniai, pjūviuose visi ovalo
arba trikampės duobės formos, 5-ame ir 6-ame židiniuose netoli dugno rasta apskaldytų, apang
lėjusių akmenų – po keturis kiekviename židinyje. Aplink apatinį 5-o židinio akmenį – virš jo ir po juo –
rasta daugybė sugrūstų vieno puodo šukių ir tiriant židinį atrodė, kad akmuo buvo įdėtas į čia buvusį
puodą. Židiniai buvo 140–280 cm skersmens ir 50–80 cm gylio (192, 194 pav.).
Apie gyvenvietėje rastus statybos pėdsakus nedaug ką galima pasakyti, nes medis dirvožemio
sluoksnyje neišliko. Nuėmus kultūrinį sluoksnį, keliose vietose rasta tik stulpaviečių. Iš jų išsidėstymo
galima spręsti, kad rytinėje dalyje būta stačiakampio antžeminio stulpinės konstrukcijos pastato,
kuris, atsižvelgiant į išlikusį vieną kampą, turėjo būti ne mažesnis kaip 4,5 x 4 m dydžio.
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190. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės situacinis planas su dabartinio reljefo izohipsomis.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1979–1980, 2018
Situation plan of Daktariškė 1 Neolithic settlement. Isolines of present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1979–1980, 2018
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191. Morfologinis ir stratigrafinis pjūvis ties Virvytės ištakomis, senvage, per Daktariškės 1-ąją ir
Žvejeliškės 1-ąją neolito gyvenvietes. Šiaurinės Biržulio dalies vakarinė pakrantė
Sutartinius ženklus žr. p. 206
Morphological and stratigraphical cross-section through Virvytė River, Virvytė senvagė, Daktariškė 1
and Žvejeliškė 1 Neolithic settlements. Western shore of Biržulis Lake
Indexes see p. 206

Padarytas drenažo prakasas neleido nustatyti pastato ryšio su 5-u židiniu, esančiu į šiaurės rytus
nuo išlikusių pastato sienų.
Šeši atskiresni kuolai, nepriklausantys dviem statmenai susikertančioms sienoms, rasti toliau į
pietus (17N kv.). Jie, be abejo, priklausė šiam pastatui, nes jungiasi su viena iš išlikusių pastato sienų
(priestatas?).
Į pietvakarius nuo šio pastato liekanų buvo 6-as židinys, šalia kurio aptikta 11 juodų dėmių –
stulpaviečių pėdsakų, nesudarančių ryškesnės konfigūracijos. 4–9 cm skersmens stulpavietės
išryškėjo nukasus 25 cm storio kultūrinį sluoksnį, į gylį – baltos spalvos smėlio sluoksnį – stulpai
buvę sukalti dar 6–9 cm. Jie, be abejo, susiję su židiniu, tačiau neaišku, ar čia būta pastato ar židinio
konstrukcijos.
Keturkampio plano stulpiniai pastatai neolitinėse Narvos ir virvelinės keramikos kultūrų srityse
pietryčių Baltijos kraštuose žinomi keliasdešimtyje vietovių. Daktariškės 1-ojoje gyvenvietėje rasto
keturkampio dvigubomis sienomis stulpinės konstrukcijos pastato liekanos artimiausios vėlyvojo
neolito pastatui, tyrinėtam Latvijoje, Lagažos gyvenvietėje, taip pat ir Lenkijos Pamaryje, Suchačo ir
kitose vėlyvojo neolito gyvenvietėse (195 pav.).
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192. 1979–1980 m. tyrinėto Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės ploto planas: 1 – židiniai, 2 – akmenys,
3 – kultūrinio sluoksnio riba, 4– pjūvių vietos, 5 – stulpavietės, 6 – agrodrenažo prakasas, 7 – pjūvių indeksai
Excavated area of Daktariškė 1 Neolithic settlement. 1979–1980: 1 – hearts, 2 – stones, 3 – limits of cultural layer,
4 – cross sections, 5 – poles, 6 – agrodrainage, 7 – indexes of cross-sections
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193. 1979–1980 m. tyrinėto Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės kultūrinio sluoksnio pjūviai: 1 – smulkus smėlis,
2 – įvairiagrūdis smėlis, 3 – žvirgždas, 4 – kultūrinis sluoksnis, 5 – židiniai, 6 – deliuvis, 7 – lauko kultūros,
8 – agrodrenažo prakasas, 9 – kvadratų indeksai
Cross-section of cultural layer of Daktariškė 1 Neolithic settlement 1979–1980: 1 – very fine grained sand,
2 – variously gradet sand, 3 – gravel, 4 – cultural layer, 5 – hearts, 6 – deliuvium, 7 – agrocultures, 8 – agrodrainage,
9 – indexes of squares

Radiniai. 573 radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 17 – Žemaičių muziejuje „Alka“.
Gausiausias kultūrinio sluoksnio radinių grupes sudarė titnaginiai dirbiniai ir keramika. Šių radinių
paplitimo diagramos (196 pav.) rodo, kad didžiausia keramikos su augalinėmis ir mineralinėmis
priemaišomis molio masėje koncentracija beveik sutampa su didžiausia titnago radinių koncentracija,
tik paprastai puodų šukių daugiau židinių vietose, o titnagai visame tyrinėtame plote pasiskirstę kiek
tolygiau. Gyvenvietėje iš didesnių fragmentų pavyko rekonstruoti 46 puodus. Didžiąją jų dalį sudarė
narviška keramika su augalinėmis priemaišomis molio masėje, mažesnę dalį – tipiška virvelinė
keramika su grūsto granito priemaišomis, o mažiausią dalį – hibridinė keramika, kuriai būdingos
abiejose kultūrose aptinkamos puodų formos ir ornamentavimo būdai (197–199 pav.).
Surinkta 1940 vienetų titnaginių dirbinių ir žaliavos: strėlių antgaliai ir jų dalys, 55 skaldytiniai,
505 skeltės (iš jų 90 retušuotų), per 1000 nuoskalų (iš jų 120 retušuotų) (200, 201 pav.). Rasta apie 200
gremžtukų ir grandukų, 12 peilių, keliasdešimt kaltelių, įstatomųjų ašmenėlių, grąžtelių, keli rėžtukai ir
specialios paskirties dirbiniai. Dirbinių iš gintaro ir akmens daugiau buvo rytinėje tyrinėto ploto dalyje
(202:1–7 pav.). Gintarinių dirbinių aptikta nedaug: vamzdinis karolis, kabutis, jo fragmentas, V formos
gręžimo sagutės fragmentas. Taip pat rasti keli dirbinių ruošiniai, žaliavos gabaliukai. Aptikti du
įtveriamieji akmeniniai kirviai (202:9, 10 pav.), akmeninių pasvarų tinklams (202:11, 12 pav.), smiltainio
galąstuvų, grūdų trintuvų, primityvių akmeninių kaplių. 14 H kvadrate kultūriniame sluoksnyje rasti du
žmogaus kaukolės viršugalvio gabaliukai. Dėl jų fragmentiškumo nieko negalima pasakyti apie
gyventojų antropologinį tipą, išskyrus tai, kad, sprendžiant iš kaukolės siūlių suaugimo, G. Česnio
tyrimų duomenimis, individo būta jauno.
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194. 1979–1980 m. tyrinėtų Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės židinių pjūviai
Cross-section of hearts from Daktariškė 1 Neolithic settlement. 1979–1980
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195. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės stačiakampių pastatų liekanas žyminčių kuolų ir židinių pėdsakai
Poles of quadrangular Neolithic buildings and parts of hearts in cultural layer of Daktariškė 1 Neolithic settlement
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196. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės keramikos pasiskirstymo diagrama: 1 – molio
masėje vyrauja augalinės priemaišos, 2 – molio masėje vyrauja mineralinės priemaišos
Diagram of spread of fragments of ceramics in Daktariškė 1 Neolithic settlement: 1 – pot sherds
with plant fibre temper; 2 – pot sherds with mineral temper
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197. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės narviškos, virvelinės ir hibridinės keramikos formų ir ornamentikos pavyzdžiai
Examples of shapes and ornamentation of Narva, Corded Ware and hybridic type of ceramics from Daktariškė 1 Neolithic settlement
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198. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės narviškos keramikos ornamentikos elementai.
A. Ruzienės piešinys
Ornamentation elements of Narva type pottery from Daktariškė 1 Neolithic settlement.
Drawing by A. Ruzienė
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199. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės virvelinės keramikos ornamentikos kompozicijos
Ornamentation composition of Corded Ware type pottery from Daktariškė 5 Neolithic settlement
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200. Titnaginiai strėlių ir iečių antgaliai iš Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės
Flint arrowheads from Daktariškė 1 Neolithic settlement
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201. Titnaginiai gremžtukai iš Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės
Flint scrapers from Daktariškė 1 Neolithic settlement
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202. Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės gintariniai (1–7) ir akmeniniai (8–12) dirbiniai
Daktariškė 1 Neolithic settlement: amber (1–7) and stone (8–12) artefacts
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Chronologija. Šiuo metu turime dvi radiokarbonines kaukolės viršugalvio datas: Briuselio
laboratorijoje ji datuota 2580–2340 m. pr. Kr., o Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto
laboratorijoje – 3498–3365 m. pr. Kr. Atrodo, kad pirmoji data patikimesnė, nes dar Vilniaus
laboratorijoje Daktariškės 1-osios gyvenvietės funkcionavimo pabaiga 1980 m. datuota apie 2480–
1890 m. pr. Kr. Archeologinė neolito gyvenvietės kultūrinio sluoksnio medžiaga nerodo, kad gyvenvietė
galėjusi egzistuoti ilgą, net tūkstančio metų laikotarpį. Greičiausiai ji datuotina III tūkstantmečio pr. Kr.
viduriu ir antrąja puse. Ariamajame sluoksnyje ir aplink gyvenvietę išvažinėtuose lauko keliukuose
rasti mezolito laikotarpio dirbiniai tikriausiai čia atsidūrė suardžius nedidelę šalia neolito laikotarpio
gyvenvietės su ryškiu kultūriniu sluoksniu buvusią mezolito laikotarpio stovyklą.

Pastatų liekanos, rastos Šarnelės, Daktariškės 1-ojoje, Kulniko, Širmės kalno 1-ojoje ir Vaidžio 1-ojoje gyvenvietėse rodo, kad tai buvo keturkampio plano stulpiniai
pastatai (113, 192 pav.). Panašūs pastatai žinomi neolitinėse Narvos ir virvelinės keramikos kultūrų srityse
Rytų Baltijos regione. Šioje teritorijoje kai kurie autoriai
išskiria net šešių tipų antžeminius vėlyvojo neolito pas
tatus [Loze 1978, p. 18]. Daktariškės 1-ojoje gyvenvietėje rasto keturkampio dvigubomis sienomis stulpinės
konstrukcijos pastato liekanos artimiausios vėlyvojo
neolito pastatui, tyrinėtam Latvijoje, Lagažos gyvenvietėje [Loze 1979, p. 32–38], taip pat Lenkijos Pamaryje,
Suchačo gyvenvietėje [Ehrlich 1936, p. 41]. Abu Šarnelėje rasti pastatai yra panašūs. Jie 14–15 m ilgio ir 4–6 m
pločio, sienos buvo dviejų statmenų rąstelių eilių, tarp
kurių, kaip ir analogiškuose pastatuose Latvijos teritori
joje (Lagaža), buv. Rytprūsiuose (Suchačas), greičiausiai
buvo dedamos velėnos arba išpinama plonomis kartelėmis ir apkamšoma samanomis [Okulicz 1973, p. 121–
123; Ehrlich 1936, Loze 1978, p. 21]. Lietuvoje keturkam-

pių stulpinės konstrukcijos pastatų aptikta Pamarių
kultūros gyvenvietėse. Dažniausiai jie antžeminiai su
keliais židiniais. Ryškiausi pavyzdžiai aptikti Nidoje [Rimantienė 1978]. Šarnelėje prie abiejų pastatų rastos
kuolų ir akmenų grupės galėjo būti šių pastatų priestatai. Tokių priestatų liekanų randama ir kituose Pamarių
kultūros pastatuose [Kilian 1955, lent. XLI; Okulicz 1973,
p. 121]. Reikėtų manyti, kad neolito pabaigoje, plintant
žemdirbystei ir gyvulininkystei pietryčių Baltijos regione
(tai rodo daug naminių gyvulių kaulų Šarnelės, Donkalnio
gyvenvietėse), gyvenamojo pastato su ugniaviete reikšmė labai išaugo, juos imta statyti daug didesnius, su
priestatais, greičiausiai dėl to, kad juose gyveno ne tik
žmonės, bet žiemą laikyti ir naminiai gyvuliai [Čerbulėnas 1958, p. 104].Donkalnio gyvenvietės, kapų ir ritualinio komplekso kalvos viršūnė jau buvo biolingo terasos
lygyje, o Širmės kalno 3-ioji ir 4-oji gyvenvietės buvo
įsikūrusios vakarinėje kalvos papėdėje, ant smėlingos
5–7 m aukščio raunio terasos.

16. Donkalnio mezolito–neolito gyvenvietė, alkvietė ir šermenų duobės
Topografija. Kompleksinis paminklas – Donkalnio mezolito–neolito gyvenvietė, alkvietė ir
šermenų duobės – buvo įsikūręs šiaurinėje Biržulio ežero dalyje, kur įtekėjo Drujos senvagė.
Archeologijos paminklas yra 800 m į pietvakarius nuo kelio Janapolė–Pavandenė, 50 m
į pietvakarius nuo kairiojo Drujos kanalo kranto, 150 m į pietvakarius nuo Kalniškių akmens amžiaus
gyvenvietės, 800 m į pietvakarius nuo tilto per Drują kelyje Janapolė–Pavandenė, 2,4 km į rytus nuo
Janapolės bažnyčios, buvusioje Biržulio ežero saloje. Sala keiminės kilmės, 6 m iškilusi virš vandens
lygio. Pati Donkalnio kalvos viršūnė iš pietų ir vakarų pusės apjuosta terasos (203–205 pav.). Kalvos
sluoksniuotumas horizontalus, žvyras smulkiagrūdis, rečiau įvairiagrūdis, be didesnių akmenų
[Mikalauskas, Jurgaitis 1973, p. 37–38]. Kapinynas ežere greičiausiai buvęs transgresijos metu, kai
kalva dar buvo ežero sala. Įsikūrus gyvenvietei ir toliau kalvelėje laidoti mirusieji trečios, gana
staigios, hidrografinės regresijos metu, kai sala tapo pusiasaliu ir susijungė su Kalniškių moreniniu
masyvu [Kunskas 1985].
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203. Donkalnio mezolito-neolito gyvenvietės, alkvietės, šermenų duobių, kapų,
didžiojo židinio pjūvio tyrinėjimų planas
Site plan of Donkalnis excavations: graves, large sacrificial heart, pits from Mesolithic–Neolithic periods
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204. Donkalnio tyrinėjimų situacinis planas su bandomųjų perkasų (I–III) vietomis ir dabartinio reljefo
izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1981–1983, 2018
Situation plan of Donkalnis excavations with places of test investigations (I–III). Isolines of present-day relief.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1981–1983, 2018
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205. Dabartinis Donkalnio ir Kalniškių reljefas, rekonstruotas naudojant lidaro duomenis.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018
Donkalnis and Kalniškiai. Relief map, created using Lidar data. A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018

Kultūrinis sluoksnis, kapai. 1981–1983 m. gyvenvietėje ištirtas 1024 m2 plotas. Tai tik nesunaikintoji
jos dalis – pėdsakai rodė, kad ji dar turėjo tęstis į šiaurę: tyrinėjant karjero plotą (jame ištirta dar 500 m2)
aptiktos šešių suardytų kapų liekanos. Prie griaučių iš suardytų kapų rastos kelios puodų šukelės ir
titnagų, ochros gabaliukų. Kituose gyvenvietės pakraščiuose nei kultūrinio sluoksnio, nei radinių neaptikta
(207 pav.).
Kultūrinis Donkalnio gyvenvietės sluoksnis buvo rusvos spalvos, 24–40 cm storio ir prasidėjo tuoj po
velėna. Jame rasta daug puodų šukių, titnaginių dirbinių ir žvėrių kaulų. Tačiau apie pastatus ir buitinius
židinius nieko tikslesnio pasakyti negalime. Atrodo, kad dauguma jų vis dėlto jau priklausė alkvietei, kuriai
priskyrėme didįjį židinį, alkduobes ir stulpaviečių liekanas (211 pav.).
Į vakarus nuo alkvietės didžiojo židinio Donkalnio gyvenvietėje lyg pusračiu buvo išsidėstę 8 kapai
(dvigubi 1, 2–3 ir 5 kapai) (208, 209 pav.).
Viršutinė kultūrinio sluoksnio dalis yra žvyro sluoksnyje, tačiau jis juodos spalvos, nes buvo velėnoje, o
to paties sluoksnio apatinė dalis, slūgsojusi po velėna, – ruda. Kai kurie dirbiniai gulėjo tiesiog paviršiuje,
kadangi karjero nesugriautoje paminklo dalyje kultūrinis sluoksnis šioje sunkiai prieinamoje kalvoje
nesuardytas. Kalva niekada nebuvo ariama. Po kultūriniu rusvos spalvos žvyro sluoksniu slūgso
šviesesnio, nejudinto žvyro sluoksnis (203: B–B1 pav.) [Butrimas 1984a].
Radiniai. Mezolito ir neolito laikotarpio titnaginiai dirbiniai (210 pav.), virvelinės keramikos šukės
(212 pav.), kelios narviškos ir Tčineco bei kitoms ankstyvojo metalų laikotarpio kultūroms priskirtinos
šukės, kultūros keramikos puodų šukelės, mezolito ir neolito kapai, mezolitinės šermenų duobės,
pribertos raudonos ochros, didysis alkvietės židinys, statinio stulpų liekanos. Visa ši medžiaga gana
detaliai paskelbta [Butrimas 2012], o keramika ir titnaginiai dirbiniai bus aptariami trečiame šios
monografijos tome.
Chronologija. 2017 m. jau datuoti visi nesugriauti mezolito–neolito laikotarpių kapai: iš penkių
skirtingų laboratorijų nustatyta 10 kalibruotų datų, kurių chronologinės ribos tarp 6377–2885 m. pr. Kr.,
t. y. šiame kapinyne laidota nuo mezolito vidurio iki vėlyvojo neolito.
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206. Donkalnio vaizdas iš šiaurinės pusės
View to the Donkalnis from the North

A

B

————
207. Skersinis Donkalnio kalvos pjūvis per didįjį alkvietės židinį rytų–vakarų kryptimi (A) ir ties I ir II plotų riba (B)
East-west cross section of hill at Donkalnis through the large sacrificial site hearth (A) and cross-section between I and II
investigation areas (B)
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208. Donkalnio dvigubas žynio ir moters kapas XX a. paskutiniame dešimtmetyje
buvusioje Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje
Double grave of soothsayer from Donkalnis at old exhibition (last decades of XX century)
in Lithuanian National Museum

————
209. Donkalnio dvigubame vaikų 5 kape rasti
kabučiai iš žvėrių dantų. S. Butrimienės
nuotrauka, 1982
Animal tooth pendants from Donkalnis
Double Children‘s Grave 5. Photo by
S. Butrimienė, 1982
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210. Donkalnio titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai (1–5), trapecija (6), lancetai (7–9), mikrorėžtukas (10),
pseudomikrorėžtukai (11, 12), grandukas (13), grąžteliai (14, 15), gremžtukai (16–27), peiliai (28–33)
Donkalnis flint artefacts: inserts (1–5), trapeze (6), lancets (7–9), microburin (10), pseudomicroburins (11, 12),
side scraper (13), borers (14, 15), scrapers (16–27), knives (28–33)

————
211. Donkalnio mezolito laikotarpio
ochros pripildyto šermenų
židinio pjūvis rytų–vakarų
kryptimi netoli vakarinio žvyro
karjero pakraščio
East-west section of Mesolithic
ochre-filled funeral feast heart
from Donkalnis near edges of
gravel quarry
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212. Virvelinės keramikos fragmentai iš Donkalnio gyvenvietės
Corded Ware pottery fragments from Donkalnis settlement
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213. Širmės kalno 3-iosios ir 4-osios mezolito–neolito gyvenviečių situacinis planas. A. Butrimas, 1979
Situation plan of Širmės kalnas 3 and 4 Mesolithic-Neolithic settlements. A. Butrimas, 1979

10. Širmės kalno 3-ioji neolito gyvenvietė
Topografija. Tame pačiame Širmės kalvos masyve, beveik už 300–400 m nuo Širmės kalno
1-osios ir 2-osios gyvenviečių, vakariniame kalvos šlaite, pietvakarinėje tirto ploto dalyje, tyrinėta
Širmės kalno 3-ioji neolito gyvenvietė (šalia Širmės kalno 3-iosios mezolito gyvenvietės). Neolito
laikotarpio vandens lygis buvo žemesnis – gyvenvietės kultūrinis sluoksnis yra tik 3 m aukščiau nei
dabartinis melioracijos kanalo vandens lygis (213, 214 pav.).
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214. Širmės kalno 1-osios, 2-osios, 3-iosios ir 4-osios mezolito–neolito gyvenviečių situaciniai planai ir
dabartinis reljefas, rekonstruotas naudojant lidaro duomenis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1979, 2018
Širmės kalnas 1, 2, 3 and 4 Mesolithic–Neolithic settlements and situation plans and relief map,
created using Lidar data. A. Butrimas, T. Rimkus, 1979, 2018
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215. Širmės kalno 3-iosios mezolito–neolito gyvenviečių perkasų planas su pažymėta kvadratų
numeracija ir neolito gyvenvietės užimamo ploto nuoroda
Širmės kalnas 3 Mesolithic-Neolithic settlement excavation plan with numerological data and mentioned
Neolithic period cultural layer

Stratigrafija, kultūrinis sluoksnis. Neolitinė gyvenvietė ir savo padėtimi, ir stratigrafiškai, ir
radiniais išsiskyrė vakarinėje tyrinėto ploto dalyje. Ištirtas 692 m2 plotas: 240 m2 Širmės kalno
mezolito gyvenvietėje ir 452 m2 neolito gyvenvietėje. Mezolito kultūrinis sluoksnis – rusvos spalvos
smėlis (aleriodo ir atlantinio laikotarpio), o neryškus neolitinis kultūrinis sluoksnis susijęs su antros
transgresijos pakrantinio smulkiagrūdžio smėlio pylimo (152–153 m absoliučiojo aukščio) apatine
aleriodinės atlantinės terasos dalimi, tik dar užklota pilkai juodu aliuvio (sąnašinio dirvožemio)
sluoksniu. Kultūrinis sluoksnis nežymus, kai kur siekė 5–10 cm storio, didžioji jo dalis sunaikinta ariant,
todėl dalis radinių pateko į ariamąjį sluoksnį (215, 220 pav.).
Radiniai. Ir kultūriniame, ir ariamajame sluoksnyje rasta 320 vienetų titnaginių dirbinių ir daugiau
kaip 2000 titnago skelčių ir nuoskalų [Butrimas 1980, p. 3–6]. Rasta trikampių strėlių antgalių,
trapecijų, lancetų, 65 galiniai gremžtukai, panašus skaičius grandukų, keli įstatomieji ašmenėliai,
rėžtukų, grąžtelių, kaltelių, peilių, ylų ir nemaža skaldytinių kolekcija (216, 218 pav.). Skirtingai nei
mezolito stovyklos radiniai, neolitiniai dirbiniai gaminti iš gero pilkos ir juodos spalvos titnago.
Gamybos atliekų čia mažiau, dirbiniai ir skeltės sudaro apie 40 % viso titnaginio inventoriaus.
Virvelinės keramikos aptiktos tik 6 šukelės (217 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė, kaip turinti tipišką vėlyvojo neolito titnaginį inventorių ir virvelinės
keramikos, datuotina vėlyvuoju neolitu.
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216. Širmės kalno 3-iosios neolito gyvenvietės titnago žaliavos ir dirbinių paplitimo schema
The diagram of the spreading of flint artefacts in Širmės kalnas 3 Neolithic settlement

————
217. Virvelinės keramikos fragmentai iš Širmės kalno 3-iosios neolito gyvenvietės
The fragments of corded ware ceramics from Širmės kalnas 3 Neolithic settlement
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218. Širmės kalno 3-iojoje neolito gyvenvietėje rasti titnaginiai dirbiniai: trapecijos (1–3),
širdiniai strėlių antgaliai (4, 5), lancetai (6–10), grąžteliai (11–13), gremžtukai (14–20),
peiliai (21–22), vienagalis skaldytinis su rankenėle (23), dvigalis skaldytinis (24)
Flint artefacts from Širmės kalnas 3 Neolithic settlement: trapeze (1–3), heart shape arrow
heads (4, 5), lancets (6–10), borers (11–13), scrapers (14–20), knives (21–22), one platform
core (23), double platform core (24)
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219. Širmės kalno 1-osios, 2-osios, 3-iosios ir 4-osios mezolito–neolito gyvenviečių žemės paviršiuje Janapolės vidurinės
mokyklos moksleivių surinktas titnaginių dirbinių rinkinys: širdinis strėlės antgalis (1), ašmenėliai (2, 3), lancetai (4, 5),
pseudomikrorėžtukas (6), gremžtukai (7–14), gremžtukas-rėžtukas (15), peiliai (16–17), grąžteliai (18, 19), kirvis (20).
T. Rimkaus piešinys, 2018
Flint artefact surface collection from the territories of Širmės kalnas 1, 2, 3, 4 Mesolithic-Neolithic settlements, collected by
Janapolė Secondary School pupils: heart form arrowhead (1), microliths (2, 3), lancets (4, 5), pseudomicro burin (6), scrapers
(7–14), scraper-burin (15), knives (16–17), borers (18, 19), axe (20). Drawing by T. Rimkus, 2018
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220. Morfologinis ir stratigrafinis pjūvis per Širmės kalno 1-ąją ir 3-iąją
mezolito–neolito gyvenvietes
Sutartinius ženklus žr. p. 206
Morphological and stratigraphical cross-section through Širmės kalnas 1
and 3 Mesolithic-Neolithic settlements
Indexes see p. 206

11. Širmės kalno 4-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Artimiausia Širmės kalno 3-iajai neolito gyvenvietei ir, atrodo, vienalaikė su neolitiniu jos
sluoksniu turėtų būti Širmės kalno 4-oji gyvenvietė. Šią radimvietę kaip penktąją situaciniame plane dar
1976 m. buvo pažymėjęs V. Valatka. Ji buvo įsikūrusi pietiniame Širmės kalno šlaite (221 pav.) apie 150 m
atstumu nuo 3-iosios gyvenvietės. Aptikta pietrytiniame Širmės kalno iškyšulyje (pietinėje vadinamosios
Rūsių kalvos dalyje), šlaite, ariamoje dirvoje, smėlyje, šalia augančių krūmų guoto. Pirmieji titnagai ir
įvairialaikės šukelės rastos 10 m į šiaurę nuo melioracinio griovio, pasklidę maždaug 100 x 100 m dydžio
plote dirvos paviršiuje. 1978 m. čia padaryti bandomieji šurfai, o 1979 m. ištirtas 128 m2 plotas, kuriame,
nors ir negausiai, aptikta neolito laikų titnaginių dirbinių. Tyrinėtas plotas orientuotas pietų–šiaurės
kryptimi. 1-asis kvadratas (2 x 2 m) iškastas 10 m į šiaurę nuo melioracijos griovio, o visos perkasos ilgis
pietų–šiaurės kryptimi 46 metrai.
Radiniai. Surinkta 420 titnaginių dirbinių, skelčių ir nuoskalų (219 pav.). Šios gyvenvietės kultūrinis
sluoksnis taip pat buvo aleriodo ir atlantinio laikotarpio terasos apatinės dalies smėlyje, užklotame pilkai
juodo aliuvo (152–153 m absoliučiojo aukščio terasa) sluoksnio. Po arimo suardytu kultūriniu sluoksniu
slūgsojo šviesus ledynmečių laikų smėlis [Butrimas 1980]. Kultūrinis sluoksnis po dirvožemio sluoksniu
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221. Širmės kalno 4-osios neolito gyvenvietės tyrinėto ploto perkasų planas
Excavation plan of Širmės kalnas 4 Neolithic settlement

————
222. Virvelinės keramikos fragmentai iš Širmės kalno 4-osios neolito gyvenvietės
Fragments of Corded Ware ceramics from Širmės kalnas 4 Neolithic settlement

buvo išlikęs tik 10–13a kvadratuose, maždaug perkasos viduryje. Jis juosvas, iš karto po pilku
dirvožemio sluoksniu ir nežymiu smėlio tarpsluoksniu. Čia 8a, 9a, 10a, 11a, 12a ir 13a kvadratuose
surinkta kiek daugiau radinių (222 pav.). Likusiuose kvadratuose radinių labai mažai, kultūrinis
sluoksnis neišlikęs, židinių, pastatų pėdsakų neaptikta, todėl tyrinėjimai nebuvo tęsiami.
Chronologija. Titnaginiai dirbinėliai ir kelios vėlyvojo neolito šukelės su grūstu granitu, kurių
viena puošta įspaustu virvelės ornamentu, leistų šią gyvenvietę datuoti vėlyvuoju neolitu.

Skirmantinės 2-oji gyvenvietė, įsikūrusi vakariniame
Kalniškių kaimo pakraštyje ant 157–160 m absoliučiojo
aukščio (7–10 m virš dabartinio ežero lygio) raguvos išplovų kūgio, kuris siedintinas su raunio pašiltėjimu. Ši
gyvenvietė, kaip ir Kalniškių, Širmės kalno, Daktariškės,
buvo išsidėsčiusi šiaurinėje Biržulio pakrantėje ten, kur
paplitę šviesūs sausi pušynai, augantys lengvuose smė-
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lių dirvožemiuose (223 pav.). Ties pietiniu Biržuliu smėlinguose pusiasaliuose aptiktos Karkliškių, Ožnugario gyvenvietės. Netoliese nuo jų – taip pat lengvuose
dirvožemiuose – Gaigalinės, Kulniko salose ar analogiškoje gamtinėje aplinkoje aptiktos ir kitos gyvenvietės bei
radimvietės: Upetų (Pareškečio) prie Rešketos upės ir
Mažojo Palūksčio (Drobūkščių) gyvenvietės vakariniame
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223. Vėlyvojo neolito kraštovaizdis prie Biržulio su pažymėtomis pagrindinėmis to laikotarpio
gyvenvietėmis. F. Kavoliutė, 2004
Late Neolithic landscape of Biržulis lake area with main Neolithic settlements. F. Kavoliutė, 2004
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Lūksto ežero krante. Rytiniuose Biržulio ežero krantuose
vyravo drėgni ir šlapoki mišrūs miškai, augantys įvairaus
sunkumo priemoliuose ir moliuose [Kavoliutė 2004, p. 23].
Gyvenviečių įkūrimas sausose, šiltose smėlio dirvožemių
vietovėse akivaizdžiai rodo vis dar nelengvą senųjų žvejų buitį. Kartu šie purūs, nesudėtingais įrankiais lengvai
įdirbami smėlio dirvožemio plotai tiko ir ankstyvajai žemdirbystei.
Gaigalinės 1-oji ir 2-oji gyvenvietės buvo įsikūrusios
Kalniškių kaimo dalyje, Gaigaline vadinamoje kalvoje
(224 pav.). Gaigalinės 1-oji gyvenvietė, aptikta vakarinėje

šios kalvos dalyje, yra apie 400 m nuo Alkakalnio, o Gaiga
linės 2-oji gyvenvietė – pietinėje kalvos dalyje, apie 1,5–
2 m žemiau negu pirmoji. Gaigalinės 1-osios gyvenvietės
apgyvenimą reikėtų sieti su trečiosios subborealinio ežero transgresijos pabaiga, o jau žalvario amžiaus pirmosios
pusės Gaigalinės 2-ąją gyvenvietę – su pačia ketvirtosios
subborealinės ežero regresijos pradžia (maždaug prieš
3000 metų).
Analogiškoje gamtinėje aplinkoje gyvenvietės buvo
įsikūrusios ir prie Lūksto ežero – Drobūkščių pašlaitėse
ir šiaurinėse Lūksto ežero salose.

20. Gaigalinės 1-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Gaigalinės 1-oji gyvenvietė, vienalaikė su trimis Žvejeliškės gyvenvietėmis,
tyrinėta 1983 m. Ji buvo įsikūrusi vakarinėje Kalniškių kaimo dalyje, 850 m į pietus nuo kelio
Janapolė–Pavandenė, 250 m į šiaurės vakarus nuo dešiniojo Drujos kranto, 300 m į pietryčius nuo
Pabiržulio alkakalnio, apie 1400 m į vakarus nuo tilto per Drują kelyje Janapolė–Pavandenė, apie
50 m į vakarus nuo Gaigalinės 1-osios žalvario amžiaus gyvenvietės. Buvusioje 250 m ilgio ir
150 m pločio saloje gyvenvietę 1983 m. rado A. Butrimas ir tais pačiais metais vadovavo jos
tyrinėjimams (225, 226 pav.).
Kultūrinis sluoksnis, židiniai. Salos pietvakarinėje dalyje 1983 m. ištirtas 216 m2 plotas.
Kultūrinis sluoksnis aptiktas po 25–35 cm storio ariamuoju dirvožemio sluoksniu. Tai apie
20–30 cm storio rudos spalvos smulkiagrūdis smėlis (228: B–B1 ir A– B pav.). Kultūriniame
sluoksnyje (228: C–C1 ir D–D1 pav.) aptikti 2 ovalūs 3 x 1,6 m ir l,8 x 0,8 m dydžio židiniai, nuo
kultūrinio sluoksnio viršaus į gylį siekę tik 47 ir 50 cm. Juose aptikta smulkių angliukų, bet puodų
šukių ir titnagų nedaug.
Radiniai. Rasta 60 titnaginių dirbinių: galinių gremžtukų, grandukų, trapecinių ir trikampių
strėlių antgalių, lancetas, 2 peiliai iš plačių skelčių, grąžtelių, skaldytinių, 1 akmeninis gludintas
įtveriamasis kirvelis, 1 mažas dailiai gludintas skobtelis, keli šimtai virvelinės keramikos šukių
(227 pav.). Pavyko rekonstruoti 7 taures, kurių viena puošta giliomis įraižomis, àptikta rumbo
ornamentu puoštų puodų šukių. Po kultūriniu sluoksniu įžemis – šviesus nejudintas smėlis
[Butrimas 1984b].
Chronologija. Gyvenvietė datuojama pačia vėlyvojo neolito pabaiga–žalvario amžiaus pradžia.
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224. Gaigalinės 1-osios, 2-osios ir Skirmantinės 1-osios, 2-osios gyvenviečių
tyrinėti plotai su dabartinio reljefo izohipsomis
Situation plan of investigated areas in Gaigalinė 1, 2 and Skirmantinė 1, 2
settlements with isolines of present-day relief
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225. Gaigalinės 1-osios, 2-osios ir Skirmantinės 1-osios, 2-osios gyvenviečių mezolito, neolito
ir žalvario amžiaus tyrinėti plotai su dabartinio reljefo izohipsomis.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1983–1985, 2018
Gaigalinė 1, 2 and Skirmantinė 1, 2 Mesolithic, Neolithic and Bronze Age sites on a relief map
with isolines of present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1983–1985, 2018
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226. Gaigalinės 1-osios, 2-osios ir Skirmantinės 1-osios, 2-osios gyvenviečių mezolito,
neolito ir žalvario amžiaus tyrinėti plotai. Rekonstruota naudojant lidaro duomenis
A. Butrimas, T. Rimkus, 1983–1985, 2018
Gaigalinė 1, 2 and Skirmantinė 1, 2 Mesolithic, Neolithic and Bronze Age sites on a relief map,
created using Lidar data. A. Butrimas, T. Rimkus, 1983–1985, 2018
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227. Vėlyvojo neolito puodų iš Gaigalinės 1-osios neolito gyvenvietės
rekonstrukcija. A. Ruzienės piešinys, 1985
Reconstruction of Late Neolithic pots from Gaigalinė 1 Neolithic
settlement. Drawing by A. Ruzienė, 1985
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228. Gaigalinės 1-osios neolito gyvenvietės tyrinėto ploto planas su skerspjūviais
Investigated area of Gaigalinė 1 Neolithic settlement with cross-sections

22. Gaigalinės 2-oji žalvario amžiaus gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė yra tame pačiame Kalniškių kaime kaip ir Gaigalinės 1-oji, toje pačioje
buvusioje saloje, tik 150 m atstumu į pietryčius nuo jos (226 pav.). Ji yra pietrytinėje nedidelės
kalvelės dalyje, aptikta ir tyrinėta 1983 m. Ištirtas 172 m2 plotas.
Kultūrinis sluoksnis. Juodos spalvos 10–25 cm storio kultūrinis sluoksnis buvo po 25–30 cm
storio ariamuoju dirvožemio sluoksniu (pjūvis A–A1 per tyrinėtą plotą šiaurės–pietų kryptimi)
(229 pav.). Po juo šiaurinėje tirto ploto dalyje slūgsojo šviesus nejudinto smėlio sluoksnis, o pietinėje
dalyje virš jo dar kai kur buvo galima įžvelgti než ymių subborealinių transgresijų paliktų juodų
durpių tarpsluoksnėlių. Kultūriniame sluoksnyje pastatų ar židinių pėdsakų neaptikta.
Radiniai. Dirbinių iš titnago beveik nebuvo: rasta tik 16 skelčių ir nuoskalų. Aptikta vėlyvosios
povirvelinės keramikos, taip pat keramikos šukių su nežymiomis augalinėmis ir smulkiomis
mineralinėmis priemaišomis molio masėje (230 pav.). Dalis šukių puošta eglutės ornamentu,
pasitaiko įvairių Europos miškų zonos žalvario amžiaus keramikos ornamentikos motyvų.
Chronologija. Gyvenvietė datuotina žalvario amžiaus pirmąja puse.
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229. Keramikos paplitimo tyrinėtame Gaigalinės 2-osios žalvario amžiaus gyvenvietės plote
diagrama ir kultūrinio sluoksnio pjūvis šiaurės–pietų kryptimi. A. Butrimas, 1983
Bronze Age settlement Gaigalinė 2. Diagram of vessel fragments spread and cross-section of
cultural layer in North-South direction. A. Butrimas, 1983
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230. Gaigalinės 2-osios žalvario amžiaus gyvenvietės keramikos fragmentų
ornamentikos pavyzdžiai. A. Ruzienės piešinys, 2004
Ornamented pottery fragments from Gaigalinė 2 Bronze Age settlement.
Drawing by A. Ruzienė, 2004

52. Mažojo Palūksčio 1-oji neolito radimvietė
Topografija. Radimvietė yra apie 150 m į pietvakarius nuo vakarinio Lūksto ežero kranto, 700 m
į rytus nuo kelio Drobūkščiai–Čepaičiai, apie 1200 m į pietryčius nuo Drobūkščių senkapio, apie
1500 m nuo kelio Varniai–Laukuva (per Drobūkščius). 1984 m. žvalgomosios išvykos į Drobūkščius
metu ją rado Adomas Butrimas ir Laimutė Valatkienė (231 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Radimvietė aptikta apie 3–4 m aukščio šiaurės–pietų kryptimi pailgoje
ariamoje kalvelėje, priesmėlingoje dirvoje. Neolito laikotarpiu čia galėjo būti Lūksto ežero terasa.
Kultūrinis sluoksnis smarkiai sunaikintas ariant, bet po armeniu jis dar išlikęs 5–10 cm tamsiai
pilkos spalvos.
Radiniai. Rasta keliasdešimt titnaginių gremžtukų, skaldytinių ir nuoskalų. Armenyje mėtėsi ir
įvairios XX a. sodybos šiukšlės, nes čia dar apie 1955 m. stovėjo kumetynas.
Chronologija. Pagal titnaginių dirbinių formas, spalvą ir patiną radimvietė datuotina neolito
laikotarpiu.
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231. Mažojo Palūksčio 1-osios, 2-osios ir Alkos kaktos neolito
radimvietės situacinis planas
Situation plan of Palūkstis 1, 2 and Alkos kakta Neolithic find place

53. Mažojo Palūksčio 2-oji akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Radimvietė yra 350 m į šiaurės vakarus nuo mažojo Palūksčio alkvietės, 820 m
į pietryčius nuo kelio Drobūkščiai–Čepaičiai, 900 m į šiaurę nuo Sietuvos upelio žiočių į Lūksto ežerą,
900 m į pietus nuo Mažojo Palūksčio 1-osios radimvietės. Žvalgomosios ekspedicijos metu 1986 m.
ją rado Adomas Butrimas, Gintautas Zabiela, Bronius Dakanis ir Jonas Balčiūnas, vėlesniais metais ji
dar buvo žvalgyta A. Butrimo.
Kultūrinio sluoksnio dėl vien paviršinio žvalgymo neaptikta, radiniai rinkti tik ariamoje dirvoje.
Radiniai. Radimvietė yra nežymioje pakilumėlėje, ariamame lauke, titnaginio inventoriaus rasta
maždaug 50 x 50 m plote. Ateityje bandomaisiais šurfais vertėtų detaliai išžvalgyti radimvietės
teritoriją.
Chronologija. Dėl mažo radinių kiekio dar negalima nustatyti, kuriam akmens amžiaus periodui
radimvietė priskirtina.
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232. Plukių salos neolito ir geležies amžiaus gyvenvietės situacinis planas
Situation plan of Plukiai Island Neolithic-Iron Age settlement

31. Plukių salos neolito–geležies amžiaus gyvenvietė
Topografija. 1992 m. Vilniaus dailės akademijos ir Klaipėdos universiteto Istorijos centro
tyrinėtojai (vadovai A. Butrimas ir V. Žulkus) žvalgė Lūksto apyežerę Telšių r. Nedidelės apimties
tyrinėjimai buvo atlikti neolito–geležies amžiaus gyvenvietėje, vadinamoje Plukių sala, kuri yra apie
1 km į šiaurės vakarus nuo Varnių ir apie 1,5 km į šiaurės rytus nuo Lūksto ežero, dešiniajame
Varnelės krante, Debesnos pelkėje. Kalvelės plotas 96 x 58 m, aukštis 1,7 m (232 pav.).
Kultūrinis sluoksnis, stratigrafija. Kalvelėje iškasti 5 šurfai ir vienas plotas vakariniame jos
krašte – iš viso 51 m2. Po 20–25 cm storio velėnos sluoksniu buvo 20–30 cm storio kultūrinis
sluoksnis, kuriame aptiktos kelios sunkiai datuojamos šukės, didesniajame plote – dėmės, vėlyvo
židinio ir stulpaviečių pėdsakai.
Radiniai. Rasta įvairios ir skirtingų laikotarpių, taip pat ir neolito, keramikos ir titnaginių dirbinių.
Keramika raudonai degta, lygiu paviršiumi, puošta gnaibytiniu ir eglutės ornamentu, su grūsto
granito priemaišomis molio masėje. Jos surinkta apie 50 fragmentų. Jie mažai brūkšniuoti, o kai
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kurie šiurkščiu paviršiumi, grublėti ir priskirtini jau metalų epochai. Rasta viena puodo briauna,
nusklembta į vidų ir puošta apvijiniu ornamentu. Ji priskirtina Narvos kultūros keramikai. Prie pat
briaunos ši šukė puošta įkypomis įkartėlėmis, molio masėje vyrauja augalinės priemaišos. Aptikti
trys skaldytiniai, vienas 6,9 cm ilgio kvarcitinis ietigalis nuskaldytomis šoninėmis briaunomis,
trapecinis titnaginis strėlės antgalis, šoninis gremžtukas, kelios skeltelės ir nuoskalėlės.
Chronologija. Rastoji keramika ir titnaginiai dirbiniai leidžia šią nedidelę, greičiausiai laikiną
gyventojų stovyklavietę datuoti neolito laikotarpiu. Kiti radiniai jau priskirtini geležies amžiui.

Širmės kalno 1-oji gyvenvietė (2120±80 m. pr. Kr., nekalibruota data Vs–319) ir Žemaičių aukštumoje prie Varduvos upės įsikūrusi Šarnelės neolito gyvenvietė (2310
±90 m. pr. Kr., nekalibruota data Vs–318) paleografiškai
tapatinamos su pirmąja ir antrąja subborealinėmis transgresijomis, taip pat ir su antrosios – klimatui inversinės

regresijos pradžia. Su šiuo laikotarpiu siedintinos ir kitos
neolito gyvenvietės prie Biržulio: Skirmantinės 1-oji ir
2-oji, Kalniškių 1-oji, greičiausiai ir Širmės kalno 2-oji,
3-ioji ir 4-oji, nors jos gali užimti ir tarpinę vietą tarp ryškiausių pirmojo ir antrojo etapo gyvenviečių.

8. Širmės kalno 1-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Gyvenvietė prie Biržulio ežero buvo įsikūrusi pietrytiniame Širmės kalno šlaite
162 m absoliučiajame aukštyje, prie keliuko iš Janapolės į Žvejeliškės kaimą, apie 600 m
į pietryčius nuo Janapolės bažnyčios ir apie 1,7 km į rytus nuo plento Telšiai–Varniai, apie 300 m
į šiaurės rytus nuo Širmės kalno 3-iosios mezolito–neolito gyvenvietės (233–235 pav.). Neolito
laikotarpio gyvenvietė užėmė apie 50 x 70 m dydžio plotą, esantį į pietus nuo Širmės kalno, 3–4 m
žemiau nuo jo viršūnės, kurioje būta trianguliacinio bokšto. Atstumas nuo 1978 m. tyrinėto ploto
šiaurinės ribos iki šio bokšto – 65 m, iki keliuko – 30,75 m. Gyvenvietė tyrinėjimų metu tebebuvo
ariama, todėl dar prieš tyrimus smarkiai apnaikinta: viršutinė kultūrinio sluoksnio dalis nuarta,
dirvos paviršiuje radiniai pasklidę didesniame nei išlikusio kultūrinio sluoksnio plote. Gyvenvietė
tyrinėta 1978–1979 m., bandomaisiais šurfais atkastas 544 m2 plotas (242 pav.).
Paminklo stratigrafija, židinių, pastatų liekanos. Ištirtas beveik visas plotas, kur po ariamuoju
dirvožemio sluoksniu (pilkos spalvos smėlis) aptiktas rusvos spalvos kultūrinis sluoksnis – iš
smėlio ir smulkiagrūdžio žvyro, 10–25 cm storio, židinių duobėse – iki 70 cm. Aptikta 11 židinių,
kelios duobės, užpildytos angliukais ir pelenų dėmėmis, padaryti jų pjūviai (236–240 pav.). Po juo
slūgsojo šviesus smulkiagrūdis smėlis. Jame ir išryškėjo keliasdešimt stulpaviečių – 4–15 cm
skersmens dėmių, tačiau aiškesnės pastato konstrukcijos nustatyti nepavyko. 1978 m. tyrinėjimų
metu 11o, 11p, 12o, 12p ir šiaurinėje 13o ir 13p kvadratų dalyje išryškėjo maždaug 4 x 3,5 m dėmės
kontūras, kuriame rastas rusvas kultūrinis sluoksnis, užimantis didžiąją kvadrato dalį. Pjūvyje
S–Š (darytame rytų–vakarų kryptimi) matyti, kad visas kultūrinis sluoksnis rusvos spalvos, per
kvadrato vidurį jis pagilėja (lyg koks židinėlis) ir pasiekia 42 cm gylį (241 pav.). Po tuo sluoksniu
slūgso šviesesnis nejudintas smėlis. Ši dėmė pereina į 11p kvadratą, tik čia ji jau pilkesnės
spalvos, matyt, patekę angliukų iš netoliese buvusio židinio. Abiejuose kvadratuose dėmėje gana
daug titnaginių dirbinėlių, skelčių ir nuoskalų.
Ta pati dėmė tęsėsi 12o ir 12p kvadratuose. 12o kvadrato didžiojoje dėmėje, beveik per jos
vidurį, išsiskyrė nedidelė, maždaug 20 x 20 cm, dėmelė. Pjūvyje K–L matyti, kad iš abiejų pusių ją
supa raudono perdegusio apie 10 cm storio smėlio sluoksnis, o giliau ji siekia dar 20 cm ir čia
aptiktas pilkos spalvos sluoksnio su angliukais pėdsakas (241 pav.).
12p kvadrate nukasus 25 cm dirvožemio sluoksnį, kuriame taip pat aptikta beveik 60 titnago
skelčių, nuoskalų ir dirbinėlių, matyti, kad ir čia tęsiasi rausvos spalvos perdegusio smėlio dėmė,
kuri baigiasi vakarinėje kvadrato dalyje, o ties kvadrato viduriu išryškėjo dvi pilkos spalvos
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233. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 1978–1979 m. tyrinėjimų ortofotografinis situacinis planas su
izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1978–1979, 2018
Širmės kalnas 1 Neolithic settlement situation plan of 1978–1979 excavations on orthophoto plan with isolines of
present-day relief. A. Butrimas, T. Rimkus 1978–1979, 2018

anglingos dėmės, abi beveik ovalo formos. Viena, esanti Š kvadrato dalyje 1 m ilgio ir 40 m pločio,
o kita, esanti P kvadrato dalyje ir pereinanti į 13p kvadratą, – 155 cm ilgio ir apie 40 cm pločio.
Padarius kvadrato pjūvį rytų–vakarų kryptimi matyti, kad dėmė taisyklingos piltuvėlio formos,
pilkos spalvos, o rusva žemė ją tik supa: duobės pakraščiai lyg iškloti raudonai pilkos spalvos
tamsesnio ir ryškesnio atspalvio smėlio sluoksniu. P–R dėmės skersmuo 125 cm, o gylis (nuo
kultūrinio sluoksnio paviršiaus) – 50 cm. Kultūriniame sluoksnyje rasti 28 titnaginiai dirbinėliai,
58 skeltės ir nuoskalos.
Iš didžiosios dėmės surinkti angliukai radiokarboniniam datavimui. Atrodo, kad susidūrėme su
gana taisyklingo kiek pailgo keturkampio formos įgilintu pastatu, kuriame aptikti ir keli židinėliai.
Jo matmenys maždaug 400 x 350 cm ir visai dera prie to laikotarpio pastatų dydžio.
Rasta ir gerokai mažesnių dėmių kontūrų ir židinių, kurių pjūvius galima matyti pateiktose
tyrinėto ploto plano iškarpose (237–241 pav.).
Vakarinėje gyvenvietės dalyje po kultūriniu sluoksniu aptiktos dvi stačiakampės pilkai rudos
dėmės. Didesnioji 220 cm ilgio ir 110 cm pločio. Šiauriniame jos gale rastà virvelinės keramikos
šukė. Dėmės kontūras aptiktas vakariniame tyrinėtos gyvenvietės plote. Jis padalytas į 4 dalis ir
pjūviai daryti išimant po vieną ketvirtį. Taip gauti išilginis A–A1 ir skersinis K–K1 dėmės pjūviai.
Jos kontūrai pjūviuose labai ryškūs ir taisyklingi. Pačioje dėmės apačioje (skerspjūvis A–A1) per visą
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234. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 1978–1979 m. tyrinėjimų situacinis planas su dabartinio
reljefo izohipsomis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1978–1979, 2018
Širmės kalnas 1 Neolithic settlement situation plan of 1978–1979 excavations, isolines of present-day
relief. A. Butrimas, T. Rimkus, 1978–1979, 2018

jos ilgį ir beveik per visą plotį K–K1 matyti 8–10 cm gana vienodo storio pilkesnės (tamsesnės) žemės
sluoksnis. P duobės dalyje prie kontūro galo (238 pav.) rastas pagilėjimas – į kuolo pėdsaką panaši
rusvai pilka dėmelė, einanti gilyn nuo kontūro pabaigos dar 14 cm, lyg smailėjanti, bet užsibaigianti
tiesiu nukirtimu. Dėmė aptikta 9u, 10u ir 10t kvadratuose. Joje rasta angliukų, smulkių keramikos
fragmentų, raudonos ochros ir trikampis gludinimo akmuo. Savo matmenimis ir skerspjūviu panaši
ir antroji dėmė. Tai greičiausiai kapų, kuriuose griaučiai neišlikę, liekanos.
Radiniai. Visi radiniai padalyti į 2 sluoksnius. Sluoksnis A (viršutinis), kur surinkti visi arime rasti
radiniai, ir sluoksnis B (apatinis), kur surinkti radiniai iš kultūrinio sluoksnio. Vis dėlto atrodo, kad jie
vienalaikiai. Surinkta apie 2900 vienetų titnagų, iš kurių 593 dirbiniai: galiniai, šoniniai, dvigaliai ir
ovalūs gremžtukai (apie 130), grandukai (per 90), keli lancetiniai ir trapeciniai strėlių antgaliai (244,
245 pav.), kalteliai, apie 90 skaldytinių, keli rėžtukai, keliolika grąžtelių ir įstatomųjų ašmenėlių, taip
pat rasti keli gludinimo akmenys, 22 virvelinės keramikos šukelės (243 pav.).
Chronologija. Gyvenvietė datuotina vidurinio neolito pabaiga–vėlyvuoju neolitu. Atsižvelgiant į
radinius ir Vilniaus radiokarboninės laboratorijos nustatytą datą, ji laikytina viena iš ankstyviausių
smėlinių gyvenviečių Biržulio apyežerėje: 4070±80 (Vs-319), o jos kalibruota data – apie 2700 BC,
t. y. dar III tūkstantmečio pr. Kr. pirmoji pusė.
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235. Dabartinis Širmės kalno reljefas, rekonstruotas naudojant lidaro duomenis.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1978–1979, 2018
Širmės kalnas and surroundings. Relief map reconstructed using Lidar data.
A. Butrimas, T. Rimkus, 1978–1979, 2018
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236. Viso tyrinėto Širmės kalno
1-osios gyvenvietės ploto ir
atskirų perkasų schema
Situation plan of investigated area
of Širmės kalnas 1 Neolithic
settlement and parts of
investigated area
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237. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 1-as tyrimų plotas:
židiniai, jų pjūviai, kuolų pėdsakai
Detail plan 1 in Širmės kalnas 1 Neolithic settlement: cross-section
of hearts and postholes

258

2

Biržulio ežero ir Vir vytės baseino
akmens amžiaus paminklų raida ir jų aprašymai

————
238. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 2-as tyrimų plotas: pilkos, vietomis
anglingos dėmės, dėmės su pelenais, rusvo perdegusio smėlio dėmės ir jų pjūviai
Detail plan 2 of Širmės kalnas 1 Neolithic settlement: gray sand, sand widh ashes,
carboniferons sand, brownish sand and cross sections
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239. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 3-ias tyrimų plotas: įgilintas pastatas
ir židiniai jame, židiniai ir jų pjūviai, kuolų dėmės
Detail plan 3 in Širmės kalnas 1 Neolithic settlement: remains of dwelling and its
postholes, cross-section of fireplaces, and remains of postholes
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240. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 4-o tyrimų ploto dėmės ir židiniai, jų pjūviai
Detail plan 4 of Širmės kalnas 1 Neolithic settlement: fireplaces and their cross-sections
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241. Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės 5-o tyrimų ploto dėmės su pelenais, angliukais,
rusvu perdegusiu smėliu ir jų pjūviai
Detail plan 5 of Širmės kalnas 1 Neolithic settlement cultural layer with ashes, carboniferons sand and their cross sections
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242. Širmės kalno 1-oji neolito
gyvenvietė tyrinėjimų metu
Širmės kalnas 1 Neolithic
settlement during
investigations
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243. Virvelinės keramikos fragmentai iš Širmės kalno 1-osios
neolito gyvenvietės
Fragments of pottery from Širmės kalnas 1 Neolithic settlement
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244. Titnaginiai kalteliai (1–8) ir skaldytiniai (9–25) iš Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės
Neolithic settlement Širmės kalnas 1: flint chisels (1–8) and cores (9–25)
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245. Titnaginiai galiniai gremžtukai iš Širmės kalno 1-osios neolito gyvenvietės
End scrapers from Širmės kalnas 1 Neolithic settlement
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9. Širmės kalno 2-oji neolito gyvenvietė
Topografija. Visai netoli nuo Širmės kalno 1-osios gyvenvietės – tik apie 100 m į rytus – tyrinėta
nedidelė gyvenvietė. Joje ištirtas 50 m2 plotas (214, 246 pav.).
Kultūrinis sluoksnis čia aptiktas geltoname senežerio (dar aleriodiniame) smėlyje, 25–28 cm
gylyje nuo žemės paviršiaus, po velėna. Sluoksnio storis įvairuoja: vakarinėje tyrinėto ploto dalyje
20–25 cm, o rytinėje – iki 40–50 cm. Jame kartu su vėlyvojo neolito titnaginiu inventoriumi rasta ir
vėlesnių (jau metalų epochos) keramikos ir geležies dirbinių. Šios gyvenvietės kultūrinis sluoksnis,
matyt, susidarė iš ariant ardomo netoliese, tik aukščiau kalno šlaite esančios Širmės kalno 1-osios
gyvenvietės kultūrinio sluoksnio. Metalų epochos ir net istorinių laikų medžiagos taip pat buvo rasta
ir arimo suardytame viršutiniame Širmės kalno 1-osios gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje.
Radiniai. Šios gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje surinkta apie 200 titnaginių dirbinių, skelčių ir
nuoskalų [Butrimas 1984b], iš kurių pažymėtini 6 gremžtukai, 17 grandukų, 1 kaltelis, 8 skaldytiniai,
2 grąžteliai, 1 rėžtukas, 1 peilis, matyt, čia patekę iš ardomo Širmės kalno 1-osios gyvenvietės
sluoksnio.
Chronologija. Tyrinėtos gyvenvietės sąnašiniame kultūriniame sluoksnyje rasti ankstyviausi
radiniai datuotini neolito, o vėlyviausi – jau viduramžių laikotarpiu.
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246. Širmės kalno 2-osios neolito gyvenvietės tyrinėjimų planas ir nuotrauka
Širmės kalnas 2 Neolithic settlement plan and photo of investigated area

265

————
247. Šarnelės neolito gyvenvietės situacija Žemaičių
aukštumos upyne. A. Butrimas, 1996
Location of Šarnelė Neolithic settlement on Varduva
River in Žemaitijan Upland. A. Butrimas, 1996

15. Šarnelės neolito gyvenvietė
Topografija. Šarnelės gyvenvietę tyrinėjo R. Rimantienė (1973) ir A. Butrimas (1981–1982), iš viso
ištirtas 568 m2 plotas, tačiau radimvietė buvo žinoma jau gerokai seniau. Pirmuosius atsitiktinius kaulo
radinius iš čia į Žemaičių muziejų „Alka“ Telšiuose pristatė mokytojas Brunza 1940 m., o 1965 m. į tą patį
muziejų kreipėsi kraštotyrininkas šarneliškis Konstantinas Bružas ir pranešė, kad jo brolis, gyvenantis
Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos apyl.), turi suradęs keletą kaulinių ir raginių dirbinių. Tuometinis
Telšių muziejaus archeologas V. Valatka nuvyko į Šarnelę, gavo tuos radinius ir nustatė vietą, kur jie
buvo rasti. Paaiškėjo, kad radimvietė yra vakariniame Šarnelės kaimo pakraštyje, netoli buvusio Ertenio
ežero (248 pav.), kairiajame Varduvos krante, apie 300 m į vakarus nuo buvusios Bagužų sodybos ir apie
200 m į šiaurės vakarus nuo Bružų sodybos. Sausinant Ertenio ežerą ir gilinant Varduvos vagą
išmestose iš dugno žemėse ir buvo aptikti kauliniai ir raginiai dirbiniai, kurie 2016 m. datuoti Briuselio
laboratorijoje. Šarnelės tyrinėjimai išsamiai publikuoti [Valatka 1968; Girininkas 1977; Butrimas 1996b]
(247, 248, 250, 251 pav.).
Stratigrafija, pastatų liekanos. Gyvenvietė atitinka nedidelio Ertenio ežero, kurį prateka Varduva
Šarnelės kaime, 2-ąją subborealinę regresiją. Kultūrinis sluoksnis aptiktas įvairiame gylyje: nuo 50–
60 cm – šiaurinėje ir beveik iki 170 cm – pietinėje gyvenvietės dalyje (252, 253 pav.). Virš 5–30 cm storio
kultūrinio sluoksnio vienose vietose slūgsojo žvyro tarpsluoksnis, o kitose – iš karto ant kultūrinio
sluoksnio buvo rudos spalvos žolinių durpių sluoksnis. Virš jo – ežerinio molio, vadinamojo šlyno,
sluoksnis (čia jis užneštas mechaniškai gilinant Varduvos vagą). Tarp šių sluoksnių kai kuriose
gyvenvietės vietose aptikta smėlio ir žvyro tarpsluoksnėlių. Velėnos storis – 10–15 cm. Gyvenvietės
teritorijoje aptikta daugiau kaip 400 į ežerinio molio sluoksnį sukaltų 4–12 cm skersmens stulpų (252 pav.).
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248. Šarnelės neolito gyvenvietės subborealinio laikotarpio situacinis planas, sudarytas remiantis gyvenvietės ir jos
aplinkos stratigrafiniais profiliais ir paleografinės analizės duomenimis. R. Kunskas, 1996
Reconstruction scheme of Neolithic settlement Šarnelė in Sub-Boreal climate phase, according to stratigraphic profiles
of settlement pattern analysis and paleographical research. R. Kunskas, 1996

Rytinėje dalyje jie sudarė 15 x 4 m dydžio stulpinės konstrukcijos pastato dalį (252, 258 pav.). Geriau
išlikusiose vietose buvo matyti, kad nusmailinti kuolai (juodalksnių, baltalksnių, drebulių, lazdynų)
buvo sukalti dviem lygiagretėmis eilėmis, kurios sudarė sieną. Ryškesnės buvo dvi: viena, einanti iš
pietvakarių į šiaurės rytus, o kita, statmena pirmajai, – iš pietryčių. Tarp kuolų ir jų eilių pakraščiuose
rasta daug akmenų, kurie, matyt, rėmė kuolus (255, 258 pav.). Šiaurvakarinėje pastato dalyje aptikta
stambių akmenų (25 x 45 cm), o aplink juos buvo matyti medžio anglies trupinėlių ir pelenų dėmių.
Toje vietoje rasta nemaža kaulinių ir raginių dirbinių, puodų šukių. Tai tikriausiai gyvenamojo pastato
židinių liekanos. Vakarinėje tyrinėto ploto dalyje, kur ežerinio molio sluoksnis (taigi ir kultūrinio
sluoksnio apačia) aptiktas 50–90 cm gylyje, kuolai paviršiuje jau nekyšojo: pačiame sluoksnyje buvo
matomos tik sutrešusių kuolų dėmės. Keliose vietose jos taip pat sudarė dvigubas eiles, einančias
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249. Ornamentuotas vėlyvojo paleolito durklas ir jo fragmentas iš Žemaičių muziejaus „Alka“ kolekcijos – seniausias ornamentikos
pavyzdys Lietuvoje. Radiokarboninė kalibruota jo data 10570–10130 m. pr. Kr. (BC) (RICH-22953). Atsitiktinis radinys, 1940–1965
Ornamented Final Paleolithic bone dagger from Samogitian Museum “Alka“ collection. Stray find, 1940–1965, the example
of oldest ornamentation from Lithuania. Radiocarbon calibrated date 10570–10130 (BC) (RICH-22953)

pietvakarių–šiaurryčių kryptimi. Šiaurinėje dalyje šios kuolų dėmės baigėsi statmena joms 17 kuolų
eile. Kuolų storis – 4–12 cm, toks pat kaip ir rastųjų rytinėje tyrinėto ploto dalyje. Pastato vietoje taip
pat aptikta daug akmenų. Ypač dideli akmenys rasti pietvakarinio pastato kampo išorinėje dalyje,
kurių didžiausias 90 x 50 cm, kiti mažesni. Šalia šių akmenų aptikta ir horizontaliai gulinčių
80–160 cm ilgio ir 10–25 cm skersmens rąstelių. Kadangi tiksliai nustatyti pastato matmenis dėl
kuolų chaotiškumo sunkoka, tai, tik apytiksliai išmatavę atstumą tarp ryškiausių kuolų eilių, galime
konstatuoti, kad pastato būta apie 14 m ilgio ir 6 m pločio. Be to, atskira kuolų grupė, nepriklausanti
aptartam pastatui, leistų manyti, kad galėjo būti ir nedideli priestatėliai, o per šio pastato vidurį ir
išilgai jo turėjo eiti stogą remiančių pėdžių eilė.
Radiniai. Čia rasti atsitiktiniai dirbiniai datuotini vėlyvojo paleolito-mezolito laikotarpiu (249 pav.).
Virvelinė keramika, keletas narviškos keramikos puodų šukių su kriauklelių priemaišomis (261 pav.),
dirbiniai iš kaulo ir rago (262, 264 pav.), akmeniniai tinklų pasvarai, plūdės iš pušų žievės (263:4, 5 pav.),
kiti akmeniniai, titnaginiai ir moliniai dirbiniai (260, 263 pav.) daugiausia koncentravosi pietrytinėje
gyvenvietės dalyje [Girininkas 1977; Butrimas 1982e; Rimantienė 1973]. 1981–1982 m. A. Butrimui
tyrinėjant neolito gyvenvietę pavyko aptikti ir mezolitinės durpyninės gyvenvietės pėdsakus.
————
250. Šarnelės neolito gyvenvietės tyrinėjimų ortofotografinis situacinis planas. A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018
Šarnelė Neolithic settlement situation plan on ortophoto plan. A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018
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251. Dabartinis Šarnelės neolito gyvenvietės ir Varduvos upės aplinkos reljefas,
rekonstruotas naudojant lidaro duomenis. A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018
Place of Šarnelė Neolithic settlement, Varduva River and surroundings, reconstructed
using Lidar data. A. Butrimas, T. Rimkus, 1982, 2018
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252. Pagrindinio Šarnelės neolito gyvenvietės tyrinėto ploto planas su pastatų liekanomis
Investigation scheme of main area of Šarnelė Neolithic settlement with remains of wooden structures

————
253. Pagrindiniai stratigrafiniai profiliai įvairiose
Šarnelės neolito gyvenvietės vietose, pažymėti
tyrinėto gyvenvietės ploto plane: A–A1, B–B1, C–C1
(šiaurės–pietų kryptimi), D–D1 (rytų–vakarų
kryptimi)
Sutartiniai ženklai: 1 – velėnos ir maišyto ežerinio
molio, 2 – žvyras su šiukšlėmis,
3 – rudos viksvinės durpės, 4 – rudai juodų durpių
sluoksnis, 5 – juodų durpių sluoksnis, 6 – smėlio
sluoksnis, 7 – žvirgždas, 8 – kultūrinis juodų
durpių ir žvyro sluoksnis, 9 – durpių sluoksnyje
matomi kuolai ir kuoliukai, 10 – baltas ežerinio
šlyno sluoksnis, 11 – puodų šukės, 12 – titnago
radiniai, 13 – kaulo radiniai, 14 – akmenys
The cross-section of the cultural layer of Šarnelė
Neolithic settlement in different parts of settlement:
A–A1, B–B1, C–C1 (North–South direction), D–D1
(East–West direction)
Indexes:
1 – arable soil deposit, 2 – gravel with waste,
3 – brown undispersed peat, 4 – brown-black peat,
5 – black peat, 6 – sand, 7 – gravel, 8 – cultural layer
of peat and gravel, 9 – wooden poles in the peat,
10 – white soft lake clay, 11 – pottery fragments,
12 – flint artefacts, 13 – bone artefacts, 14 – stones
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254. Šarnelės neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su radiniais ir struktūrų liekanomis (2 x 2 ir D X H kvadratai)
Cultural layer of Šarnelė Neolithic settlement with artefacts, and remains of wooden structure (2 x 2 ir D x H squares)
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255. Šarnelės neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su židinio, apkrauto akmenimis,
likučiais (11 M–N kvadratai), medžių liekanomis ir radiniais (8 x 12 ir M x O kvadratai)
Cultural layer of Šarnelė Neolithic settlement with remains of heart (11 M–N squares),
artefacts, remains of wooden structures, and stones (8 x 12 and M x O squares)
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256. Šarnelės neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su radiniais (5 x 7 ir M–Š kvadratai)
Cultural layer of Šarnelė Neolithic settlement with remains of artefacts and wooden poles (5 x 7 and M–Š squares)

————
257. Šarnelės neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su radiniais, medžių liekanomis ir akmenimis (2 x 5 ir c–g kvadratai)
Cultural layer of Šarnelė Neolithic settlement with remains of artefacts, pieces of wood, stones (2 x 5 and c–g squares)
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258. Šarnelės neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis su radiniais ir pastatų
kuolais, akmenimis (I x M ir 2 x 7 kvadratai)
Cultural layer of Šarnelė Neolithic settlement with remains of artefacts,
wooden poles, stones (I x M and 2 x 7 squares)
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259. Stratigrafiniai Šarnelės neolito
gyvenvietės pjūviai skaičiais ir raidėmis
pažymėtose tyrinėtų plotų vietose
Stratigraphic profiles of different parts of
Šarnelė Neolithic settlement mentioned by
letters or numbers
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260. Titnaginiai dirbiniai iš Šarnelės neolito gyvenvietės: trapecijos (1, 2), lancetas (3),
gremžtukai (4,5), peiliai (6–10), grąžtelis (11)
Flint artefacts from Šarnelė Neolithic settlement: trapeze (1, 2), lancet (3), scrapers (4, 5),
knives (6–10), borer (11)

Chronologija. 2016 m. Briuselio radiokarboninėje laboratorijoje datuotiems atsitiktinai rastiems
kauliniams dirbiniams iš Šarnelės nustatytos ankstyviausios datos visoje Vakarų Lietuvoje: 10 570–
10 130 BC (RICH-22953), t. y. vienas dirbinys datuotas dar vėlyvuoju paleolitu (249 pav.), o kitas jau
mezolito pradžia – 7910–7590 BC (RICH-22952). Tyrinėtos neolito gyvenvietės kultūrinis sluoksnis
Vilniaus laboratorijoje datuotas vėlyvuoju neolitu 2970–2700 BC (Vs-318), t. y. III tūkstantmečio pr. Kr.
pirmuoju ketvirčiu. Kita Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) laboratorijos šio sluoksnio data 2610–
2472 (2650 – Le-1787), t. y. III tūkstantmečio pr. Kr. vidurys.

277

————
261. Ornamentuotų virvelinės keramikos puodų fragmentai iš Šarnelės neolito
gyvenvietės: pakraštėliai (1, 2, 4–8), šukės (3, 10), dugnelis (9)
Ornamented Corded Ware pottery fragments from Šarnelė Neolithic settlement:
rims (1, 2, 4–8), potsherds (3, 10), bottom (9)
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262. Kauliniai strėlių ir iečių antgaliai iš Šarnelės neolito gyvenvietės
Bone arrow and spearheads from Šarnelė Neolithic settlement
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263. Kauliniai žeberklai ir jų fragmentas (1–3), pušies žievės plūdės (4, 5), moliniai
verpstukai (6, 7) iš Šarnelės neolito gyvenvietės
Harpoons and fragments (1–3), net floats from pine bark (4, 5) clay spindles (6, 7) from
Šarnelė Neolithic settlement
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264. Iš didelių gyvūnų sąnarinių kaulų padaryti įrankiai, rasti Šarnelės gyvenvietėje
Different bone tools made from metapodials of large ungulates from Šarnelė settlement
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Iš gyvenviečių išsidėstymo matyti, kad neolito laikotarpio gyvenvietės, kapinynai ir radimvietės Biržulio
apyežerėje buvę ten, kur paplitę šviesūs sausi pušynai,
augantys lengvuose smėlio dirvožemiuose [Kavoliutė
2004, p. 25, 26: pav. 1]. Pradėjus dirbti žemę, naujosios
žemės ūkio naudmenos – pievos, dirbami laukai, besikaitaliojantys su išlikusiais miškeliais, atitinkamu spinduliu
ėmė supti to meto gyvenvietes, šiltus užutėkius, upių ištakas, žuvingas upių žiotis. Plitimą į vis naujas erdves
lėmė kelios priežastys. Pirmiausia, kad daugelis vietų
paežerėse netiko gyventi, aplink būta daug šlapių ir užmirkusių dirvožemių. Kita priežastis – greitas prastai
įdirbamo ir ypač menkai derlingo smėlinio dirvožemio
nualinimas auginant žemės ūkio kultūras, kai žemė apdirbama labai primityviais darbo įrankiais. Tai lėmė ir
sunkiai valdomos stichijos – ugnies naudojimas žemei
paruošti ir įdirbti [Kavoliutė 2004, p. 25]. Gyvenvietės iš
ežero pakrančių ėmė plisti tolyn į Rešketos ir Virvytės
pakrantes. Ilgainiui Biržulį, Lūkstą, Virvytę, Rešketą, Varduvą supusių vėlyvojo neolito gyvenviečių aplinka su nedideliais žemdirbių turėtais laukeliais, naminių gyvulių
ganyklomis ėmė įgauti visus agrariniam kraštovaizdžiui

būdingus bruožus. Apie gyvenvietes tankėjo kelių, takų,
ganyklų ir dirbamų laukų tinklas. Kaip rodo Biržulio, šiaurrytinio Lūksto, Rešketos ir Virvytės vėlyvojo neolito–žalvario amžiaus pradžios gyvenviečių išsidėstymo žemėlapis [Kavoliutė 2004, p. 26: pav. 1], galima bandyti labai
apytiksliai nubraižyti aplinkines gyvenvietes supusius
ūkininkauti tinkamus plotus. Tiesa, vienalaikių gyvenviečių tinklas buvo gerokai retesnis. Jos galėjo būti išsidėsčiusios 1–1,5 km atstumu, o tuo metu – lydiminės žemdirbystės laikotarpiu – reikėjo gana didelių teritorijų,
norint gauti kad ir nedidelį augalinio maisto kiekį. Kaip
rodo etnografiniai duomenys, kartais nedideli laukeliai
būdavo įrengiami net 2–2,5 km spinduliu. Aplink dirbamus
laukus jaunuolynais užaugo trakai, įvairiaamžiai antrinio
miško plotai, kuriuose, kaip rodo žiedadulkių diagramos,
daugėjo beržynų, baltalksnynų, drebulynų, pievose atsirado kultūrinių laukų palydovai – ruderaliniai augalai,
kurių paplitimas dar labiau didėjo ankstyvojoje metalų
epochoje [Stančikaitė 2004, p. 61–62]. Jų kiekis išaugo po
miškų deginimo – tai degimuose klestintys augalai. Daugiau kaip 2 km atstumu dar išliko pirmapradžiai miškai,
kuriuose toliau medžiojama, uogaujama, grybaujama.

50. Sėbų 1-oji neolito radimvietė
Topografija. Radimvietė yra kairiajame Virvytės krante, apie 50 m į vakarus nuo Sėbų piliakalnio, aplink
pušimis apaugusią kalvelę (su senomis kaimo kapinaitėmis). 1966 m. ją žvalgė V. Valatka, R. Rimantienė,
V. Urbonavičius (265 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Po armeniu smėlingoje dirvoje aptiktas iki 30 cm storio kultūrinis sluoksnis.
Radiniai. Čia surinkta titnago skelčių, lipdytinių šukių, viena jų buvo su virvelių įspaudais. Radiniai
saugomi Žemaičių muziejuje „Alka“. Rasta ir vėlesnių, jau I tūkstantmečio po Kr. radinių, kuriuos aprašė
V. Valatka [Valatka, Rimantienė, Urbonavičius 1966; Valatka 1967a]. Žvalgant šios radimvietės aplinką
1980–1985 m. A. Butrimui radinių aptikti nepavyko, gal todėl, kad netoli šios vietos buvo įrengtas smėlingas
Virvytės upę kirtęs lauko keliukas.
Chronologija. Radimvietė datuotina vėlyvojo neolito laikotarpiu.

51. Sėbų 2-oji akmens amžiaus radimvietė
Topografija. Dešiniajame Virvytės krante, apie 350 m į pietvakarius nuo Sėbų piliakalnio ir 300 m nuo
Sėbų 1-osios neolito radimvietės, į pietus nuo Jogminų sodybos Janapolės vidurinės mokyklos moksleivis
Artūras Jogminas 1980 m. aptiko akmens amžiaus radimvietę. Ji buvo molingoje kalvoje, pamažu
besileidžiančioje į Virvytės slėnį (265 pav).
Kultūrinis sluoksnis. Nedideliame, maždaug 100 m ilgio, neplačiame ruože rasta šiek tiek titnaginio
inventoriaus ir vėlyvų, jau kaimavietei priklausančių šukių. Kultūrinis sluoksnis arimo metu sunaikintas,
radiniai rinkti žemės paviršiuje.
Radiniai. Rasti keli titnaginiai dirbiniai (gremžtukai, grandukai), pora retušuotų skelčių ir nuoskalų, kelios
vėlyvosios keramikos puodų šukės (266 pav.).
Chronologija. Nesant lengvai datuojamų dirbinių, ši radimvietė tiesiog priskirtina akmens amžiui.
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265. Žemėlapio fragmentas su abiejose Virvytės upės pusėse pažymėtomis Sėbų 1-ąja ir Sėbų 2-ąja radimvietėmis
Situation of find places Sėbai 1 and Sėbai 2 on both sides of River Virvytė

Salose, visai netoliese nuo pusiasaliuose įsikūrusių
gyvenviečių, tyrinėjome ten buvusias Donkalnio gyvenvietę ir kapinyną, Gaigalinės 1-ąją ir 2-ąją gyvenvietes,
Pabiržulio ir Daktariškės 5-ąją gyvenvietes ar kitas trumpesnį laiką gyventas vietas. Smėlingame pusiasalyje,
vakarinėje pietinės Biržulio dalies pakrantėje gyventa
Karkliškės, Ožnugario, Spigino rago gyvenvietėse, o gretimose Spigino ir Kulniko salose būta gyvenviečių ir kapinyno. Rytinėse Biržulio pakrantėse esančiose priemolių ir molių kalvose vyravo drėgni, šlapoki miškai, todėl
akmens amžiaus gyvenviečių nepavyko aptikti. Vietos

žvejams, pradedantiems primityviais įrankiais įdirbti laukus, smėlingi dirvožemiai labiau tiko ankstyvajai kaplinei
žemdirbystei. Pradėjus dirbti žemę, gyventojų veikla tapo
daug įvairesnė, lėmė geresnę adaptaciją Biržulio ekosistemoje. Kai kurios gyvenvietės kūrėsi iškyšuliuose, o kitos
gerokai nutolo nuo ežero pakrančių – žemdirbystė lėmė,
kad apgyventomis tapo upių ir upelių pakrantės, tačiau
didžiųjų Žemaičių aukštumos kalvų aplinka dar keliolika
amžių liko laukti savojo kraštovaizdžio keitėjų – pilių, naujų gyvenviečių statytojų.
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266 Virvelinės keramikos puodų šukės, puoštos horizontalių, statmenų ir įkypų virvelių įspaudais, su grūsto granito
priemaišomis molio masėje iš Sėbų 1-osios vėlyvojo neolito radimvietės
Fragments of Corded Ware Culture vessels with horizontal and vertical code impresions from Sėbai 1 Late Neolithic find place

44. Spigino rago (Karkliškių) akmens amžiaus gyvenvietė
Topografija. Spigino rago mezolito stovykla ir neolito gyvenvietė rasta 400 m į rytus nuo kelio
Varniai–Biržulio sąsmauka, 500 m į vakarus nuo kairiojo Varnelės upės kranto, 550 m į rytus nuo
pietrytinės Stervo ežero pakrantės, 350 m nuo Varnių regioniniame parke įrengtos automobilių
aikštelės ir stendo, skirto apylinkių archeologiniams paminklams pažinti.
Kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietę 1982 m. rado A. Butrimas. Ji užima apie 200 x 100 m dydžio
ariamos dirvos ploto. Tai 3–4 m aukščio rytų–vakarų kryptimi pailgos kalvos rytinė dalis,
nuolaidėjanti iš šiaurės į pietus. Rytinėje dalyje – miškas, o tarp radimvietės ir jo iškastas griovys,
atskiriantis patį ragą, smailėjantį Spigino salos link.
Radiniai. Ariamajame sluoksnyje rasti keli šimtai titnaginių dirbinių – įstatomųjų ašmenėlių,
gremžtukų, peilių – ir žaliavos: neretušuotų skelčių bei nuoskalų (267 pav.). Keliuose
bandomuosiuose šurfuose kalvos viršuje kultūrinio sluoksnio aptikti nepavyko, matyt, sunaikintas
ariant, tačiau šlaituose galėtų būti išlikęs.
Chronologija. Titnaginiai dirbiniai pagal jų tipus ir patinos spalvą galėtų būti datuojami mezolito ir
neolito laikotarpiais.

47. Molijos kalno (Milvydiškių) neolito radimvietė
Topografija. Akmens amžiaus (neolito) radimvietė yra 1100 m į šiaurės rytus nuo kelio Janapolė–
Pavandenė, 650 m į šiaurę nuo dešiniojo Drujos kranto, apie 1100 m į šiaurę nuo tilto per ją kelyje
Janapolė–Pavandenė. Tai toliausiai nuo ežero į kalvas „įlipusi“ akmens amžiaus radimvietė. 1983 m.
ją rado A. Butrimas ir dar tų pačių metų rudenį Janapolės vidurinės mokyklos moksleiviai su
mokytoju A. Karnuševičiumi, rinkdami akmenis ūkio lauke ant kalvos, orientuotos į pietryčių šlaitą,
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267. Spigino rago (Karkliškių) akmens amžiaus gyvenvietės titnaginiai dirbiniai: ašmenėliai
(1, 2), gremžtukai (3–6), peiliai (7–10). T. Rimkaus piešinys
Spigino ragas (Karkliškiai) Stone Age site. Flint inventory: microliths (1, 2), scrapers (3–6),
knives (7–10). Drawing by T. Rimkus

apie 100 x 150 m dydžio arimo plote, siekiančiame krūmais apaugusį griovį, dirvos paviršiuje
surinko ir titnagus.
Kultūrinis sluoksnis. Ariant dirvą kultūrinis sluoksnis sunaikintas. Žvyringame, kartais
molingame armenyje surinkti tik titnaginiai dirbiniai ir žaliava. Keramikos nepastebėta.
Radiniai. Surinkta apie 100 vienetų titnaginio inventoriaus, tai iš mažai patinuoto juosvo ir pilkai
melsvo titnago pagaminti gremžtukai, grandukai, skaldytiniai, skeltės, nuoskalos.
Chronologija. Radimvietė, remiantis titnaginiais dirbiniais ir žaliavos pobūdžiu, datuotina neolito
laikotarpiu.

Ir žiedadulkių analizė, ir archeologinių tyrimų rezultatai rodo vėlyvojo neolito laikotarpiu buvusią intensyvią
žemdirbystės plėtrą Biržulio regione ir Varduvos aukštupyje (Šarnelės gyvenvietė). Atrodo, kad pirmiausia imta
auginti technines kultūras, kurių liekanų aptikta Šarnelės
gyvenvietėje [Rimantienė 1995, p. 97]. Bene seniausi,
anksčiausiai Lietuvoje pradėti auginti augalai – kanapės
(Cannabis sativa), kurių sėklų rasta Šarnelės neolito gy-

venvietės kultūriniame sluoksnyje*. Jų žiedadulkių aptikta ir Biržulio sąsmaukos neolito gyvenvietės aplinkoje,
laikotarpiu tarp 2500–2250 m. pr. Kr., o Daktariškės
5-osios neolito gyvenvietės aplinkoje šių augalų sėklų
aptikta dar ankstesniuose sluoksniuose, datuojamuose

Augalines Šarnelės gyvenvietės liekanas ištyrė
biologė dr. Eugenija Šimkūnaitė.

*
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268. Gyventojų ūkinės veiklos diagrama. Pjūvis ties Biržulio sąsmaukos akmens amžiaus gyvenviete. M. Stančikaitė, 2004
Human impact diagram from section A (Biržulis istmus). M. Stančikaitė, 2004

atlančio pabaiga, pačia subborelio pradžia (t. y. laikotarpiu
iki 2500 m. pr. Kr.) arba vidurinio neolito pabaiga [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 55, pav. 4]. Kanapių sėklų taip pat
rasta Lietuvos pajūryje, Šventosios 3-iojoje ir 23-iojoje
gyvenvietėse, o pastarojoje dar aptikta ir kanapių žiedadulkių. Šis augalas ne vietinės kilmės, patekęs iš Azijos,
kur daugiausia vartotas kaip narkotikas, o Europoje – greičiausiai kaip pluoštinis augalas, kurio plitimą vėlyvajame
neolite galima paaiškinti liepų augimviečių sumažėjimu.
Kanapinės virvelės ir tinklai rodo, kad kanapės ėmė keisti liepos karną. Ar naudotasi jų narkotinėmis ypatybėmis –
archeologijos mokslas vargu ar galės atsakyti, čia tik
galima priminti, kad tradicinėje šio regiono žemaičių virtuvėje kanapės užėmė ne paskutinę vietą. Jos vartotos ir
švenčių metu, pavyzdžiui, Kūčių vakarienei. Šarnelės
vėlyvojo neolito gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje aptikta ir piliarožių (Malvaceae s.) sėklų. Kaip ir kanapės, jos
negalėjo būti išvestos vietoje, nes laukinės jų veislės Lie-

286

tuvoje neauga. Šie augalai į Žemaičių aukštumą galėjo
patekti per rutulinių amforų ar virvelinės keramikos nešėjus.
Pirmieji javai Biržulio regione pradėti auginti tuo pačiu
laikotarpiu kaip ir kanapės – pačioje vėlyvojo neolito pradžioje – apie 2400 m. pr. Kr. (nekalibruotomis datomis)
[Stančikaitė ir kt. 2004, p. 62], tai rodo žiedadulkių iš Biržulio ežero sąsmaukos neolito gyvenvietės aplinkos tyrimai (268 pav.). Tuo pat metu ypač gausiai paplito ir su
žemdirbystės pradžia susiję ruderaliniai augalai – valgomosios rūgštynės (Artemisia L., Chenopodiaceae), piktadilgė (Urtica L.), plačialapis gyslotis (Plantago major L./media
L.). Pirmųjų Lietuvoje augintų javų rūšių nustatyti dar nepavyko, tik, remdamiesi pavyzdžiais iš Šiaurės vakarų
Lenkijos galėtume manyti, kad tai buvo kviečiai – pilkasis
ir dar nenustatytos rūšies [Wislański 1969, p. 172]. Panašia ūkine veikla galėjo verstis ir lengvose, smėlingose
žemėse įsikūrusių vėlyvojo neolito gyvenviečių – Širmės

2
kalno 1-osios (C14 data 4180±80 bp), Daktariškės 1-osios
(gyvenvietės sunykimo laikas 3770±110 bp) gyventojai.
Augalinio maisto rodiklių padidėjimas žmonių mityboje,
kaip rodo Donkalnio ir Spigino neolito kapuose palaidotųjų
tyrimai, taip pat galėtų būti siejamas su žemdirbystės pradžia Biržulio regione. Svarbus žemdirbystės pradžios indikatorius – angliukų atsiradimas Biržulio apyežerių žiedadulkių tiek iš Biržulio sąsmaukos, tiek ir iš Daktariškės
5-osios neolito gyvenviečių aplinkos diagramose. Abiejuose pjūviuose jų kiekis gerokai išaugo pačioje subborealio
pradžioje–vėlyvojo neolito pradžioje, t. y. kartu su javų ir
ruderalinių augalų žiedadulkėmis. Medžių kirtimas, miškų
deginimas – neišvengiami žemdirbystės plitimo palydovai,
todėl neatsitiktinai vidurinėje Žemaičių aukštumos dalyje,
Telšių ir Plungės rajonuose, rasti 147 akmeniniai ir titnaginiai kirviai, kurių dauguma datuojama ankstyvuoju neolitu ir žalvario amžiaus pradžia [Iršėnas, Ostrauskienė
2004, lent. I–III, p. 99–106].
Archeologinių tyrimų metu aptikti ir akmeniniai grūdų
trintuvai – apatinis ir viršutinis trinamieji akmenys [Butrimas 1982a, lent. 34:1–2], dar vienas žemdirbiams būtinas įrankis. Labai svarbus žemdirbystės liudininkas yra
ir akmeninė 7,5 cm ilgio gyvatgalvio kaplio galvutė, rasta
Šarnelėje. Šio tipo kapliai, kaip atsitiktinai rasti žemdirbystės įrankiai, žinomi ir iš kitų Žemaičių aukštumos vietovių: Brizgų (Telšių r.), du ir iš Telšių, be konkretesnės
radimo vietos [Iršėnas, Ostrauskienė 2004, lent. I, p. 100–
103]. Daktariškės 5-ojoje, Donkalnio ir Gaigalinės 1-ojoje
gyvenvietėse aptikta ir primityvių akmeninių kaplių, iš
abiejų pusių apskaldytais ašmenimis, dažnai sunkiai atskiriamų nuo paprastų lauko akmenų.
Gyvulininkystės pėdsakus galima konstatuoti iš dviejų
šaltinių: naminių gyvulių kaulų, randamų gyvenviečių kul-
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tūriniuose sluoksniuose, ir iš žiedadulkių diagramų, rodančių išaugusį drėgnų ir sausų pievų bei ganyklų indikatorių kiekį. Biržulio gyvenviečių aplinkoje atsiradus
saulėtoms miško aikštelėms plėtėsi kadagynai, viržynai.
Tokie bemiškiai plotai subborealio ir vėlyvojo neolito laikotarpiu Biržulio apylinkėse buvo gana dažni. Naminių
gyvulių kaulų, randamų kai kuriose vėlyvojo neolito gyvenvietėse, procentinis kiekis įvairuoja: Daktariškės 5-ojoje gyvenvietėje – 14 %; Šarnelės – 39,5 %, o Donkalnio –
net 70 % rastų kaulų priskiriama naminiams gyvuliams.
Kaip rodo suvestiniai duomenys, kuriuos pateikia paleozoologas L. Daugnora, Vakarų Lietuvoje naminių gyvulių
kaulai sudarė 32 % [Daugnora, Girininkas 1996, p. 161], o
to paties laikotarpio Rytų Lietuvos gyvenvietėse jie sudarė tik 15,6 %. Su gyvulininkyste susiję ir kiti du visame
Rytų Baltijos regione unikalūs radiniai – moliniai verpstukai, rasti Šarnelės gyvenvietėje, leidžiantys manyti, kad
Žemaičių aukštumos gyventojai dar vėlyvojo neolito laikotarpiu galėjo nešioti ir vilnonius drabužius, nes avis jau
tikrai augino [Butrimas 1996b] (3 lent.).
Pradėjus dirbti žemę dar sparčiau ėmė keistis Biržulio
ir Virvytės pakrančių kraštovaizdis. Pievos, proskynos,
dirbami laukai, ganyklos, takai, nedideli miškeliai ėmė
supti čia jau nuo seno įsikūrusias žvejų, medžiotojų ir
rankiotojų gyvenvietes. O kur dar ganyklų plotai, naminių
gyvulių poveikis aplinkai. Gyvenvietės, kapinynai, aukojimo vietos – ypač svarbios kraštovaizdžio dominantės, į
kurias nuolat sugrįžtama. Alkvietės, šventos alkalių pievos, stabinės ir stabakulių laukai, alkos kaktos, alkakalniai, takai, o greičiausiai ir laukų keliai, daugėjant gyventojų, besiverčiančių žemės ūkiu ir gyvulininkyste, darėsi
vis aiškesni ir tankesni, o žemės ūkio naudmenos vis
labiau ryškėjo peizaže.

30. Alkos kaktos archeologinė radimvietė
Topografija. Palūksčio kaime, Varnių apyl. Telšių r., vakarinėje Lūksto ežero pakrantėje žvalgytas nuo
seno žinomas archeologijos paminklas – Alkos kakta. Tai akmens ir metalų epochos sakralinio pobūdžio
paminklas, spėjama alkvietė, kurią kaip Alkos kaktą, kalną Gudovskio Palūkstyje minėjo dar Ambraziejus
Pranciškus Kašarauskas [Kašarauskas 1883, p. 113]. Nedidelis, kiek iškilus (apie 1 m) pusiasalis, gerokai
išsikišęs į Lūksto ežerą, pietvakariniame jo krašte yra upelio žiotys, o už jo vagos prasideda pelkės. Iš
šiaurės ir šiaurės rytų pusiasalį supa pelkėta žemuma. Jame išsiskiria apie 60 m ilgio ir 45 m pločio
kalvelė, išsitęsusi pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi (269 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. 1964 m. radimvietę žvalgė Telšių kraštotyros muziejaus darbuotojai, o 1992 m.
jungtinė Vilniaus dailės akademijos ir Klaipėdos universiteto ekspedicija (vadovai A. Butrimas ir V. Žulkus)
joje iškasė 5 bandomuosius šurfus, kurių bendras plotas sudarė 7,5 m2. Po 10–25 cm velėna slūgsojo
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269. Alkos kaktos archeologinės radimvietės prie Lūksto ežero pakrantės situacija
Situation of Stone and Metal Ages find-site "Alkos kakta" on shore of Lūkstas Lake

plonas pilkžemio sluoksnis, skirtinguose gyliuose jau rastas įžemis – žvyro sluoksnis. Kultūrinio
sluoksnio žymės menkos.
Radiniai. Surinkti radiniai yra labai skirtingi ir įvairialaikiai (panašiai kaip Donkalnio alkvietėje).
Daugiausia aptikta titnaginių dirbinių ir žaliavos: skaldytinio liekana, trikampės formos grandukas
dviem retušuotomis šoninėmis briaunomis, skelčių, nuoskalų. Rasta ir keliolika įvairialaikės
keramikos šukelių. Viena jų su grūsto granito priemaišomis molio masėje, lipdytinė, gali priklausyti
ir neolito laikotarpiui, o kelios žiestų puodų šukelės – jau viduramžiams.
Chronologija. Alkos kakta – tipiškas sakralinės paskirties paminklas, kaip rodo pavyzdžiai
šiaurinėje Biržulio pakrantėje, galėjęs atsirasti čia dar akmens amžiuje ir pasiekti viduramžius.
Ateityje būtini plačios apimties archeologiniai kasinėjimai, leisiantys išaiškinti ne tik pusiasalio
radinius, bet ir galimas aukas ežero ir upelio pakrantėse bei jų aplinkumoje.
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Nors mažėjo didžiųjų miškų plotai, bet jaunuolynais
užaugo trakai, įvairiaamžiai antrinio miško sklypai [Kavoliutė 2004, p. 27]. Tą rodo ir augalų žiedadulkių diagramos [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 49–62]. Kraštovaizdis
įvairėjo, tačiau Biržulio apyežerių apylinkėse jis iki pat
XX a. vidurio netapo grynai agrariniu. Žemdirbiai čia visada vertėsi ir žvejyba ypač žuvingame ežere, tačiau jų
gyvenvietes jau nuo vėlyvojo neolito, o vėlesnėse epochose dar labiau, supo dirbami plotai, nors prie Biržulio
visais laikotarpiais būta gyventojų, kurie vertėsi tik žvejyba. Remdamiesi archeologiniais ir kultūrinio landšafto
tyrimo duomenimis, lygindami juos su XVI–XIX a. dvarų
inventoriais, sodybų ir kaimų išsidėstymu, galime pateikti tokią vėlyvojo neolito gyvenviečių struktūrinę schemą: gyvenvietės užėmė vidutiniškai nuo 500 iki 4000 m2
plotą, jos buvo 1–1,5 km atstumu viena nuo kitos, laukai, kurie galėjo būti pramaišiui su už juos didesniais
ganyklų plotais, išsidėstę maždaug 1 km spinduliu. Dar
toliau plytėjusiuose pirmapradžių miškų plotuose buvo
medžiojama, o žvejybos plotai tarp atskirų gyvenviečių
galėjo būti pasidalyti valksmais (plotais, tinkamais užmesti tinklus), kurių pavadinimus Biržulio ekspedicijos
dalyviams iš senųjų Biržulio žvejų pavyko užfiksuoti dar
XX a. aštuntajame–devintajame dešimtmetyje.
Ankstyvosioms Žemaičių aukštumos virvelinės keramikos gyvenvietėms būdinga labai mažas virvelinės keramikos kiekis (puodų šukių ir titnaginio inventoriaus
santykis vidutiniškai 1 : 100), išskyrus durpynines Daktariškės 5-ąją ir Šarnelės gyvenvietes (iš dalies ir Daktariškės 1-ąją gyvenvietę), kur po durpių sluoksniu kur kas
geriau išlieka ne tik organinės medžiagos, bet ir keramika,
o titnaginių dirbinių išlikimui paminklo pobūdis neturi jokios įtakos. Puodų ornamentikoje beveik nepasitaiko virvele įspaustų eilučių kompozicijų su įspaudėliais, įraižomis, įkartėlėmis arba jų yra nedaug, palyginti su kitomis
ornamentinėmis kompozicijomis. Virvele puošti puodai
sudaro 50 % ir daugiau (Daktariškės 5-oji ir Šarnelės gyvenvietės). Nors iš Biržulio apyežerėje rastų šio laikotarpio
smėlingų gyvenviečių medžiagos dėl mažo puodų šukių
skaičiaus ir negalėjome sudaryti ornamentikos diagramos,
vis dėlto matyti, kad iš 8 ornamentuotų puodų pusė puošta vien horizontalių virvelių eilutėmis. Tą patį galime pasakyti ir apie kitas gyvenvietes: Širmės kalno 1-ojoje,
3-iojoje ir 4-ojoje labai mažos puodų šukelės gražintos
vien horizontaliai įspaustomis virvutėmis. Ornamentines
diagramas pavyko sudaryti tik iš ankstyvajai grupei pri-
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skirtinos Daktariškės 5-osios gyvenvietės, kur surinkta
1590 šukių su mineralinės kilmės priemaišomis, o minimalus rekonstruotų puodų skaičius (41) gerokai didesnis
nei bet kurioje kitoje Žemaičių aukštumos vėlyvojo neolito gyvenvietėje. Keramika dar puošta duobučių įspaudėliais, eglutės ornamentu, įkartėlėmis arba visai neornamentuota (Skirmantinės 2-ojoje gyvenvietėje rasta tik
nepuoštų puodų pakraštėlių).
Iš titnaginio inventoriaus strėlių antgaliai sudaro ne
daugiau kaip 4 % visų dirbinių. Mišriuose eglių, ąžuolų,
liepų miškuose Žemaičių aukštumos gyventojai daugiausia medžiojo bebrus (13 %), kiaunes (10 %), kiek mažiau
vilkų (6,5 %), briedžių (6,5 %) ir šernų (6,5 %), o kitų žvėrių – meškų, elnių, taurų ar stumbrų, stirnų, ūdrų – visai
mažai. Jau turėta ir prijaukintų naminių gyvulių: galvijų
(17 %), kiaulių (10 %), smulkių gyvulių (6,5 %), arklių (3,5 %)
(pagal Šarnelės neolitinės gyvenvietės medžiagą).
Antrojo etapo vėlyvojo neolito gyvenvietės sietinos su
virvelinės keramikos Pamarių kultūra ir jos įtaka, plitusia
iš pietrytinio Baltijos pajūrio. Subborealinėje Biržulio ežero raidoje tai atitinka trečiąją transgresiją (prieš 3800 m.)
ir regresiją, kurios sutampa su drėgnais klimato periodais
ir taip pat yra inversinės klimato atžvilgiu. Šiam laikotarpiui priklauso gyvenvietės prie Biržulio: Daktariškės 1-oji,
Donkalnis ir Gaigalinės 1-oji. Tuomet Žemaičių aukštumos
gyvenvietėse būta gerokai daugiau keramikos nei ankstyvosiose (puodų šukių ir titnaginio inventoriaus santykis
vidutiniškai 1:1), nemaža puodų buvo puošta virvele
įspaustomis eilutėmis, komponuotomis su įspaudėliais,
duobutėmis, įkartėlėmis. Tik šiuo laikotarpiu atsirado ir
ypač jo pabaigoje (vėlyviausioje Gaigalinės 1-ojoje gyvenvietėje) padaugėjo puodų, gražintų gnaibytiniu rumbu.
Gaigalinės 1-osios gyvenvietės keramikos ornamentikoje net 20 % sudaro eglutės raštas, kuriuo puoštos keramikos palyginti nedaug rasta tik durpyninėse Daktariškės
5-ojoje ir Sarnatės gyvenvietėse, tuo tarpu visai neaptikta ankstesnėse smėlingose Daktariškės 1-ojoje ir Donkalnio neolito gyvenvietėse.
Iš titnaginių dirbinių visų pirma gerokai padaugėjo strėlių antgalių (7–11 %). Pamarių kultūros gyvenvietėse aptinkama trikampių strėlių antgalių visu retušuotu paviršiumi. Kiti abiejų etapų gyvenviečių dirbinių iš titnago tipai
nelabai skiriasi.
Iš osteologinės medžiagos analizės matyti, kad jau pačiose ankstyviausiose virvelinės keramikos kultūros gyvenvietėse žinoma prijaukintų gyvulių, o pačių vėlyviausių
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paminklų radiniai rodo, kad gyvulininkystė tapo vienu iš
pagrindinių Žemaičių aukštumos vėlyvojo neolito gyventojų verslų (3 lent). Išskirtinę vietą tarp šios grupės tyrinėtų paminklų užima Gaigalinės 2-oji gyvenvietė. Juodos
spalvos kultūriniame sluoksnyje beveik neaptikta titnaginių dirbinių: rastos tik 6 skeltės ir 10 nuoskalų, o puodų
šukių surinkta daug (puodų šukių ir titnaginio inventoriaus
santykis apie 30:1). Mažiau keramikos ornamentuota virveliniu ornamentu: iš viso virvelėmis ir jų kompozicijomis
su įspaudėliais puoštų puodų rasta tik 12 %, užtat gerokai
daugiau jų gražinta eglutės (24 %), užbrūkšniuotų trikampių, horizontaliai įrėžtų linijų ir tinkliniu ornamentu. Gyvenvietėje beveik neaptikta titnaginių dirbinių, o puodų
raštas labai skiriasi net nuo vėlyviausių Pamarių kultūros
puodų ornamentikos, todėl akmeninis kirvis ir skobtelis
jau gana artimas ankstyviausių Lietuvos piliakalnių akmeniniam inventoriui. Pagal topografiją ir stratigrafiją gyvenvietė sietina su pačia ketvirtosios subborealio regresijos
pradžia (apie 1200–1000 m. pr. Kr.) arba senojo žalvario
amžiaus pabaiga. Tačiau iš jos medžiagos nematyti ryškesnių Biržulio apyežerės apgyvenimo ir kultūrinės raidos
pakitimų, kurie reikštų naujų kultūrinių-etninių grupių
atėjimą į šį rajoną. Viena kita Tšcineco ar Ivenio tipo kera-

mikos šukė Donkalnio ar kitose vėlyvojo neolito laikotarpio – senojo žalvario amžiaus – gyvenvietėse nereiškia,
kad Biržulio regionas galėtų įeiti į šių kultūrų paplitimo
sritį. Autorius laikosi nuomonės, kad virvelinės keramikos
kultūrų ir povirvelinių paminklų skirtumai visiškai paaiškinami materialinės kultūros raida, nežymiais stilistiniais
virvelinės keramikos raidos pokyčiais, kuriuos lėmė chronologiniai paminklų skirtumai.
Kaip rodo žiedadulkių diagramų tyrimai, žalvario amžiaus pradžioje buvusi gyventojų ūkinės veiklos regresija,
kurią pirmasis konstatavo R. Kunskas, siedamas ją su ryškia subborealinio ežero regresija, įvykusia apie 1820 m. pr.
Kr. (nekalibruota data). Šis kritimas buvo staigus, palikęs
pėdsakų daugelyje Biržulio ežervietės ruožų. Buvo teigiama, kad pakrantė liko nebegyvenama, ypač išsiplėtė pelkės. Tačiau atrodo, kad dar gyventa ežero salose (Gaigalinės 1-ojoje ir 2-ojoje gyvenvietėse), Donkalnio ir Spigino
salose, ir prie Rešketos ir Virvytės bei Vaidžio ir Virvytės
santakų. Tai rodo ir atsitiktiniai radiniai, greičiausiai paaukoti, šalia santakų. Šias gyvenvietes gal jau galėtume sieti su senojo žalvario amžiaus pabaiga – jau apie 1250 m.
pr. Kr. Tuo metu, kaip rodo augalų žiedadulkių tyrimai, ūkinė veikla vėl atsigavo [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 63, pav. 7].

3 lentelė. Šarnelės neolito
gyvenvietės osteologinės
medžiagos tyrimų duomenys.
A. Girininkas,
L. Daugnora, 2015
Analysis of faunal remains
from Šarnelė Neolithic
settlement. A. Girininkas,
L. Daugnora, 2015
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25. Vaidžio 1-oji žalvario amžiaus gyvenvietė
Topografija. Žvalgomojo pobūdžio tyrinėjimai atlikti Vaidžio 1-ojoje gyvenvietėje, esančioje
Luokės apyl. Staniškės k., kur į Virvytę įteka nedidelis Vaidžio upeliukas (60 m į pietvakarius nuo šių
upių santakos). Gyvenvietės liekanas upės griaunamame dešiniajame Virv ytės krante, apie 100 m
atstumu nuo Vaidžio žiočių, 1982 m. pastebėjo Luokės mokytoja Sofija Gedminienė. 1983 m.
vadovaujant A. Butrimui čia ištirtas 52 m2 plotas (271, 272 pav.).
Kultūrinis sluoksnis, stulpinės konstrukcijos pastato liekanos. Po sąnašiniu 20–50 cm storio
dirvožemio ir velėnos sluoksniu slūgsojo juodas anglingas kultūrinis sluoksnis, kuriame pastebėtos
pailgo stulpinės konstrukcijos pastato liekanos. Po kultūriniu sluoksniu – molis. Gyvenvietė su
naikinta upės, aplinkui kultūrinio sluoksnio niekur nerasta.
Radiniai. Rastos kelios plonasienės puodų šukės ir titnago skeltės bei nuoskalos.
Chronologija. Negausūs Vaidžio 1-osios gyvenvietės radiniai rodo, kad ji bendralaikė su
Gaigalinės 2-ąja gyvenviete ir gali būti datuojama senuoju žalvario amžiumi [Butrimas 1984b, p. 7].

————
270. Vaidžio žalvario amžiaus gyvenvietės prie Vaidžio ir
Virvytės santakos situacinis planas
Situation plan of Vaidys Bronze Age settlement near
confluence of Vaidys and Virvytė Rivers

————
271. Vaidžio žalvario amžiaus gyvenvietės tyrinėto ploto planas ir stratigrafinis pjūvis
Excavated area and stratigraphical cross-section of Vaidys Bronze Age settlement
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37. Patilčio 1-oji žalvario amžiaus aukojimo vieta
Topografija. 1930 m. M. Mikalausko nubraižytame plane pažymėti apie 700 m į šiaurę nuo buvusios
Virvytės ir Rešketos santakos, dešiniajame Virvytės krante, apie 25 m atstumu vienas nuo kito, jau
Patilčio kaimo žemėje aptikti du ypač dailaus darbo ir gerai išlikę bronziniai dirbiniai (273 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Abu radiniai aptikti rankiniu būdu vykdant Virvytės vagos tiesinimo ir gilinimo
darbus. M. Mikalauskas Patilčio žalvario amžiaus radimvietės situaciniame plane, upės skerspjūviuose
(Sk. pr. 47+12; Sk. pr. 47+76) pastebėjo ant kastuvo iš 20 cm gilumos po upės dugnu iškeltą bronzinį
kirvelį, o kitame profilyje – bronzinę spiralę (smeigtuką), iš 50 cm gylio išmestą į krantą.
Radiniai. Abu radinius dar J. Puzinas priskyrė žalvario amžiaus antrajam periodui. Nortikių tipo
kirvio ilgis 19,5 cm, ašmenų plotis 4,6 cm ir penties plotis 2,6 cm. Dirbinio patina tamsiai ruda,
durpyninė. Įvijinio smeigto, anot J. Puzino, Pamarių tipo kotelis yra keturkampio skerspjūvio, prie įvijos
galvutės stipriai susuktas. Smeigto ilgis 25,8 cm, galvutės skersmuo 7,4 cm. Patina tamsiai ruda,
durpyninė. To meto Lietuvoje ir baltų kraštuose tai retai pasitaikantis papuošalas ir ginklas. Jų dydis,
gamintojų meistriškumas, radimo aplinkybės (įmesti netoli vienas kito į upės dugną) ir durpyninė
patina rodo, kad šie radiniai yra iš žalvario amžiaus aukojimo vietos (272 pav.).
Visus radinius iš Gudelių 1-osios ir 2-osios gyvenviečių, įvardytų kaip Patilčio, P. Sklėrius ir
M. Mikalauskas perdavė Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejui.
Chronologija. Žalvario amžius, II tūkstantmečio pr. Kr. antroji pusė.

————
272. Žalvario amžiaus Nortikių tipo kirvis iš
Patilčio 1-osios žalvario amžiaus aukojimo vietos.
J. Butrimaitės nuotrauka
Bronze Age Nortikiai type axe from Patiltis 1 offering
place. Photo by J. Butrimaitė
5 cm
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273. Patilčio 1-osios žalvario amžiaus aukojimo vietos situacinis planas ir skerspjūvių profiliai, rodantys
žalvarinio kirvelio ir žalvarinio smeigtuko radimvietes. M. Mikalauskas, 1930
Cross section of bronze axe and pin offering places in Patiltis on bank of River Virvytė.
Illustration by M. Mikalauskas, 1930
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Pjūvio ties Daktariškės 5-ąja gyvenviete analizė rodo,
kad aptinkamos javų ir piktžolių žiedadulkės, o jų kiekis
ypač išaugo jau geležies amžiuje, kai žemdirbystė daugeliui Biržulio apylinkių gyventojų tapo pagrindiniu verslu. Kiaulpienės, kiečiai, rūgštynės, balandos nuo žalvario
amžiaus vidurio plito dar labiau, tai rodo, kad apylinkėse
egzistavo nuolat įdirbami laukai. Gyventojai vėl degino
miškus ir taip plėtė dirbamų laukų ir ganyklų plotus, ši
veikla dar suaktyvėjo vėlyvajame žalvario amžiuje. Be jau
minėtų Gaigalinės 1-osios ir 2-osios gyvenviečių, žalvario
amžiaus gyventojų pėdsakus liudija du puikiai išlikę radiniai iš Patilčio – žalvarinis ankstyvos formos baltiškas
kovos kirvis ir įvijinis smeigtukas tordiruota viršutine
smeigės dalimi. Abu šiuos radinius J. Puzinas datavo antruoju žalvario amžiaus periodu [Puzinas 1938, pav. 16],
o detalias jų radimvietes Virvytės ir Rešketos santakos
skersiniuose pjūviuose pažymėjo M. Mikalauskas 1930 m.
(Žemaičių muziejaus „Alka“ archyvas).
Biržulio apyežerės neolito pabaigos–žalvario amžiaus
pradžios paminklų tyrinėjimas, remiantis archeologiniais
ir paleogeografiniais metodais, padėjo atskleisti šio regiono virvelinės keramikos kultūrų raidą nuo ankstyviausių
paminklų (Šarnelės, Daktariškės 5-osios, Širmės kalno
1-osios) iki vėlyviausių – povirvelinių (Gaigalinės 2-osios).
Daugiau nei tūkstantmetį trukęs periodas ypač svarbus
etniškai: tai rutulinių amforų ir ankstyvosios virvelinės keramikos kultūrų žmonių – indoeuropiečių genčių – atėjimas,
jų susiliejimas su vietinėmis kultūromis (Biržulio apyežerėje – su Narvos kultūra, kur šį procesą puikiai atspindi
Daktariškės 1-osios gyvenvietės keramika), baltų – Pamarių kultūros – susidarymas ir įsigalėjimas Lietuvos ir Len-

kijos pajūryje. Tolesnė Pamarių kultūros tipo paminklų
raida, jos įtakos plitimas Žemaičių aukštumoje ir raida jau
žalvario amžiuje rodo nepertraukiamą baltų genčių plėtotę Vakarų Lietuvoje. Tikėtina, kad šie tyrinėjimai ateityje
leis į vieną raidos grandinę sujungti vėlyvojo neolito–žalvario amžiaus paminklus prie Biržulio su žinoma Donkalnio,
Paplienijos ir kitų Žemaičių aukštumos gyvenviečių ankstyvosios metalų epochos medžiaga.
Beveik ties visomis gyvenvietėmis tarp sapropelio
sluoksnio ir viršuje slūgsančių durpių (paprastai antroji
subborealio pusė, IV palinologinės zonos pabaiga arba III
zona pagal L. Postą) aptikta daug jau minėtų agarų riešutų.
Subatlančio klimatas buvo drėgnas ir vėsus. Dėl šaltokų žiemų pažemėjo vidutinė metinė temperatūra. Eže
ras trečią kartą pasiekė aleriodo lygį (2–4 m). Paskutiniais
subatlančio etapais smėlis ir durpės kaupėsi jau virš vidurinio holoceno kranto darinių. Rudos raistinės ir plynraistinės subatlančio durpės pridengė juodas mineralizuotas atlančio ir subborealio durpes, o kai kur, pavyzdžiui,
Daktariškės kalvos šlaite, ir susiskaidžiusias aleriodo
laikų durpes.
Be minėtų dviejų nedidelių erozinių regresijų, tuo laikotarpiu labai padidėjo sezoniniai ežero svyravimai, nes
smarkiai sumažėjo ežeryno plotas; intakai, kadaise tekėję per ežerus, jau vingiavo per pelkes. Užpelkėjo ir Virvytės pratekamieji ežerai tarp Janapolės ir Baltininkų. Biržulio ir Stervo pelkynas užėmė tokius didelius plotus ir
taip perskirstė hidrografiją, kad susiformavo dvi skirtingo hidrologinio ir hidrocheminio režimo ežerų sistemos.
Atsirado gyvenviečių ir prie pietinių Biržulio pakrančių –
Nakačios upelio pakrantėse.

55. Panakatės neįtvirtinta grublėtosios keramikos gyvenvietė
Topografija. Ši jau metalų epochos gyvenvietė aptikta 300 m į vakarus nuo kanalizuoto
Nakačios upelio kairiojo kranto, apie 800–900 m į šiaurę nuo kelio Varniai–Užventis, apie 500 m
į vakarus nuo buvusio Panakačio žemės ūkio aviacijos aerodromo. Gyvenvietė rasta ariamoje
menkai išsiskiriančioje aukštumoje prie buvusio pietinio Biržulio iškyšulio, orientuoto šiaurės
rytų kryptimi. Ji apima apie 150 x 80 m dydžio plotą, nežymiai iškilusį per vidurį. Iš vakarų pusės
iškyšulio aukštis siekia apie 2 m, iš rytų gyvenvietę skiria menkas upeliukas. Kitoje jo pusėje taip
pat būta gyvenvietės, kuri, atrodo, visai sunaikinta ariant (274 pav.).
Kultūrinis sluoksnis. Reikėtų didesnės apimties žvalgomųjų tyrimų, norint tiksliai išaiškinti
gyvenviečių plotą, išlikusio kultūrinio sluoksnio storį. Lokalių žvalgomųjų tyrimų metu nustatyta,
kad po 20–30 cm storio ariamuoju sluoksniu kai kur išliko 5–20 cm storio kultūrinis sluoksnis.
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274. Panakatės ankstyvųjų metalų epochos gyvenvietės situacija
Situation of Panakatė early metal period settlement

Radiniai. Dirvos paviršiuje ir žvalgomuosiuose šurfuose aptikta grublėtosios keramikos,
akmeninis trintuvas, vienas kitas titnagėlis, rodantis, kad netoli Nakačios žiočių į Biržulio ežerą
gyventa ir akmens amžiuje.
Chronologija. Šią metalų epochos gyvenvietę pagal išlikusią grublėtąją keramiką reikėtų
datuoti I tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga, o gal ir romėniškojo laikotarpio pradžia.

Geležies amžius, nuo 500 iki 800 m. po Kr., Biržulio
apyežerėje – labai intensyvus žemdirbystės ir gyvulininkystės plėtros, žiemkenčių auginimo pradžios laikotarpis. Gyvenvietės išplito ne tik Biržulio ir Virvytės
pakrantėse, bet ir derlingose vietose – moreninėse
kalvose. Artimiausi to laikotarpio Biržulio piliakalniai
ir kapinynai nuo ežero nutolę iki 3–4 kilometrų, o kai
kurie iš jų Virvytės pakrantėse – ir visai upės slėnyje.
Gynybinė, signalinė jų paskirtis neabejotina. Šalia jų
kūrėsi gyvenvietės ir naujausi agrarinio arealo kraštovaizdžiai formavosi apie ryškiausias dominantes –
Sprūdės, Moteraičio, Sėbų, Eidžiotų, Širmės kalno,
Žąsūgalos ir kitus piliakalnius. Ežerų, upių pakrantėse
gyventa ir toliau – brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos rasta Donkalnio pašlaitėje, Nakačios pakrantėse, o santykius su antikos pasauliu ir prekybą gintaru liudija garsūs romėniškų monetų lobiai iš Janapolės
ir Dargeliškės kaimų.

Biržulis, davęs pradžią centrinės Žemaičių aukštumos
dalies apgyvenimui, buvęs svarbus maisto šaltinis ne
tik apylinkių, bet ir didelės Žemaitijos dalies miestelių
gyventojams, jau istoriniais laikais gelbėjęs juos badmečiu. Kraštotyrininkas Antanas Vasiliauskas yra aprašęs
kalvelę į pietus nuo Biržulio sąsmaukos, kurią vietos
gyventojai vadino kokne. Joje, pasak vietos gyventojų,
buvo kūrenami laužai, čia laikinai įsikūrę gyventojai žuvingoje pratakoje gaudė žuvį, ją čia pat ruošė maistui ir
taip gynėsi nuo bado. Pergyvenęs daugiau nei dešimties
tūkstantmečių istoriją, sovietmečiu nebeatsilaikė, nors
staliniečių planų įgyvendinimui pasipriešino. Kaip jau
minėta, iš 754 ha Biržulio ežero ploto, buvusio prieš melioraciją, dabar beliko 120 ha, o visa šiaurinė jo dalis ir
dar dalis pietinės virto liūnais ir krūmynais, kuriuose
dabar tik paukščių ir retų augalų karalija. Per ežerą tebeteka Virvytė – vietomis jau dirbtine vaga, o į ją įtekančios Druja ir Rešketa paverstos kanalais.
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Biržulio ežero salų mezolito kapai

Kapų radimvietės
1978–1993 m. atliekant akmens amžiaus paminklų žvalgymo ir tyrinėjimo darbus Biržulio–Lūksto apyežerėje,
rasti ir tyrinėti du akmens amžiaus kapinynai. Kapuose
rastos įkapės saugomos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, o osteologinė medžiaga – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos katedroje. Kapinynų tyrimų
duomenys išsamiai paskelbti monografijoje „Donkalnio ir
Spigino mezolito–neolito kapinynai“ [Butrimas 2012].
2013 m. Vokietijoje, Halės (Halle an der Salle) muziejuje,
buvo surengta speciali tik mezolito kapams – laidojimo
papročiams, simbolikai ir ankstyvojo poledynmečio bendruomenių socialinei organizacijai – skirta konferencija,
kurioje dalyvavo 80 tyrinėtojų iš 18 šalių (Europos, JAV ir
Kanados) (275 pav.). 2016 m. išleistoje dvitomėje monografijoje anglų kalba dviem publikacijomis plačiai pristatyti ir Biržulio salų kapinynai [Butrimas 2016a; Jankauskas, Miliauskienė, Daubaras 2016].
Europos akmens amžiaus archeologijai, antropologijai
ir bioarcheologijai ši ypač svarbi medžiaga ir toliau tyrinėjama. Poznanės, Briuselio ir Kylio (Kiel) laboratorijose
radiokarboniniu metodu nustatytos dar trijų iki šiol nedatuotų kapų datos. Papildomos datos gautos ir iš jau
datuotų kapų, šį kartą datuoti ne tik čia palaidotų žmonių
kaulai, bet ir įkapės – žvėrių dantys [Piličiauskas, Heron
2015, p. 544]. Tiesa, ne visos Poznanės universiteto laboratorijos nustatytos radiokarboninės datos yra tikslios.
Jas interpretuojant reikia turėti omenyje, kad šioje laboratorijoje iš datavimui skirtų pavyzdžių nepašalinamos
konservavimo medžiagos, todėl datos dažnai turi nemažą paklaidą. Stengdamiesi to išvengti 2015 m. pradėjome
bendradarbiauti su Briuselio ir Kylio laboratorijomis.
Naujus pavyzdžius atrinko, medžiagą datavimui parengė
ir naujas radiokarboninio datavimo laboratorijas parinko
patyręs specialistas dr. Johnas Meadowsas, dirbantis
Šlėzvigo (Schleswig) Baltijos ir Skandinavijos archeologijos centre ir Christiano Albrechto universiteto Kylyje
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Kapai olose
Po olų iškyšuliais
Atvirose vietose
Kapinynų skaičius

————
275. Mezolito kapinynai Europoje. J. M. Grünberg, 2016
Mesolithic burial sites in Europe. J. M. Grünberg, 2016

Izotopų tyrimų laboratorijoje. 2015–2017 m., atvykęs į
Vilniaus ir Telšių muziejus, pats paėmė pavyzdžius radiokarboninėms datoms nustatyti ne tik iš abiejų Biržulio
ežero salų kapinynų, bet ir iš daugelio atsitiktinių Šarnelės, Biržulio apyežerės radinių, archeologinių tyrimų metu
surinktos organinės medžiagos, ir visa tai datavo Kylio ir
Briuselio laboratorijose. Jose iš tyrimui atrinktų radinių
pašalintos cheminės konservavimo medžiagos.* Dar kitàs
naujas radinių iš tų pačių kapinynų datas pateikė ir R. Jankauskas. Tai gerokai praplėtė interpretacines galimybes.
*

Šios monografijos autorius nuoširdžiai dėkoja Johnui Meadowsui
už bendradarbiavimą ir puikius rezultatus.
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Kartais šių kapų datos, nustatytos skirtingų laboratorijų,
sutampa, o kartais ir gerokai skiriasi (4 lent.). Tenka ieškoti paaiškinimų, atkreipiant dėmesį, kad nors šis datavimo metodas ir labai svarbus, būtina atsižvelgti ir į visą
kapų komplekso medžiagą, susieti ją su įkapėmis, o galimą jų chronologiją – su kapų kontūrų formomis, ochros
naudojimu. Naujos datos, gautos iš Briuselio ir Kylio laboratorijų, parodė, kad ypač svarbu bendradarbiauti su
tomis laboratorijomis, kurios iš datavimui atrinktų pavyzdžių pašalina kaulams konservuoti naudotas medžiagas.
Išsamesni Biržulio ekspedicijos metu surinktos antropologinės medžiagos tyrimai, atlikti Vilniaus universiteto

3
Anatomijos katedros antropologų prof. Rimanto Jankausko ir doktoranto Manto Daubaro, tarp pirmame kape rastų moters kaulų leido pastebėti smulkius, apnykusius
negimusio ar ką tik gimusio kūdikio kaulelius.
Naujos radiokarboninės datos nustatytos ir iš Daktariškės 1-osios gyvenvietės 14H kvadrato kultūriniame
sluoksnyje rastų dviejų didelių žmogaus kaukolės skliauto, viršugalvio srities, fragmentų. Atlikti trasologiniai jų
tyrimai neparodė jokių apdirbimo, panaudojimo ar kitų
požymių (G. Slah’o ir T. Rimkaus tyrimų duomenys). Jie
nesuteikė informacijos ir apie antropologinį mirusiojo tipą,
išskyrus tai, kad, sprendžiant iš kaukolės siūlių suaugimo,
Gintauto Česnio tyrimų duomenimis, individo būta jauno
[Butrimas 1982a, p. 5]. Tačiau naujos datos svarbios tuo,
kad patikslino Daktariškės 1-osios gyvenvietės kultūrinio
sluoksnio chronologiją. Galima teigti, kad gyvenvietėje
buvo gyvenama tarp 3498 ir 3365 m. pr. Kr. (BC) – 2580–
2340 m. pr. Kr. (BC). Radiokarboniniu metodu datuotas
limnotelmatinis kontaktas arba trečioji ežero regresija,
įvykusi iki 1820 m. pr. Kr. (nekalibruota data), 2480–
1890 m. pr. Kr. (BC) (kalibruota data), rodo staigų ežero
lygio kritimą subborealio viduryje, po kurio šioje gyvenvietėje nebebuvo gyvenama. Pavienių žmonių kaulų mezolito ir neolito kapinynuose ir gyvenvietėse rasta ne tik
Vakarų Lietuvoje – Daktariškės 1-ojoje neolito gyvenvietėje, Rešketos radimvietėje ir Šventosios 2/4B gyvenvietės apatiniame kultūriniame sluoksnyje (jame taip pat
aptiktos apie 50 metų vyro kaukolės skliauto liekanos)
[Rimantienė 2005, p. 328]. Jų rasta daugelyje Europos
mezolito ir neolito gyvenviečių ir kapinynų [Brinch Petersen 2016, p. 54–56; Sørensen 2016; Bugaiska, Guminski
2016, p. 543]. Iki šiol daugelis tyrinėtojų kelia klausimus
ir bando ieškoti atsakymų, ką šie pavieniai kaulai galėtų
reikšti. Lenkijoje, Stasvino (Staświn) ežero salose, netoli
Lietuvos sienos, tyrinėti Dudkos (Dudka) ir Ščepankų
(Szczepanki) mezolito–neolito kapinynai tyrinėtojams
leidžia teigti, kad vietiniai to meto gyventojai praktikavo
daugiapakopį laidojimo būdą – iš pradžių laidojo laikinuose kapuose, o vėliau griaučius ar jų dalis perkeldavo į
pagrindinius kapinynus, įrengtus ežero salose. Tokios
laikinos laidojimo vietos būdavo įrengiamos gyvenvietėse
arba netoli jų. Tam tikros kūnų dalys, pirmiausia kaukolės
ar jų dalys, galėjo būti pasiliekamos atminčiai kaip memorabilijos. Kaukolių dalys iš Danijos ir Švedijos kapinynų galėjo būti ir skalpavimo ar prievartos aukų liekanos,
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o Švedijos Mutalos (Motala) kapinyne rastos ant kuolų
pamautos kaukolės – garbinimo objektai. Kaukolės su
skaldymo, pjovimo žymėmis galėjo būti ir kanibalizmo
papročių palikimas. Tokių pavienių žmonių kaulų, ypač
kaukolių ar jų dalių radiniai ypač gerai žinomi Šiaurės,
Rytų ir Centrinėje Europoje, tačiau jų interpretaciją sunkina įvairios laidojimo ritualų variacijos, viena nuo kitos
labai nutolusios laike ir erdvėje. Idėjos ir ritualai, religija
ir kosmologija yra paplitusios daug plačiau nei materialinės kultūros ypatumai, be to, jos pasižymi ypatingu konservatyvumu ir tradicijos galia. Per ilgus mezolito–neolito tūkstantmečius vyko labai nežymi, palaipsnė kaita.
Biržulio mezolito ir neolito kapinynuose, gyvenvietėse
(Donkalnio, Daktariškės 1-osios, Rešketos) ir Šventosios
radimvietėse aptikome tik kai kuriuos ilgos ir sudėtingos
ritualų raidos elementus.
Remiantis įkapėmis ir naujausiomis radiokarboninėmis
datomis, galima teigti, kad Spigino ir Donkalnio kapinynuose buvo laidojama daugiau nei keturis tūkstantmečius (nuo
6600 iki 2290 m. pr. Kr. (BC)) (276 pav.). Šioje monografijoje skelbiame visų Donkalnio ir Spigino mezolito ir neolito
kapų datas – iš viso 22 (kartais net po kelias vieno kapo),
nustatytas skirtingose laboratorijose, o jos leidžia teigti,
kad šiuose kapinynuose buvo laidojama visais mezolito ir
neolito laikotarpiais. Nedatuoti liko tik 6 suardyti Donkalnio
kapinyno kapai, kurių kaulus atskirose duobutėse užkasė
vietiniai gyventojai, šiaurinėje Donkalnio kalvos dalyje įrengę žvyro karjerą. Archeologinių tyrimų ir šios monografijos
autorius visą medžiagą perdavė Vilniaus universiteto Anatomijos katedrai ir Lietuvos nacionaliniam muziejui. Išsamesnius suardytų kapų tyrimus paliekame vėlesnių kartų
archeologams ir antropologams, kurie bus įvaldę tobulesnius tyrimų metodus ir praplės žinias apie biologinę ir genetinę seniausių Biržulio gyventojų istoriją.
Spigino (277 pav.) ir Donkalnio mezolito kapinynuose
buvo laidojama ir neolito laikotarpiu, tuo metu čia įrengti aukų židiniai, todėl šių kapinynų vėlyvojo neolito kapai
aptariami lyginant juos su kitais mums žinomais pavieniais vėlyvojo neolito–virvelinės keramikos ir laivinių
kovos kirvių laikotarpio kapais, rastais Veršvuose, Benaičiuose, Biržuose, Plinkaigalyje ir kt. Nuo pat kapinynų
tyrinėjimų pradžios – Donkalnio 1981–1982 m., Spigino
1985–1986 m. – nenutrūkstamai jau 35 metus juos tyrinėjo ir tyrinėja gausus Lietuvos ir kitų pasaulio šalių
mokslininkų būrys.
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4 lentelė. Radiokarboninės Biržulio apyežerės mezolito–neolito kapų datos.
Sudaryta remiantis A. Butrimo (1982, 1985, 2012, 2015, 2016), J. Meadowso
(2015, 2016) ir G. Piličiausko (2015, 2017) tyrinėjimų duomenimis
Radiocarbon dates from Biržulis Lake area Mesolithic–Neolithic graves according
A. Butrimas (1982, 1985, 2012, 2015, 2016), J. Meadows (2015, 2016),
G. Piličiauskas (2015, 2017)

Paminklai
Spiginas 3
Spiginas 4
Spiginas 1
Spiginas 1
Spiginas 1
Donkalnis 2
Donkalnis 2
Donkalnis 3
Donkalnis 1
Donkalnis 4
Donkalnis 5
Donkalnis 5
Donkalnis 5
Spiginas 2
Spiginas 2
Daktariškė 1
Daktariškė 1

Nekalibruota data
iki dabarties (bp)
7780±65
7470±65
5020±200
5370±40
5470±40
7405±45
7118±35
5785±40
4610±35
6995±60
5315±35
7140±40
7140±40
4080±120
3580±60
3958±32
4635±30

Kalibruota data pr. Kr.
(BC)
6660–6500
6400–6240
4050–3500
4320–4060
4440–4260
6377–6221 (6400–6110)
6070–5910
4706–4552 (4730–4530)
3517–3397
5980–5790
4232–4221
6075–5920
6060–5900
2880–2470
2130–1750
2580–2340
3520–3355

Datos nustatymo
laboratorija
OxA-5925
GIN-5571
GIN-5569
Poz-61569
Poz-61572
CAMS-85221
RICH-22972
CAMS-85220
Poz-57707
OxA-5924
Poz-57706
Poz-61589
Poz-61588
GIN-5570
Poz-61573
RICH-22971
Poz-61583

Daktariškė 1

Iki 3770±100

iki 2480–1890

Vs-363

Donkalnis 6
Donkalnis 4
Donkalnis 7
Donkalnis 7

5770±40
6960±40
6220±90
4290±35

4720–4530
5892–5784
5460–4940
3014–2876

Poz-61574
Poz-61575
Poz-61576
Poz-57709

Datavimui naudota medžiaga
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Gyvūno kaulas
Gyvūno kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaulas
7–7,5 m. vaiko kaulas
Iki 5 m. vaiko kaulas
Žmogaus kaulas
Žmogaus kaukolės skliauto dalis
Žmogaus kaukolės skliauto dalis
Limnotelmatinis kontaktas;
trečiosios ežero regresijos riba,
gyvenvietės egzistavimo pabaiga
Žmogaus kaulas
Briedžio dantis
Briedžio dantis*
Lokio žandikaulio dalis

Kalibruota pagal OX cal 4.3 su IntCal13 sistemą.
*

Tokio danties šiame kape nebuvo. Be lokio žandikaulio, jo dalies, lokio ilties ir trikampio dailiai
retušuoto strėlės antgalio, kitų įkapių ir žvėrių dantų jame nebuvo. Nebuvo ir Biržulio mezolito kapams
būdingos ochros. Radiniai ir Poznanės laboratorijos nustatyta radiokarboninė data 4290±35 m. iki
dabarties (bp) rodo, kad šis kapas galėtų būti datuotas vėlyvuoju neolitu, o ne mezolito laikotarpiu
(6220±90 m. iki dabarties (bp)), kaip teigia G. Piličiauskas ir C. Heronas [Piličiauskas, Heron, 2015].
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276. Biržulio ežeryno mezolito
laikotarpio archeologiniai
paminklai. R. Kunsko
rekonstrukcija, L. Liberio ir
R. Spelskytės vizualizacija
The Biržulis Lakeland during
the Mesolithic Period.
Mesolithic archaeological sites:

1. Kapinynai ir kapai

1 – cemeteries and graves,
2 – excavated camp sites,

2. Tyrinėtos stovyklavietės

3 – chance finds. Reconstructed

3. Atsitiktiniai radiniai

by R. Kunskas. Visualization by
L. Liberis and R. Spelskytė
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277. Dabartinės Biržulio sąsmaukos, Virvytės ištakų, Spigino kapinyno (1) ir pietinės ežero dalies vaizdas.
K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
Biržulis Isthmus, modern view of the sources of the Virvytė, the southern part of the lake and Spiginas cemetery (1).
Aerial photograph, K. Driskius, 1990

Svarbiausi kompleksinių tyrinėjimų duomenys
Geologiniai, geomorfologiniai, paleogeografiniai, topografiniai ir palinologiniai Donkalnio ir Spigino kapinynų, taip
pat artimiausios jų aplinkos tyrinėjimai padėjo atskleisti
poledyninę Biržulio ir Lūksto ežeryno raidą ir kelis kraštovaizdžio formavimosi etapus. Šiame skyriuje aptariama
gamtinė Biržulio ežero raida tais laikotarpiais, kurie sutampa su kapinynų įrengimo aplinkybėmis ir jų funkcionavimo chronologija: mezolitas–ankstyvasis neolitas
(vėlyvojo borealio ir atlančio laikotarpiai) ir vėlyvasis neolitas (subborealio laikotarpis). Išsamius Biržulio baseino
geomorfologinės sandaros tyrimus atliko Rimantė Guobytė. Ji pateikė pačių Donkalnio ir Spigino salų, kuriose
įrengti kapinynai, formavimosi analizę, rodančią, kad jie
įkurti iš smulkaus arba aleuritinio žvyro supiltose „kepa-
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liškose“ keiminės kilmės kalvelėse [Guobytė 2004]. Tų
vietovių gyventojams svarbi buvo raunio atšilimo laikotarpio terasa į rytus nuo dabartinio Biržulio ežero, tarp
Šūkainių, Šaukštelio ir Pabiržulio I kaimų. Raunio laikotarpio 500–600 m pločio atabradas, kurio absoliutusis
aukštis 158–160 m, buvo vietinio titnago gavybos vieta,
galėjusi šia žaliava aprūpinti mezolito stovyklas pusiasaliuose prie salų, iš jos galėjo būti pagamintos ir titnago
(silikuotos opokos) įkapės, rastos Donkalnio ir Spigino
kapuose [Baltrūnas ir kt. 2004].
Mezolito laikotarpio kapų tyrimai, pagrįsti stabiliųjų
izotopų duomenimis, rodo ryškią gėlavandenių žuvų dalį
to meto gyventojų mityboje, nors kabučių iš žvėrių dantų
gausa kapuose rodė ir stambiųjų žvėrių medžioklės svarbą. Mitybos tyrimų duomenys koreliavo su R. Kunsko
išvadomis, kad tuo metu ežeras buvo karšinio tipo, gana
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278. Donkalnio mezolito–neolito laikotarpio kapinynas (1) prie Drujos kanalo. K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
Donkalnis Cemetery (1) by Druja Canal from the Mesolithic-Neolithic periods. Aerial photograph, K. Driskius, 1990

žuvingas ir žvejybos laimikis šiame gėlavandeniame ežere sudarė svarbiausią mezolito gyventojų maisto dalį
[Kunskas 1985, p. 27; Antanaitis-Jacobs ir kt. 2009, p. 23].
Kapinynų įrengimo pradžia sutapo su ramios sedimentacijos ir aukšto ežero lygio periodu – pačia vėlyvojo borealio pabaiga ir atlantiniu laikotarpiu prieš 8000–5000
metų. Tada kiek pakilęs ežero lygis ties Donkalniu ir Spiginu pasiekė aleriodo terasos lygį ties Drujos žiotimis ir
ramūs užutėkiai tarp Kalniškių ir Donkalnio, Spigino rago
ir Spigino salos galėjo turėti itin daug biogeninių elementų,
fitoplanktono, todėl seliavinio-karšinio tipo ežeras turėjo
būti labai žuvingas [Kunskas 1984] (281 pav.). Tai vėliau
patvirtino ir to laikotarpio gyventojų mitybos tyrimai.
Šiose salose buvo laidojama atlančio pabaigoje ir subborealinio klimato laikotarpiu (prieš 6000–2500 m.), kai
ankstyvajame ir vėlyvajame neolite čia vėl imta įrengti

kapus ir aukojimo vietas. Tam laikotarpiui būdingos ežero
transgresijos ir regresijos. Ypač ryškią regresiją (prieš
4400–4000 m.), kurią užfiksavo ir Donkalnio įlankos
sluoksniai, reikėtų laikyti vienalaike su vėlyvojo neolito
kapų atsiradimu Spigine ir Donkalnyje. R. Kunsko atlikta
neolito laikotarpio Drujos ir Kalniškių įlankos rekonstrukcija rodo, kad gili įlanka šiauriniame Donkalnio salos gale
tapo patogia prieplauka to laikotarpio žvejams (278 pav.).
Subborealio laikotarpiu Biržulio ežero įlankose, sąsmaukose tarp salų ir pusiasalių buvo gausu planktono, deguonies, daug žuvų ir ežeras galėjo išmaitinti gerokai daugiau
gyventojų, todėl neatsitiktinai tuo metu labai sutankėjo
gyvenviečių tinklas. Tačiau mityba, stabiliųjų izotopų tyrimų duomenimis, keitėsi: gerokai sumažėjo žuvų, bet
išaugo gyvūnų proteino kiekis, t. y. mėsos ir pieno, o tai
dar kartą patvirtino, kad vėlyvojo neolito Donkalnio ir
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279. Spigino rago mezolito stovykla (pažymėta 1 rodykle), Spigino kalva, kurioje rasti mezolito ir neolito kapai (pažymėta 2
rodykle), medžiais apaugusi Spigino sala ir užankanti pietinė Biržulio ežero dalis. K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
Mesolithic camp on Spiginas Promontory (1), Spiginas Hill, where Mesolithic and Neolithic Graves have been found (2),
wooded Spiginas Island and the overgrown part of Lake Biržulis. Aerial photograph, K. Driskius, 1990

 pigino gyventojai jau praktikavo gyvulininkystę [AntanaiS
tis-Jacobs ir kt. 2009, p. 23]. Be to, šiuos duomenis papildo ir palinologiniai tyrimai, kurie liudija, kad gyvulių auginimas tapo svarbia ūkio šaka [Stančikaitė 2000].
Subatlančio laikotarpiu, prasidėjusiu maždaug prieš
2500 metų, suintensyvėjus žemdirbystei ežero salos nebuvo eksploatuojamos, nes prasidėjo ryški ežero pelkėdara, salų prieigos ir įlankos pasidengė vešlia augmenija, jos tapo sunkiai prieinamos, todėl mezolito ir neolito
laikotarpiu negiliai palaidotų mirusiųjų kapai nebuvo
sunaikinti arimo. Tik Antrojo pasaulinio karo metu Spigino saloje įrengtas apkasas apnaikino vieną mezolito
kapą, o XX a. šeštajame dešimtmetyje, po didžiosios Biržulio ežero melioracijos, šiaurinėje Donkalnio salos dalyje įrengus žvyro karjerą, buvo sunaikinta ir dalis kapinyno – bent šeši kapai (279 pav.).
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Žmonių mitybos ir išgyvenimo strategijos tyrinėjimai,
remiantis mezolito ir neolito kapų medžiaga, taip pat padėjo atkurti to laikotarpio ekosistemą. Nustatyta 4-iuose
Spigino mezolito–neolito kapuose ir 7-iuose Donkalnio
kapuose palaidotųjų buvusi mityba, taip pat analizuota
dar 6-ių žvyro karjero eksploatacijos metu perlaidotų
mirusiųjų kraniologinė medžiaga – iš viso 17 kapų (24 individų) palaikai. Tyrimai parodė, kad nors mezolito laikotarpiu pagrindinės įkapės buvo žvėrių dantys, labai reikšmingą gyventojų maisto dalį sudarė ne tik žvėrių
medžioklės laimikis, bet ir gėlavandenės žuvys. Donkalnio ir Spigino, taip pat ir Zveiniekų kapinyno Latvijoje duomenys leidžia teigti, kad gėlavandenės žuvys buvo svarbus raciono komponentas.
Dietologinių, archeologinių, palinologinių ir paleozoologinių tyrimų duomenimis, medžioklė mezolite ir anks-
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GLOBULAR
AMPHORA C.

————
280. Biržulio ežervietės žiedadulkių, faunos, Baltijos jūros lygio ir Biržulio ežero lygio, ežero tipo,
archeologinių kultūrų ir kapų chronologijos datų diagrama (pagal R. Kunską ir A. Butrimą)
Diagram of Biržulis Lakeland pollen, fauna, Baltic Sea levels, levels of Lake Biržulis, lake types,
archaeological cultures and grave chronology. According to R. Kunskas and A. Butrimas
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281. Didžiojo Biržulio ežero lygio kaita holocene ir svarbiausios
terasos (pagal R. Kunską).
Chronologija tūkstantmečiais (nekalibruotomis datomis).
Apačioje romėniški skaičiai žymi palizonas pagal L. Postą.
Holoceno periodai: D1 – ankstyvasis driasas, B1 – biolingas,
D2 – vidurinis triasas, Al – aleroidas, D3 – vėlyvasis triasas,
PB – preborealis, B – borealis, AT – atlantis,
SB – subborealis, SA – subatlantis (PB – SA periodai pagal
A. Blyttą ir R. Sernanderį)
Changes in the level of Great Lake Biržulis in the Holocene and its
major terraces. Chronology in millennia (uncallibrated dating).
According to R. Kunskas
Roman numerals below mark ancient periodisation according L. Post.
Holocene periods: D1 – early-dryas, B1 – bioling, D2 – mid-dryas,
Al – aleriod, D3 – late-dryas, PB – Pre-boreal, B – boreal,
AT – atlantic, SB – sub-boreal, SA – sub-atlantic (PB – SA periods
according to A. Blytt and R. Sernander)

tyvajame neolite buvo itin svarbi to meto žmonių mitybai,
laidojimo ritualams. Tačiau kompleksinis požiūris leido
išryškinti ir žvejybos svarbą, nes archeologiniai radiniai
(vienas ar kitas atsitiktinai rastas žeberklas ar kitoks
žvejybos įrankis) tos svarbos iki galo neatskleidė, ji išryškėjo tik susiejus paleogeografinių ir dietologinių tyrimų duomenis.
Vėlyvųjų (jau vėlyvojo neolito laikotarpio) kapų duomenys rodo ryškius mitybos pokyčius, kartu ir sumažėjusią gėlavandenių žuvų procentinę išraišką ir išaugusią
gyvulininkystės bei žemdirbystės reikšmę. Taigi vėlyvajame neolite įvyko esminiai išgyvenimo strategijos pokyčiai, kuriuos lėmė daugybė veiksnių, ir dietologiniai
tyrimai patvirtino išvadą, kurią jau anksčiau leido
p adaryti paleogeografiniai ir archeologiniai tyrimai.
Vėlyvajame neolite Biržulio gyventojų veikla tapo įvairesnė, o tai, be abejo, palengvino išgyvenimo sąlygas.
Vis dėlto šių pokyčių negalima suabsoliutinti: ryškių
skirtumų tarp mezolito ir neolito gyventojų mitybos
nebuvo. Ir, kaip jau pastebėta kituose Europos regionuose, negalima supaprastinti šio paveikslo – nesimaitinta nei vien žuvimi, nei vien žemdirbystės produktais.
Mums priimtinesnis kur kas atsargesnis teiginys, kad
mezolito ir ankstyvojo neolito gyventojų mityboje vyravo žvejybos ir medžioklės produktai, o vėlyvajame ne-
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olite ji buvo papildyta žemdirbystės produktais. Toks
teiginys neprieštarautų ir faktui, kad žvejyba išliko svarbi šio regiono išgyvenimo strategija iki pat didžiosios
Biržulio melioracijos, t. y. XX a. šeštojo dešimtmečio.
Pirmieji, dar nelabai žymūs, žmonių veiklos požymiai ir
miško proskynų formavimasis datuotini mezolito laikotarpiu nuo 7900–7600 m. pr. Kr. iki dabarties (bp) [Stančikaitė ir kt. 2004, p. 66], sutampančiu su ankstyviausiais mezolito kapais iš Donkalnio ir Spigino (280 pav.). To
laikotarpio sluoksniuose gausu mikroskopinių angliukų, o
truputį vėliau išaugęs šakiũ, kiečių, rūgštynių ir balandinių
žiedadulkių kiekis rodo žmonių veiklos aktyvumo didėjimą,
neatsiejamą nuo miškų deginimo ir intensyvėjančios dirvožemio erozijos. Panašūs augalijos sudėties pokyčiai užfiksuoti greta mezolitinių stovyklaviečių Lenkijoje, Vokietijoje, Anglijoje [Latalova 1982], Skandinavijoje [Berglund
1991]. Tai rodo, kad Biržulio apylinkėse mezolito ir ankstyvojo neolito laikotarpiu gyvenę ir savo mirusiuosius laidoję žmonės Donkalnio ir Spigino salose degino nedidelius
miškų plotus. Tačiau suaktyvėjusi ūkinė veikla, medžioklės
ir žvejybos laimikiai neužtikrino senųjų Biržulio bendruomenių narių, visų pirma, sprendžiant iš palaidotų Donkalnio ir Spigino kapinynuose, lengvų gyvenimo sąlygų.
Turime atkreipti dėmesį į tai, kad šį lyg ir gražų „paveikslą“ kiek koreguoja R. Jankausko tyrimai, liudijantys,
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kad kiekvienam Donkalnio ir Spigino bendruomenių nariui
vidutiniškai teko pergyventi 2–4 badavimo periodus vaikystėje [Jankauskas 1985b]. Žmogaus veikla žuvingame
ežere, miškingoje ir gana derlingoje Biržulio apyežerėje
ne visada lėmė sėkmingus rezultatus, bet kaip tik tai buvo
išlikimo, nuolatinio Biržulio apyežerės gyventojų augimo
ir nenutrūkstamo šio Žemaičių aukštumos regiono apgyvenimo nuo pat vėlyvojo paleolito pabaigos iki šių dienų
pagrindas.

Žmonių griaučių liekanos ir jų archeologija
Aprašydami mezolito, ankstyvojo ir vėlyvojo neolito kapus, juose rastų žmonių kaulų liekanas ir jų archeologinius tyrimus turime pažymėti, kad Donkalnio ir Spigino
akmens amžiaus kapai rasti 20–80 cm gylyje, žvyro
sluoksnyje, o durpingose Rešketos upės pakrantėse mirusiųjų palaikai aptikti 150–180 cm gylyje nuo žemės
paviršiaus. Kapų kontūrai buvo ovalūs arba stačiakampiai.
Jų formos ir Donkalnyje, ir Spigine išryškėjo tik nukasus
dirvožemio sluoksnį – apie 20 cm nuo žemės paviršiaus.
Mezolito kapų kontūrai – dažniausiai rusvos ochros dėmės, išsiskiriančios šviesiame žvyro sluoksnyje. Dauguma kapų individualūs (pavieniai), tačiau Donkalnio kapinyne net du mezolito kapai dvigubi: 2–3 kape vienoje
duobėje palaidoti vyras ir moteris, o 5 kape – du vaikai.
Mirusieji laidoti aukštielninki, ištiesti arba suriesti, Donkalnio 2 kape pusiausėda palaidotas vyras, ryškiai į priekį palenkta galva. Ir Donkalnio, ir Spigino mezolito laikotarpio kapuose ochros gerokai daugiau aptinkama galvos
ir juosmens srityse. Nė viename kapinyne nepavyko išsiaiškinti kapų išdėstymo dėsningumo ar simetrijos, abiejuose orientuotasi į pailgų kalvų formą ir kapai įrengti jų
viršūnėse.
Spigino 1 kapas apardytas, žmogaus kaulų lūžgaliai
aptikti 45 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, išsklaidyti
4 x 4 m dydžio plote. Duobėje rasti du kreivieji rombiniai
(skersiniai) strėlių antgaliai, kapo kontūro šiaurės rytų
dalyje rastas nedidelis rusva ochra aplipęs akmenukas,
trys nedidelės ochros dėmės pastebėtos įvairiose kapo
vietose. Šovinių gilzės rodo, kad kapas suardytas Antrojo
pasaulinio karo metu, kasant apkasus. Surinkti žmogaus
kaulų lūžgaliai datuoti 4050–3500 m. pr. Kr. (BC) (GIN5569), t. y. mezolito pabaiga–neolito pradžia. Strėlių antgaliai, kitų šalia esančių mezolitinių kapų datos (kapą
suardžius galėjo patekti ir vėlesnių kaulų fragmentų) ver-
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čia manyti šią datą buvus gerokai vėlesnę už tikrąją. Pastaruoju metu Poznanės laboratorijoje nustatyta ir daugiau
radiokarboninių šio kapo datų. Viena jų 5370±40 m. iki
dabarties (bp), o kalibruota data 4320–4060 m. pr. Kr. (BC)
(Poz-61569). Dar viena data, nustatyta iš gyvūno kaulo,
5470±40 m. iki dabarties (bp), o kalibruota – 4440–
4240 m. pr. Kr. (BC) (Poz-61572). Abi naujos datos šiek tiek
paankstina šį kapą, tačiau neprieštarauja ankstesnei išvadai, kad kapas ir pagal radiokarbonines datas, ir pagal
titnaginius artefaktus datuojamas vėlyvuoju mezolitu ir
siedintinas su vienu iš Kongemosės kultūros raidos etapų.
Remiantis išlikusių blauzdikaulių ir šlaunikaulių matmenimis nustatyta, kad kape buvo palaidotas vyras, o
dantų nusidėvėjimo laipsnis rodo, kad jis buvęs 35–45
metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo. Patologinių pakitimų nerasta, kapo orientaciją tiksliau apibrėžti sunku
[Balčiūnienė, Česnys, Jankauskas 1992, p. 10].
3 kapas išlikęs prastai, jis aptiktas 1 m atstumu nuo
1-ojo. Geriausiai išsilaikę ilgieji kojų kaulai, neišjudinti iš
pirminės padėties, ir kaukolės liekanos. Kaulai rasti 25–
30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus po dirvožemio sluoksniu. Kapo kontūras 50 cm pločio ir 150 cm ilgio, neryškus.
Antropologų duomenimis, čia palaidota moteris, jos amžiaus dėl griaučių fragmentiškumo nustatyti nepavyko.
Galva orientuota 40º į pietryčius nuo pietinio taško. Patologinių pakitimų nepastebėta. Tikėtina, kad šis kapas ir
greta jo rastas 4-asis yra vienalaikiai: radiokarboninė data
7780±60 m. iki dabarties (bp) (Oksfordo universiteto laboratorijos duomenimis), o kalibruota data 6600±6500 m.
pr. Kr. (BC) (OxA-5924).
4 kapas, aptiktas 1 m atstumu nuo 3-iojo, išlikęs geriausiai. Kaukolės viršus buvo 20 cm, o kojų kaulai – 50 cm
gylyje. Moteris palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis ir taip pat ištiestomis, prie liemens prispaustomis
rankomis. Galva orientuota 40º į pietryčius nuo pietinio
taško. Kapas gausiai pribertas rusvos ochros, kuri ir išryškino kontūrą (295–297 pav.). Duobės dugnas – 50 cm
nuo žemės paviršiaus. Kontūro plotis nevienodas: plačiausioje vietoje (ties galva) 65 cm, ties dubeniu – 60 cm,
ties kojų apačia siaurėja ir ties pėdomis jau tik 40 cm
pločio. Ypač tirštai ochros priberta ties galva ir dubeniu.
Prie krūtinės, 20 cm nuo apatinio žandikaulio, rastas platus titnaginis strėlės antgalis, o tarp jo ir žandikaulio – 3
kabučiai iš priekinių elnio ar briedžio ir šerno dantų su
pragręžtomis skylutėmis. Po galva pastebėtas 5 cm storio ochros prisodrintas sluoksnis. Prie dilbikaulio rastas
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282. Donkalnio 3 kapas. 25–30 metų moters ilgųjų kaulų
augimo sustojimo linijos (Harriso linijos)
Harris lines on both radii. Donkalnis Grave 3, female
25–30 years old

dar vienas titnaginis strėlės antgalis. Tarp ištiestų kojų
kaulų, netoli kelių, rasti 4 elnio ar briedžio ir šerno dantys su taip pat pragręžtomis skylutėmis. Radiokarboninė
kapo data 7470±60 m. iki dabarties (bp), Maskvos geologijos instituto laboratorijos kalibruota data 6400–6240 m.
pr. Kr. (BC) (GIN-5571). Antropologinių tyrimų duomenimis, sprendžiant iš kaukolės ir dubens kaulų morfologijos, tai turėjo būti moteris. Iš kaukolės siūlių kaulėjimo
ir dantų nusidėvėjimo laipsnio nustatyta, kad ji buvusi
30–35 metų. Tokia kaukolė būdinga mezomorfiškiems,
mezokraniniams, vidutinveidžiams europidams, o odontologinė medžiaga rodo ją greičiausiai priklausius ma-

syviam Vidurio Europos odontologiniam tipui. Nors ir
neseno amžiaus moteris sirgo kaklo ir juosmens osteochondroze [Balčiūnienė, Česnys, Jankauskas 1992].
Donkalnio 1 kapas aptiktas taisyklingame ovaliame
190 x 82 x 85 cm dydžio kontūre, mirusiosios galva orientuota šiaurės rytų kryptimi, kaukolės viršus atkastas
45 cm nuo žemės paviršiaus, kapo dėmės kontūras pranyko 62–65 cm gylyje. Tai grakščios tik 144 cm ūgio,
20 metų moters kapas. Ji buvusi europidė, priklausiusi
Vakarų odontologiniam tipui, mezodontė, jokios patologijos nerasta. Abiejų stipinkaulių distalinių galų ir pirmųjų
padikaulių elektrorentgenogramose matyti po dvi augimo
sustojimo linijas. Paguldyta aukštielninka, ištiesta, rankos
priglaustos prie šonų, galva orientuota šiaurės kryptimi,
kaukolė kiek pakrypusi į rytus. Griaučiai išlikę gerai, įkapių nerasta, pastebėtos nedidelės rusvos ochros dėmės.
2014 m. R. Jankauskui pakartotinai tyrinėjant Donkalnio
1 kape rastos moters kaulus, aptikta keletas jos vaisiaus
kaulelių: keturi ilgųjų rankų ir kojų fragmentai, kurių ilgis
32–46 mm, ir du dar smulkesni krūtinės kaulų fragmentai. Tai galėjo būti maždaug 7,5–8 mėnesių negimusio
kūdikio ar naujagimio kauliukai*.
Dar 1985 m., G. Česniui, R. Jankauskui ir I. Balčiūnienei
pirmą kartą apžiūrėjus šios moters griaučius ir publikavus tyrimų medžiagą, buvo teigta, kad jai vaikystėje teko
patirti du kaulų augimo sulėtėjimus, kuriuos galėjo lemti
ligos, badavimo epizodai ar koks kitas neįprastas stresas.
Jos ūgis siekė tik 144 cm [Kunskas ir kt. 1985]. Tokiu žemu
ūgiu ji išsiskyrė net iš to laikotarpio gentainių – vidutiniškas moterų ūgis, Lietuvos Donkalnio, Spigino, Kretuono
ir Latvijos Zveiniekų akmens amžiaus kapinynų duomenimis, svyravo tarp 155 ir 160 cm [Česnys 1985b, p. 56;
Butrimas 2012, p. 100, lent. 7]. Šios moters kaulai Poznanės radiokarboninėje laboratorijoje datuoti 3517–3397 m.
pr. Kr. (BC), savaime suprantama, kad ir negimusio kūdikio
ar naujagimio kauleliai datuotini tuo pačiu laikotarpiu, t. y.
ankstyvuoju neolitu. Gal todėl ir ochros kape aptikta labai
mažai – tuo šis palaidojimas kiek skyrėsi nuo mezolitinių.
Kaip parodė genetiniai tyrimai, kapas turi U562 haplogrupę, kaip ir kiti kapai, kurie datuojami mezolito pabaiga–
neolito pradžia. Donkalnio akmens amžiaus kapinyne
rasti griaučiai, palyginti su daugeliu Šiaurės Europos

*
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283. Donkalnio dvigubas 2–3 kapas. Kapo kontūro dalis ir žynio galvos viršugalvis
in situ. S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Donkalnis Double Grave 2–3. Part of grave outline and tip of the soothsayer’s head in situ.
Photo by S. Butrimienė, 1982

————
284. Donkalnio 2 kapas. Žynio galva ir nuo viršugalvio nuimti žvėrių dantų kabučiai. Matyti
priekinė kaukolės dalis su žvėrių dantimis, įkištais į nosikaulį ir tarp dantų suspausti
kabučiai. A. Butrimo nuotrauka, 1982
Donkalnis Grave 2. Soothsayer’s head and animal tooth pendants removed from top of head.
Front part of skull can be seen with animal teeth placed in nose bone and pendants pressed
between the man’s teeth. Photo by A. Butrimas, 1982
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285. Donkalnio dvigubas žynio ir prie jo palaidotos moters suriestomis kojomis kapas, pribertas raudonos ochros.
Dail. R. Krupausko rekonstrukcinis piešinys, 1982
Double red-ochre sprinkled grave of soothsayer and grave of female with flexed legs at Donkalnis. Sketch
reconstruction by R. Krupauskas, 1982
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286. Donkalnio 3 kapas. Atkasta žynio galva ir simbolinis iš akmenų krautas židinys.
S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Donkalnis Grave 3. The skull of soothsayer and a symbolic heart of knapped stones.
Photo by S. Butrimienė, 1982

akmens amžiaus kapinynuose išlikusia kauline medžiaga,
išsilaikę labai gerai. Be to, archeologinių tyrinėjimų metu
dar neišjudinto moters kapo griaučiai sutvirtinti cheminėmis medžiagomis, tai galėjo nulemti ir ypač trapių kūdikio kauliukų išlikimą. Moters vaisiaus išlikimas akmens
amžiaus kape yra išskirtinis ir ypač retas atvejis ne tik
Baltijos regione, bet ir visoje Europoje.
Dvigubas 2–3 kapas (283–287 pav.) aptiktas vakarinėje kalvos dalyje. Ryškiai išsiskyrė ovalus rusvos ochros
pribertas 220 x 160 cm dydžio kontūras, orientuotas rytų–
vakarų kryptimi. Šiaurinėje pusėje gálva į vakarus buvo
palaidotas 20–25 metų vyras. Kaukolė su virš jos buvusia
žvėrių dantų apvara rasta 25 cm gylyje nuo šlaito velėnos
viršaus. Mirusysis buvo papuoštas 57 dantimis-kabučiais.
Kabučiai pirmiausia aptikti ant viršugalvio, nes jis buvo
arčiausiai žemės paviršiaus. Kaukolė palinkusi į priekį,
————
287. Donkalnio žynio galva. V. Urbanavičiaus skulptūrinė
rekonstrukcija, 1983
Donkalnis soothsayer’s head. Sculptured reconstruction
by V. Urbanavičius, 1983
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288. Donkalnio 4 kapo fragmentas. Krūtinės
srityje buvęs vėrinys iš žvėrių dantų.
S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Donkalnis Grave 4. Chest area with a
fragment of a string of animal teeth. Photo
by S. Butrimienė, 1982

beveik statmena pusiausėda gulinčiam kūnui. Abi rankos –
prie liemens, tai geriau išryškino pusiau sėdimą padėtį.
Rankų kaulai nuo peties iki alkūnkaulio pasvirę apie
20º kampu. Preparuojant į priekį pasvirusią kaukolę, rasti du po vieną ant kiekvienos akiduobės uždėti žvėries
dantys. Dar du dantys šaknimis į viršų simetriškai įkišti į
abi nosikaulio puses. Jie tvirtai laikėsi, tai leidžia manyti,
kad mirusiajam buvo giliai įkišti į abi šnerves. Po vieną
žvėries dantį abiejose pusėse buvo sukąsta tarp mirusiojo dantų, du dantys, kone simetriški, tarsi rėmė apatinį
žandikaulį. Beveik ant kaukolės, rudo žvyro su ochra
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sluoksnyje, rasta į įstatomą ietigalio ašmenėlį panaši tit
nago skeltelė. Mirusysis buvo 167,5 cm ūgio, sirgo toli
pažengusia parodontoze, dešiniojo stipinkaulio distalinio
galo elektrorentgenogramoje yra viena augimo sustojimo
linija. Šalia šio palaidotojo, pietinėje kapo kontūro dalyje,
gulėjo 25–30 metų moters griaučiai prie šlaunikaulių pritrauktais blauzdikauliais ir kiek palenktais rankų kaulais,
tad žastikauliai siekė dubens kaulus. Įkapių nerasta. Vyro
kapas gausiai pribertas rusvos ochros, o moters kape jos
kur kas mažiau. Moteris buvo beveik 160 cm ūgio. Jos
kaukolė mezokraninė, turėjo kietojo dantų audinio pato-
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289. Donkalnio 4 kapo fragmentas: krūtinės sritis su vėriniu iš žvėrių dantų. S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Donkalnis Grave 4. Chest area with a fragment of a string of animal teeth. Photo by S. Butrimienė, 1982

————
290. Donkalnio 4 kapo fragmentas:
iš vietos pajudintas kaukolės
skliautas ir kabučiai iš žvėrių
dantų. S. Butrimienės
nuotrauka, 1982
Donkalnis Grave 4, fragment:
disturbed dome of skull and
animal tooth pendants.
Photo by S. Butrimienė, 1982
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logiją – sirgo kariesu. Dešiniajame momenkaulyje prie
strėlinės siūlės matomas 14 x 9 mm dydžio negilus ovalus randas; jo dugnas pasidengęs kompaktinio kaulo
sluoksniu. Vidinė kaulo plokštelė nepakitusi. Defekto
ypatybės leidžia manyti, kad tai buvusi buku daiktu padaryta skliauto trauma. Elektrorentgenogramoje matyti 4 augimo sustojimo linijos. Ties šiaurine kapo kontūro
riba, per 80 cm nuo vyro galvos vidurio, tik 12 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, rasta 50 x 60 cm dydžio apskaldytų akmenų krūvelė, priberta rusvos ochros, – greičiausiai simbolinis židinys. Seniausia radiokarboninė
2 kapo data – 7405±45 m. iki dabarties (bp), o kalibruota – 6377–6221 m. pr. Kr. (BC) (CAMS–85221). Pastaruoju laikotarpiu gauta dar viena nauja Briuselio laboratorijos data, nustatyta iš Donkalnio 2 kape surinktų
smulkių žmogaus kauliukų: 7118±35 m. iki dabarties(bp),
o kalibruota – 6070–5910 m. pr. Kr. (BC) (RICH-22972).
Ši data 2016 m. gauta J. Meadowsui atlikus smulkių žmogaus kauliukų iš 2 kapo datavimą. Ši data kiek vėlesnė
nei gautoji Kalifornijos laboratorijoje – ji siekia VII ir VI
tūkstantmečių pr. Kr. sandūrą. Radiokarboninė 3 kapo
data – 5785±40 m. iki dabarties (bp), o kalibruota 4706–
4552 m. pr. Kr. (BC) (CAMS–85220). Dėl šios datos patikimumo autoriui kyla abejonių.
4 kapas aptiktas už 5 m į pietus nuo dvigubo 2–3 kapo.
Duobės kontūras beveik stačiakampis, 190 cm ilgio ir iki
70 cm pločio, kapas orientuotas šiaurės–pietų kryptimi,
mirusysis gulėjo galva į šiaurę (283–290 pav.). Kapas apardytas: iš vietos išjudintas kaukolės skliautas pasimatė
iš karto po velėna, apie 10 cm gylyje. Kiti kaukolės gabaliukai mėtėsi aplink. Neliesti krūtinės, dubens, rankų kaulai ir šlaunikauliai. Rankos ištiestos ir priglaustos prie
liemens, blauzdikauliai buvo kiek giliau ir atrodė lyg pariesti (vėliau paaiškėjo, kad išjudinti iš vietos). Trūksta kai
kurių padikaulių. Anatominė griaučių tvarka suardyta
galvos ir kojos blauzdikaulio bei pirštų srityse. Įvairiose
kapo vietose rasti 83 priekinių žvėrių dantų kabučiai, tik
krūtinės srityje matyti buvusio vėrinio fragmentas. Visas
kapas pribertas rusvos ochros, nors ne taip gausiai kaip
2-asis, tačiau ir šiame kape jos daugiausia mirusiojo krūtinės ir galvos srityse. Kape palaidotas 50–60 metų beveik
167 cm ūgio vyras. Jo viršugalvyje išsiskiria 9 cm pločio
ir 11 cm ilgio gana aiškių ribų sritis su osteoperiostito,
sukelto infekcijos po galvos traumos (gal skalpavimo?),
žymėmis. Išlikę krūtinės slanksteliai rodo krūtininio
tarpslankstelinio disko osteochondrozę, o šonkaulių
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291. Tyrinėjamos Donkalnio 4 ir 5 kape rastos griaučių
liekanos. A. Butrimo nuotrauka, 1982
Skeletal remains found during excavation of Donkalnis
Graves 4 and 5. Photo by A. Butrimas, 1982

————
292 Donkalnio dvigubas vaikų 5 kapas in situ.
A. Butrimo nuotrauka, 1982
Donkalnis Double Children’s Grave 5 in situ.
Photo by A. Butrimas, 1982
>
————
293. Donkalnio dvigubo vaikų 5 kapo in situ fragmentas
A. Butrimo nuotrauka, 1982
Fragment of Donkalnis Double Children’s Grave 5 in situ
Photo by A. Butrimas, 1982
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294. Donkalnio dvigubame vaikų 5 kape rasti kabučiai iš žvėrių dantų. J. Butrimaitės nuotrauka, 2011
Animal tooth pendants from Donkalnis Double Children’s Grave 5. Photo by J. Butrimaitė, 2011
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3
s ąnariai – tarpslankstelinio sąnario spondilioartrozę. Artrozė pakenkusi dešiniojo žastikaulio galvutę, matyt, dešinysis peties sąnarys buvo apkrautas daugiausia (gal tai
susiję su buvusiu vyro užsiėmimu, pavyzdžiui, medžiokle).
Elektrorentgenogramoje matyti 4 augimo sustojimo linijos, vadinamosios Harriso linijos (282 pav.). Kalibruota
radiokarboninė kapo data (nustatyta Oksfordo universiteto laboratorijoje) yra 5980–5790 m. pr. Kr. (BC).
Iš naujo datavus kapą radiokarboniniu metodu, tik šį
kartą ne žmogaus kaulus, o briedžio danties kabutį, paaiškėjo, kad tarp abiejų datų labai mažas skirtumas. Iš
žvėries danties gauta C14 data 6690±40 iki dabarties (bp),
o kalibruota data 5892–5784 m. pr. Kr. (BC). Tai rodo, kad
žmonių kaulai už žvėrių kaulus senesni labai mažai, o
turint omenyje nurodytas datų paklaidas jų amžius beveik
visai sutampa.
5 (dvigubas dviejų vaikų) kapas aptiktas tik 0,5 m į pie
tus nuo 4-ojo (291–293 pav.). Kapo duobė orientuota rytų–
vakarų kryptimi, atkasta 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kontūras beveik taisyklingos stačiakampio formos.
Rusvo žvyro sluoksnyje jis išsiskyrė ruda ovalo pjūvio
30 cm storio dėme, kurioje rasta daug mažų kauliukų. Iš
išlikusių fragmentų nustatyta, kad čia galva į rytus palaidotas 7–7,5 metų vaikas. Kapo duobėje netvarkingai išbarstyta daug kabučių iš žvėrių dantų (294 pav.). Dugne
rastas lancetinis strėlės antgalis. Vėlesnė osteologinės
medžiagos analizė parodė, kad kapas buvęs dvigubas.
Jame, be minėtų geriau išlikusių vaiko palaikų, buvo ir
kito – iki 5 metų amžiaus vaiko kaulų fragmentėlių. Antrojo palaidojimo krypties nustatyti nepavyko. Visa kapo
duobė ir kauliukai apiberti raudonai ruda ochra. Poznanės
laboratorijos 2013 m. nustatyta radiokarboninė kapo data
yra 5315±35 m. iki dabarties (bp), o kalibruota–4232–4221
m. pr. Kr. (BC), t. y. jau mezolito pabaiga.
2015 m. dar kartą datavus abiejų vaikų kaulus radiokarboniniu metodu, nustatyta gerokai ankstesnė jų palaidojimo data, galinti siekti ne mezolito pabaigą, o vidurį,
ir kad jie palaidoti vienu metu bendrame kape: 7140±40 m.
iki dabarties (bp) arba kalibruota 6075–5920 m. pr. Kr.
(BC) (Poz-61589) datuoti 7–7,5 metų vaiko kaulai, o vaiko
iki 5 metų kauliukai datuoti 7110±40 m. iki dabarties (bp)
arba kalibruota data 6060–5900 m. pr. Kr. (BC) (Poz61588). Tokį skirtumą tarp pirmosios (vėlesnės) ir dviejų
kitų (ankstesnių) datų paaiškinti sunku, juo labiau kad
datuota vienoje laboratorijoje.
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Suardyti Donkalnio kapai, iš kurių pavyko surinkti
kraniologinę medžiagą, aptikti karjere, eksploatuotame
rankiniu būdu. Aptikti dar 6 žmonių kaulai: 4 vyrų, 1 moters ir 1 vaiko. Jie buvo supilti krūvelėmis įvairiose karjero vietose, ant vienų griaučių dar ryškios ochros dėmės. Šie radiniai leido tiksliau nustatyti kapinyno kapų
skaičių ir davė vertingos medžiagos antropologiniams
tyrinėjimams.
1 kapas aptiktas Rešketoje 1930–1934 m. platinant ir
tiesinant Rešketos ir Virvytės upių vagas. 180 cm gylyje
nuo žemės paviršiaus po durpių sluoksniu rasta žmogaus
kaukolė su ryškiais ochros pėdsakais ir griaučiai. Radimvietė tiksliai pažymėta M. Mikalausko 1930 m. nubraižytame radimviečių plane, nurodyti jos skersiniai pjūviai.
Kapą, kuriame buvo palaidota 157,5 cm ūgio moteris,
J. Žilinskas ir R. Masalskis datavo mezolito laikotarpiu
[Žilinskas 1931, p. 14; Butrimas 1988b].
Kitų dviejų kapų radiniai fragmentiški (299 pav.).
2 kapo liekanos Rešketoje aptiktos 1930 m. visai netoli kelio Telšiai–Varniai, pagal M. Mikalausko braižytą
planą – labiausiai į vakarus nutolusioje radimvietėje. Čia
50 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, apatinėje durpingo
juodžemio ir viršutinėje šlyno dalyje, iškasto kanalo krante rasta viršutinė žmogaus kaukolės dalis. Nei jos mat
menų, nei kitų duomenų neturime.
3 kapo radimvietė Rešketoje nuo pirmųjų dviejų nutolusi 10 km į vakarus, jau Vydmantų kaimo žemėje. Radimvietė pažymėta M. Mikalausko 1933 m. sudarytame
plane „Rešketos upelio plano ištrauka, vietos, kame rasti kaulai“. Jame pateikiamas ir skersinis radimvietės pjūvis. Rešketos upelio vagoje rastas kaulinis dirbinys ir
žmogaus kaukolė. Šių kapų medžiaga pražuvo Antrojo
pasaulinio karo metais.

Mezolito kapai – sudėtinė ritualinio
komplekso dalis
Spigino kapai aptikti Biržulio ežero saloje, kuri yra šalia
Spigino rago pusiasalio. Jame 1983–1986 m. rinkta mezolitinių stovyklų medžiaga. Saloje, be kapų, 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus ištirta rusvos ochros dėmė.
Donkalnio saloje tyrinėtas daug sudėtingesnis paminklas. Šis kompleksas yra labai netoli nuo Kalniškių pusiasalyje ištirtos mezolito stovyklos liekanų ir neolito
gyvenvietės. Visas ištirtas plotas yra 1024 m2. Be mezo-
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lito stovyklos ir neolito gyvenvietės liekanų, rasta neolito
laikotarpio alkvietė su didžiuoju židiniu, kelios alkduobės,
ochros pripildytos šermenų duobės. Nesuardytoje salos
dalyje rasti 7 mezolito–neolito kapai, o 6-ių suardytų kapų
antropologinė medžiaga – buvusio žvyro karjero dugne.
Gyvenvietės kultūrinis sluoksnis (20–40 cm storio) buvo
iš karto po velėna.
Po kultūriniu sluoksniu aptiktos raudonos ochros dėmės su smulkiais gyvūnų kauliukais, žuvų kaulų fragmentais, žvėrių dantimis ir jų fragmentais. Atrodo, kad tai
apeiginės duobės, greičiausiai susijusios su šermenų
papročiais. Ryškiausia dėmė buvo karjero pakraštyje, ji
ovalo formos (pjūvis A–A1). Panašios šermenų duobės
rastos Popovo kapinyne (Rusija) ir kitur [Ošibkina 1982].
Jos priskiriamos mezolito laikotarpiui ir traktuojamos
kaip ritualinių puotų žymės, kai toliau nuo kapų buvo ruošiama aukojamų gyvūnų mėsa, o vėliau dalis skerdienos
ir laužo liekanos užkasamos kartu su ochra. Palyginti su
kitais Europos mezolitiniais kapinynais, Donkalnyje ypač
daug ochros ir kapuose, ir šermenų duobėse.

————
295. Spigino 4 kapas. Dail. R. Krupausko rekonstrukcija, 1986
Spiginas Grave 4. Reconstruction by R. Krupauskas, 1986

————
296. Spigino 4 kape rasti kabučiai iš žvėrių dantų pragręžtomis šaknimis. J. Butrimaitės nuotrauka, 2011
Spiginas Grave 4 – animal tooth pendants with holes bored. Photo by J. Butrimaitė, 2011
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297. Spigino 4 kapo fragmentai: galvos, krūtinės ir rankų kaulai, titnaginių dirbinių
ir žvėrių dantų kabučių įkapės. S. Butrimienės nuotrauka, 1986
Feature from Spiginas Grave 4: remains of head, chest and hands, grave goods comprising flint
artefacts and animal tooth pendants. Photo by S. Butrimienė, 1986
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298. Donkalnio 4 kape aptiktoje vyro kaukolėje matomi
osteoperiostito pėdsakai – greičiausiai sugijusio
skalpavimo pasekmė. S. Butrimienės nuotrauka, 1982
Traces of osteoporosis can be seen on the skull of the male
from Donkalnis Grave 4; this was most likely the consequence
of a healed breakage. Photo by S. Butrimienė, 1982

Antropologiniai tyrimai: kraniometrija,
paleopatologija, skalpavimo tyrimai
Donkalnio ir Spigino kapų medžiagą tyrinėjo Vilniaus universiteto Anatomijos katedros profesoriai G. Česnys,
I. Balčiūnienė ir R. Jankauskas. Antropologiniams tyrimams tiko tik apie 24 asmenų, palaidotų Vakarų Lietuvos
mezolito–neolito kapinynuose, duomenys [Česnys 1985a;
Česnys, Butrimas 2009; Balčiūnienė, Česnys, Jankauskas
1992].
Ankstyvõsios mezolito–ankstyvojo neolito grupės kapų
(Donkalnis, Rešketa, Spiginas) vidutinis moterų ūgis buvo
154,5 cm, o vyrų – 167–168 cm. Vėlyvojo neolito grupės
kapų vyrų ūgis 173–180 cm. Šioje knygoje skelbiamos
medžiagos fragmentiškumas neleido atlikti sudėtingesnės statistinės analizės, todėl lietuviška grupė lyginta su
bendru Europos mezolito laikotarpio morfologiniu vaizdu,
Donkalnio ir Spigino ilgųjų kaulų procentine vidurkių išraiška ir morfograma. Duomenys lyginti su radiokarboninėmis datomis ir gautos išvados, kad Donkalnio ir Spigino kapinynuose rasta mezolito–ankstyvojo neolito
kaulinė medžiaga panaši; čia palaidoti hipermorfiški mezofrachikraniški plačiaveidžiai žmonės, priklausę stambiems apvaliagalviams europidams.
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Morfogramos parodė, kad Lietuvos mezolito serija
panašiausia į Skateholmo (Švedija) ir Ofneto (Vokietija)
serijas, jei būtų vertinama tik pagal radiokarboniniu metodu datuotus kapus. Šią fizinės antropologijos išvadą
paremtų Spigino 1 ir 4 kapuose rastos įkapės: skersiniai
įstrižieji strėlių antgaliai ir peilio pavidalo skeltės kiek
retušuotomis viršūnėmis ir iš dalies šoninėmis briaunomis priskirtinos Maglemosės kultūros grupės ir Kongemosės kultūros ciklo žmonėms. Tai leidžia teigti apie
senus vakarinės ir rytinės Baltijos pakrančių gyventojų
genų ir tam tikrus kultūrinius mainus [Butrimas 1992d].
Lietuviškos kaukolių serijos brachikranija liudija galimą
genų įsrovą iš Vidurio Europos. Šią kontaktų kryptį nurodo ir odontologinė medžiaga, nes tam tikros Donkalnio ir
Spigino kapuose rastų dantų ypatybės yra gana artimos
Vidurio Europos odontologiniam tipui.
Paleopatologiniai tyrimai leido žvilgtelėti į tolimos epochos visuomenių sveikatos būklę ir ligas. Smarkiai nusitrynęs dantų kramtomasis paviršius, nereta parodontozė
rodo, kad to laikotarpio žmonės valgė rupų maistą, sirgo
kariesu (Spigino 2 kapas) ir toli pažengusia parodontoze
(Spigino 4 kapas). Anemijos žymių kauluose nerasta, tai
rodo, kad mėsa (pagrindinis geležies šaltinis) ir žuvis mityboje užėmė svarbią vietą. Beveik visų ir mezolito, ir
neolito žmonių ilgųjų kaulų rentgenogramose matomos
skersinės augimo sustojimo linijos (Harriso linijos). Jos
liudija apie nespecifinį stresą (ligas, badavimą ir t. t.), patirtą vaikystėje ir paauglystėje. Vėl gavus pakankamai
maisto, kaulai auga toliau, tačiau juose lieka minėtosios
rentgenogramose matomos linijos. Labiausiai pažeistas
pagyvenusių individų dešinysis peties sąnarys (Donkalnio
4 kapas) rodo, kad tų pakitimų 50–60 metų individui priežastis galėjo būti ieties svaidymas medžioklėje [Jankauskas 1985b; Acsádi, Nemeskéri 1970, p. 52; Grinberg 1962].
Biržulio pakrančių gyventojus, kaip rodo ir palaidotųjų
kituose žinomuose Europos mezolito kapinynuose tyrimai, kamavo dvi pagrindinės ligos: kariesas ir artritas.
Jie atskleidė ir specifinių Biržulio mezolito gyventojų kaulų patologijos atvejų – galimą skalpavimo paprotį. Donkalnio 4 kape palaidoto vyro viršugalvyje pastebėta 9 cm
pločio ir ne mažiau kaip 11 cm ilgio gan aiškių ribų sritis
su osteoperiostito žymėmis (298 pav.). Jį galėjo sukelti
infekcija po galvos traumos. Panašius pakitimus kai kurie
tyrinėtojai laiko skalpavimo požymiu [Jankauskas 1985b,
p. 59; Steinbock 1976, p. 28]. Kad žmogaus kaukolės
skliautui buvo teikiama ypatinga reikšmė, liudija neolito
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299. Žmogaus kaukolių, jų dalių ir
griaučių radimo vietų Virvytės ir
Rešketos santakoje (Telšių
apskr.) skerspjūviai. Braižė
M. Mikalauskas, 1930.
Žemaičių muziejus „Alka“,
GEK 38 918
Confluence of the Virvytė and
Rešketa rivers (Telšiai dist.)
Cross-section of human skull- and
skull-parts find sites. Sketched by
M. Mikalauskas, 1930.
Samogitian Museum "Alka",
GEK 38 918

gyvenviečių Vakarų Lietuvoje (Daktariškės 1-osios ir
5-osios) tyrimai. Kultūriniame sluoksnyje aptinkamos
žmogaus kaukolės skliauto dalys, kartais net apzulintais
pakraščiais, galbūt taip pat rodo jau nebeišaiškinamų
apeigų reliktus [Butrimas 1982a, p. 5].
Tiesioginių tarpgentinių susidūrimų ar konfliktų pėdsakų, kurių aptikta tyrinėjant Skandinavijos kapinynus,
nerasta, tačiau trauminio artrito požymiai pastebėti Donkalnio 4 kape palaidoto vyro kairiojo riešo sąnaryje, sugijusių lūžių žymės matyti to paties kapinyno 6 kape palaidotos moters dilbyje, o 7 kape – sugijusio dešiniojo
raktikaulio lūžio pėdsakai tarp jungtinėje Lietuvos mezolito ir neolito kapų serijoje nustatytų traumų vyrauja kaukolės skliauto traumos, po jų daugiausia alkūnkaulių sužalojimų, kurie atsiranda prisidengiant galvą nuo smūgių
kietu buku daiktu [Wells 1964, p. 49].

Mezolito bendruomenių socialinė struktūra ir
ritualai, laidosenos ir įkapių analizė
Apie laidojimo papročius galima spręsti iš kapinynų įrengimo Biržulio ežero Spigino ir Donkalnio salose, per
200–300 m nutolusiose nuo pakrančių pusiasalių. Salose
įrengti ir mezolitiniai Elnių salos (Olenij ostrov), Zveiniekų,

kai kurie Skandinavijos kapinynai [Gurina 1956, p. 11; Zagorskis 1974; 1987; Larsson 1989]. Tai išliko ir neolite: net
iki vėlyvojo neolito buvo laidojama Spigino, Donkalnio,
Zveiniekų, Kreičių kapinynuose [Zagorskis 1961; Bastian
1961]. Daugelis to meto bendruomenių (dar neseniai ir
dauguma šiaurės tautelių) įsivaizdavo, kad mirusiųjų pasaulis esąs už vandenų. Spigine ir Donkalnyje duobės
kastos tik 10–65 cm gylio. Abu kapinynai nepasižymi jokiais chronologiniais ar kultūriniais skirtumais, mirusieji
nelaidoti taisyklingomis eilėmis, nėra ryškių kapų grupių.
Galima konstatuoti, kad nesuardyti kapai rasti kalvų viršukalnėse. Ir vyrai, ir moterys laidoti aukštielninki ištiesti, tik Donkalnio 2 kape vyro galva palenkta ant krūtinės,
fiksuotas palaidojimas pusiausėda. Viena moteris (Donkalnio 3 kape) palaidota pariestomis kojomis. Kituose
kapuose palaidotųjų rankos buvo ištiestos ir priglaustos
prie liemens. Visi apiberti raudona ochra: prieš laidojant
ja buvo barstoma kapo duobė, o palaikai dar apiberiami
iš viršaus. Ochra dažnai užpildydavo visą kapo duobę
(ypač daug jos būdavo prie galvos). Palaikams sutrūnijus,
ochra difuzijos būdu nudažydavo mirusiojo griaučius,
kartu jos spalva nusidažydavo ir įkapės – žvėrių dantys.
Ochros reikšmė mezolito mirusiųjų laidojimo rituale neabejotina, tai visai Europai (ir ne tik jai) būdingas paprotys,
vyravęs ir chronologiškai, ir teritoriškai labai tolimuose
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————
300. Kabučių iš žvėrių dantų vėrinys nuo Donkalnio 4 kapo vyro krūtinės. J. Butrimaitės nuotrauka, 2011
String of animal tooth pendants from chest of male found in Donkalnis Grave 4. Photo by J. Butrimaitė, 2011

————
301. 25 kabučių iš žvėrių dantų vėrinys, buvęs ant žynio galvos Donkalnio 2 kape. A. Butrimo nuotrauka, 2011
String of 25 animal tooth pendants from the soothsayer’s head in Donkalnis Grave 2. Photo by A. Butrimas, 2011
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302. Mezolito laikotarpio ochros pripilto šermenų židinio pjūvis rytų–vakarų kryptimi netoli Donkalnio žvyro karjero
pakraščio. V. Aleksiejūno nuotrauka, 1982
East-west section of Mesolithic ochre-filled funeral feast hearth near the edge of the Donkalnis gravel quarry.
Photo by V. Aleksiejūnas, 1982

regionuose (šitaip mezolito laikotarpiu laidota ir Pietų
Australijoje Ronkos (Roonka) kapinyne [Pretty 1977; Layton 1992, p. 65] (302 pav.).
Tyrinėtojai teigia, kad ochra simbolizavo ugnį – šviesos
ir šilumos šaltinį. Tokia interpretacija leidžia lengviau paaiškinti ir simbolinį židinį Donkalnio 2–3 kape, kur ties
kapo kontūro riba tarp apskaldytų akmenų pripilta ochros.
Kaip pagrindas socialinei visuomenės struktūrai rekonstruoti naudojami kapų analizės duomenys, ypač jų
simbolinė analizė, bet tai, reikia pripažinti, tebėra labai
subtilus dalykas ir ne visada lengvai pavyksta nustatyti
tokių simbolių statusą remiantis vien archeologiniais duomenimis, todėl analizuojama Donkalnio ir Spigino medžiaga sietina su įkapių kiekybe ir paleopatologijos duomenimis [Chapman 1980, p. 61; Hodder 1982; O‘Shea
1984; Binford 1972].
Pagrindinės įkapės mezolito laikotarpio Donkalnio ir
Spigino kapuose buvo dažniausiai tuo metu medžiotų

žvėrių – briedžio, tauro, elnio, šerno, rečiau stirnos, lokio,
lapės – priekiniai dantys ir iltys. Keturiuose Donkalnio ir
Spigino kapuose aptikti ir analizuoti 193 žinduolių dantų
kabučiai. Nors šiuose kapuose palaidotųjų tyrimai parodė,
kad jų mityboje vyravo gėlavandenės žuvys, bet įkapės
(žvėrių dantys) rodo, kad bendruomenėms medžioklė
tebebuvo svarbi ekonominė veikla, o žvėrių dantų kabučiai – neatskiriama dekoratyvinė įkapių dalis, naudota
kūnui ir apeiginiam laidojimo drabužiui papuošti. Be estetinių funkcijų, svarbi ir kita kabučių iš žvėrių dantų prasmė – tai laukinės gamtos abstrakcijos dalis [Larsson
2006, p. 253] (300, 301 pav.).
Kapai, kuriuose rasta kabučių iš žvėrių dantų, datuojami
VII–V tūkstantmečiu pr. Kr. Jie skiriasi įkapių skaičiumi, o
Donkalnio 2 kapas – ir simetriniu bei simboliniu įkapių išsidėstymu, kuriam artimiausios analogijos žinomos tik
Elnių salos kapinyne. Šiame kape rastas 25 dantų vėrinys
(maždaug 3–5 cm nuo kaukolės), kur dantų šaknys atsuk-
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————
303. Donkalnio 2 kape palaidoto žynio kaukolė.

————
304. Vyro kaukolė iš mezolitinio Elnių salos kapinyno (Karelija)

R. Tautavičiūtės rekonstrukcinis piešinys, 1982

115 kapo. Mirusiojo kakta ir akiduobės buvo uždengtos

Soothsayer’s skull from Donkalnis Grave 2. Sketch of

plokštelėmis iš priekinių bebro dantų; tokios pat

reconstruction by R. Tautavičiūtė, 1982

plokštelės rastos ir po žandikauliais. Visame kape ir jo
duobėje labai gausiai priberta ochros. Dail. A. Klimienės
piešinys, 2011
The head of Olenii ostrov cemetery with animal tooth
pendants in the eye–sockets and on the forehead.
Mesolithic (Karelia). Grave 115. Drawing by A. Klimienė, 2011

tos į viršugalvį. Lyg pradėdamas simetrinį kaukolės „puošimą“ kaktikaulio viduryje – pats ilgiausias, suskilinėjęs
šerno dantis, o aplink jį – gerokai trumpesni briedžio dantys. Dar du pragręžti dantys rasti specialiai uždėti ant akių
(po vieną ant kiekvienos) šaknimis į viršų (303 pav.). Po du
dantis įkišta į kiekvieną ausį, išlaikant galvos papuošimo
simetriją. Ties kelio sąnariais simetriškai buvo po du dantis-kabučius. Pragręžtų žvėrių dantų kabučių taip pat aptikta prie pėdos ir rankų kaulų, bet čia jie nebuvo išdėstyti simetriškai. Dantų vėriniu, rastu ant galvos, matyt,
buvusi papuošta kailinė (?) kepurė. Tai aiškiau matyti Vytauto Urbanavičiaus atliktoje vyro galvos rekonstrukcijoje
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(287 pav.). Toks simetriškas galvos papuošimas turėjo
simbolinę prasmę ir liudija apie čia palaidotojo statusą to
meto visuomenėje. Analogiškų kapų Europoje nežinome,
tik Elnių salos kapinyno 115 kape panašiai papuošta mirusiojo galva [Gurina 1956, p. 189] (304 pav.). Mirusiųjų akių
uždengimas Europoje žinomas, teritoriškai artimiausia
analogija – gintariniais skridiniais uždengtos mirusiųjų akys
Zveiniekuose [Zagorska 2001, p. 112–115]. Šie kapai liudija
įdomias mirusiojo parengimo į anapusinį pasaulį apeigas –
akių uždengimą gintaro skridiniais, įspaustais į molio ir
ochros mišinį. Tiesa, taip laidojimo ritualo metu „papuoštos“ mirusiųjų galvos Z
 veiniekų kapinyne datuojamos jau
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————
305. Kabutis su iš vienos pusės pragręžta kūginės formos skylute;

————
306. Seniai pagamintas ir nešiotas kabutis su

matyti ryškios koncentrinės, lygiagrečios gręžimo linijos.

nusitrynusiais skylutės kontūrais.

J. Butrimaitės nuotrauka, 2011

J. Butrimaitės nuotrauka, 2011

Pendant with conical hole on one side; clear concentric boring

Old worn pendant with worn outlines of a

lines can be seen. Photo by J. Butrimaitė, 2011

hole. Photo by J. Butrimaitė, 2011

————
307. Kabutis iš žvėries danties su iš abiejų pusių
nudrožta šaknimi ir per suplokštintą vietą
iš abiejų pusių išgręžta skylute.
J. Butrimaitės nuotrauka, 2011
Animal tooth pendant with root carved on
both sides and a hole bored through a
flattened part from both sides.
Photo by J. Butrimaitė, 2011

————
308. Kabutis iš žvėries danties iš visų pusių
apipjaustyta šaknimi formuojant
pakabinti tinkamą formą. J. Butrimaitės
nuotrauka, 2011
Animal tooth pendant with root cut on all
sides to form a small feature for hangind.
Photo by J. Butrimaitė, 2011
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————
309. Kabutis iš žvėries danties, prie kurio
šaknies suformuota neryški
užbarzda pakabinti. J. Butrimaitės
nuotrauka, 2011
Animal tooth pendant with small hook
for hanging near the root.
Photo by J. Butrimaitė, 2011

————
310. Procentinė Donkalnio ir Spigino
mezolito kapuose rastų žvėrių dantų
analizės diagrama (pagal A. Mačionį,
L. Daugnorą, A. Butrimą)
Diagram of percentage analysis of
animal teeth found in Mesolithic
graves at Donkalnis and Spiginas.
After A. Mačionis, L. Daugnora,
A. Butrimas

neolito laikotarpiu – 5545±65 m. iki dabarties (bp) [Zagorska 2006, p. 102]. Labai panašus laidojimo ritualas buvęs ir
Šiaurės Europos neolito laikotarpio kapinynuose Suomijoje (Pispa Kokemeki (Pispa Kokemäki), Kukarski Lieto, Hartika (Hartikka), Vateranta) ir Šiaurės Rusijoje (Tudozero VI
ir kt.) [Zagorska 1997].
Mirusiųjų akiduobių puošimas žvėrių dantimis ir kriauklelėmis Pietų Europoje ir Mažojoje Azijoje (Jericho miestas) išplito tuo pačiu metu kaip ir Šiaurės Rytų Europos
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mezolitinėse bendruomenėse – VIII–VII tūkstantmetyje
pr. Kr., nors tiesioginių kontaktų tarp šių regionų greičiausiai nebūta [The Encyclopedia of Visual Art, 1994, p. 12].
Tikėtina, kad simbolinę prasmę turi ir Donkalnio 2–3
kape vyro dešinėje kartu palaidota moteris pariestomis
kojomis. Prie jos nebūta jokių įkapių, kur kas mažiau
pripilta ochros – tai liudija skirtingą abiejų asmenų socialinį statusą to meto visuomenėje. Galbūt šį dvigubą
kapą reikėtų laikyti žynio ir jo palydovės į anapusinį pa-

3
saulį kapu. Išskirtinę jame palaidoto vyro padėtį liudytų
ir sąsaja tarp ochros kiekio ir įkapių gausumo: ochra, o
ypač jos pribertas simbolinis židinys, tampa lyg ir asmens
socialinio statuso visuomenėje indikatoriumi. Analizuojant
šį kapą ir remiantis vaizdo antropologija, galima daryti
išvadą, kad kūnas ritualo metu vizualiai buvo keičiamas,
pridedant naujų kostiumo detalių – dažų, žvėrių dantų,
užkemšančių visus jutimo, t. y. regėjimo, klausos, kvėpavimo ir net maitinimosi, organus. Taip jų bendruomenės
narys paverčiamas kitu, anapusiniu, svetimu.
Naujai įprasminami ir objektai, keičiamas gentainių
požiūris ir santykis su mirusiuoju. Kūno keitimo ir ženklinimo vaizdinėmis priemonėmis tyrimai svarbūs vaizdo
antropologams, tyrinėjantiems kaukių, tatuiruočių, kostiumo, vadinamojo body art, istoriją [Westerman 2003].
Visai kitokį socialinį statusą bendruomenėje buvo užėmęs Donkalnio 4 kape palaidotas 50–60 metų vyras. Kapas
išsiskyrė įkapių gausumu – jame rasti net 83 kabučiai iš
žvėrių dantų. Tai įkapių skaičiumi pats turtingiausias
akmens amžiaus kapas Lietuvoje. Daug kabučių jame rasta tiesiog prigludusių prie kaukolės, apstu ir kaklo srityje.
Vėrinys (ar jo fragmentas) rastas ant krūtinės – arčiau
kairiosios rankos, netoli raktikaulio. Pagal įkapių kiekį, ochros gausumą, paleopatologų nustatytas „profesinės veiklos“ ligas mirusįjį reikėtų laikyti bendruomenei daug nusipelniusiu medžiotoju, o gal ir kariu, ką liudytų kovose
gautų traumų pėdsakai [Butrimas 2012, p. 127].
Kabučių tyrimai parodė (305–310 pav.), kad dalis jų
pagaminti nauji, kaip įkapės mirusiajam, o drabužiai, į
kuriuos kūnas buvo įvyniotas, ir žynio „kepurė“ galėjo būti
paruošti iš anksto. Konstatuota, kad mezolitinėse Donkalnio ir Spigino bendruomenėse kabučių darymo būdai
turėjo ilgas – beveik dviejų tūkstantmečių tradicijas, tačiau jos nutrūko jau neolito pradžioje. Kabučių gamybai
taikyta danties šaknies gręžimo technologija: vidutinis
pragręžtų skylučių skersmuo 3,6 mm. Kai kurios dantų
šaknys prieš gręžiant buvo suplokštinamos, matyt, todėl,
kad plokštumoje lengviau pragręžti skylutę [David 2006,
p. 249]. Vyrauja briedžio, kiek mažiau į kapus dėta tauro
ir elnio dantų, dar rečiau šerno, pasitaikė keli galvijų, lapės, lokio, stirnos dantys. Donkalnio ir Spigino mezolito
kapų dantų kabučių analizę atliko paleozoologai Augustinas Mačionis ir Linas Daugnora [Daugnora, Girininkas
2004, p. 301, lent. 1]. Įkapių skaičius ir ochros kiekis moterų kapuose leidžia daryti prielaidą, kad moters statusas
Biržulio regiono bendruomenėse nebuvo aukštas. Latvi-
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311. Spigino 1 ir 4 kapo įkapės: titnaginiai strėlės antgaliai ir
peilis. J. Butrimaitės nuotrauka, 2011
Grave goods from Spiginas Grave 1 and 4: flint arrow heads
and knifes. Photo by J. Butrimaitė, 2011

jos (Zveiniekų) ir Lietuvos (Spigino, Donkalnio) medžiaga
rodo, kad aukščiausią socialinį statusą turėjo vyrai medžiotojai ir jaunos, galinčios gimdyti moterys.
Pastaruoju metu mezolito tyrinėtojai neatmeta nuomonės, kad jau to laikotarpio bendruomenėse galėjo būti
ir vertikalios socialinės diferenciacijos, kuri įgyjama individui gimus, požymių. Klasikinis tokios socialinės diferenciacijos indikatorius galėtų būti vaikų palaidojimai. Donkalnio 5 kape palaidoti du vaikai, o pagal įkapes – žvėrių
dantis ir lancetinį strėlės antgalį – galima manyti, kad
mirusieji galėjo būti berniukai, būsimieji medžiotojai, todėl jiems įdėta medžiotojams būdingų įkapių. Žynio kapas
Donkalnyje, rodantis bendruomenės ir asmens ryšio
svarbą religinių apeigų metu, taip pat galėtų būti vienu
iš hierarchizuotos visuomenės požymių. Priimtinesnė
nuomonė, kad mezolito epochos medžiotojų ir žvejų bendruomenės socialinio kompleksiškumo atžvilgiu buvo
pasiekusios aukštesnį lygį negu kitos iki tol buvusios
priešistorinės Europos bendruomenės. Tačiau tokį bendruomenių kompleksiškumą lėmė asmenų lytis, amžius
ir „profesinė biografija“, o ne vertikalioji hierarchinė mezolito bendruomenių struktūra.
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Titnaginis inventorius nėra gausus (311 pav.). Spigino
1 kape aptikti 2 skersiniai įstrižieji strėlių antgaliai, kurie
Lietuvoje reti, o analogijos dažnos Pietų Skandinavijos
paminkluose, kur jie priskirti Maglemosės kultūros stovyklų grupei. Ir pagal formą, ir pagal retušą jie galėtų būti
priskirti Kongemosės ciklo žmonėms, kurių paminklus
danai taip pat datuoja 5500–5000 m. pr. Kr. (BC) [Prais,
Petersen 1987; Grøn, Sørensen 1995, p. 9]. Taigi ir inventorius, ir kraniologinės medžiagos panašumas, taip pat
paminklų chronologija rodo buvusį kontaktą su Maglemosės kultūrų bendruomenėmis. Kur kas sunkiau apibūdinti Spigino 4 kape rastus titnaginius įrankius. Tai peilio
pavidalo skeltės kiek retušuotomis viršūnėmis ir iš dalies
šoninėmis briaunomis. Abu dirbiniai ryškiai retušuotu
pagrindu, vienas lyg su įtvaru. Tipologiškai jie galėtų būti
priskirti prie strėlių antgalių, tačiau Rusijos mokslų akademijos Archeologijos instituto Peterburgo skyriaus laboratorijoje Natalijos Skakun atlikti trasologiniai tyrimai
leistų juos abu laikyti medžio apdirbimo įrankiais. Jų ašmenys turi linijines darbo žymes ir utilizacinį retušą, todėl
šie įrankiai galėtų būti vadinami peiliais*. Dvigubame vaikų kape rastas lancetinis strėlės antgalis. Lancetai – labiausiai Lietuvoje paplitusi mezolitinių strėlių antgalių
forma [Rimantienė 1996, p. 85; Girininkas 2009, p. 95–97].

Mezolito laikotarpio Biržulio ežervietės kapai
Baltijos jūros regiono kontekste
Pasitelkę paleopatologiją, odontologiją, kraniologiją, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodais pabandėme Biržulio kapinynų medžiagai rasti vietą Baltijos jūros regiono kontekste. Donkalnio ir Spigino kapinynams parinktos ežero
salos turi daugybę analogijų šiame regione, esama ir tam
tikrų lingvistinių paralelių su upių, prie kurių žiočių rasti
kapinynai, pavadinimais: Zveiniekuose – Rūja, prie Donkalnio – Druja. Hidronimas Druja semantine reikšme susijęs su tekančiu, Rūja – su stovinčiu vandeniu. Kapų
chronologija leistų teigti, kad bent jau rytiniame Baltijos
pajūryje ankstyvojo mezolito laikotarpiu mirusiojo nebijota. Ankstyviausias Zveiniekų kapas įrengtas gyvenamosios vietos kultūriniame sluoksnyje. Per visą vėlyvąjį

*

Autorius dėkoja šio skyriaus mokslinei darbuotojai dr. Natalijai
Skakun, atlikusiai trasologinius Spigino kapų titnaginio inventoriaus tyrimus.
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mezolitą kapai jau buvo įrengiami atskirai nuo stovyklų,
aptinkami nebe jų kultūriniame sluoksnyje, o ežerų salose: Donkalnio, Spigino, Zveiniekų, Elnių salos kapinynai,
taip pat ir kapinynai Lenkijoje – Perkunovo (Pierkunowo),
Ščepankų, Dudkos – ir Vokietijoje – Plau, Ostorfo, Botendorfo (Bottendorf), Tanenverderio (Tannenwerder) [Larsson 1988; Głosik 1969; Schuldt 1973; Schuman 1904;
Bastian 1961, p. 9; Bugaiska, Guminski 2013]. Daugelis
Šiaurės Europos tautų mirusiųjų pasaulį įsivaizdavo už
vandenų. Ši tradicija Baltijos regione nenutrūko ir neolito
laikotarpiu. Galbūt tai buvo susiję su mirusiųjų baime, su
ja galėtų būti siejamas kojų apdėjimas akmenimis Zveiniekų, Vedbeko (Vedbæck), Elnių salos kapinynuose. Mirusiųjų baime ir bandymu užsitikrinti, kad jie neseks
paskui gyvuosius, galima paaiškinti ir faktą, jog iš pažiūros nesuardytuose kapuose trūksta padikaulių ar blauzdikaulių (Donkalnio 4 kapas, Zveiniekų 305 kapas, kai
kurie Skateholmo kapai) [Zagorskis 1987, p. 60; Larsson
1991, p. 36]. Taip pat galima paaiškinti ir Donkalnio 2 kape
vyro galvos apkamšymą amuletais: jais užkimšti visi organai, kuriais mirusysis gali jausti pasaulį. Tyrinėtojams
kyla klausimai, kodėl mezolite (o vėliau ir neolite) grįžtama laidoti į tas pačias vietas, o į Donkalnio ir Spigino
kapinynus net su keliolikos šimtmečių pertraukomis
(312 pav.). Pirmiausia priežastis, kad abi salos ženklios
landšafte ir vietiniams gyventojams jos turėjo būti socialiai svarbios, todėl galėjo vykti lėta šių vietų monumentalizacija [Thorpe 1996, p. 82], pasiekusi tokią stadiją, kad
jos tapo labiausiai matomos ir žinomos greta gyvenusioms bendruomenėms. Monumentalizacijos teoriją sunkiau pritaikyti Skandinavijos (Pietų Švedijos) ir daugeliui
Danijos mezolito kapinynų, tačiau ji labai tinka Donkalnio
ir Spigino kapinynams, kurių vizualus efektas ypač ryškus.
Nuolatinis grįžimas į Donkalnio ir Spigino salas buvo svarbi vietinių bendruomenių atminties dominantė.

Laidojimo ritualo atkūrimo bandymai (nuo
mirties momento iki galutinio kapo įrengimo)
Donkalnio ir Spigino kapinynų tyrimai atskleidė daug
subtilių ir netikėtų kapų įrengimo, simbolinių ir aukojimo
židinių, šermenų duobių naudojimo faktų, kurie įrodo,
kad jau mezolito epochoje būta ypač sudėtingo laidojimo
ritualo. Lyginant su Baltijos regiono kapinynų tyrimais
ir pasitelkiant jų duomenis, bandyta atkurti kai kuriuos
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312. Mezolito–neolito kapinynas Spigino salos kalvoje. K. Driskiaus aerofotonuotrauka, 1990
Mesolithic-Neolithic cemetery on Spiginas island hill. Aerial photograph, K. Driskius, 1990
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313. Lyginamieji C14 metodu datuotų kaukolių duomenys
procentais (pagal Lietuvos pavyzdžius). G. Česnys, 2009

procentais (pagal Lietuvos pavyzdžius). G. Česnys, 2009

Comparision of C14 timed skulls

Comparision of not C14 timed skulls

(% of the Lithuanian sample). G. Česnys, 2009

(% of the Lithuanian sample). G. Česnys, 2009

laidojimo ritualo momentus, tačiau ne visada juos pavykdavo sudėlioti į nuoseklią veiksmų sekos grandinę.
Dar XX a. viduryje struktūrinės antropologijos atstovai
ir garsiausias iš jų Claude’as Lévi Straussas, tyrinėdami
žmogaus gyvenimo būdą, bandė susieti jo mąstymą ir
elgseną, nulemtą mitų ir ritualų [Lévi-Strauss 1958].
Apeiginių veiksmų ir frazių kartojimas, skirtas pereiti į
nežinomos kokybės būseną, ir simbolinės tvarkos užtik
rinimas buvo bendruomeninio auklėjimo dalis. Ritualai
keičiasi, bet struktūra išlieka atpažįstama, o bendruose
ritualuose dalyvaujantys gentainiai stiprina bendruomenės tapatybę, atskiria ją nuo „kito“, šiai bendruomenei
nepriklausančio. Ir mirusiųjų kūnai gali reprezentuoti
galią, todėl šiuo požiūriu galima tyrinėti mezolito bendruomenių ritualus, ženklus, tapatybę, galios ir vaizdo
reprezentaciją. Šią tyrinėjimų kryptį išplėtojo Liv Nilsson
Stutz, pirmiausia taikydama ją Skandinavijos mezolito
kapų tyrinėjimams [Nilsson Stutz 2003; 2006; 2009;
Larsson 1990]. Teoriniu požiūriu ritualas visų pirma – tai
tam tikras veiksmas, o mirtis – krizė, kurią patiria visi
žmonės, tačiau skirtingais būdais. Bendruomenių požiūris į mirtį ir į mirusiuosius gali atskleisti įvairiausius
aspektus. Mirusieji laidojami visose bendruomenėse,
tačiau tyrinėtojai pažymi, kad mirusiojo atskyrimo nuo
gyvųjų procesas labai įvairuoja. Jei ritualas atliekamas
tinkamai, įsivyrauja harmonija tarp mirusiojo ir jo artimųjų. Atlikę šį ritualą bendruomenės nariai jaučiasi savo
bendruomenėje atkūrę tvarką. Dabartiniai ritualo tyrinėtojai Catherine Bell, Pierre’as Bordieu pabrėžia, kad

332

————
314. Lyginamieji C14 metodu nedatuotų kaukolių duomenys

buvo svarbu taisyklingai ritualą atlikti ir, nesistengdami
atkurti jo prasmės, tyrimus siūlo sutelkti į tai, kaip jis
buvo atliktas ir kaip veikė bendruomenę [Bell 1992;
Bourdieu 1977]. Normų, kaip žmogus turėjo būti laidojamas, nustatymas ir atliktų veiksmų atkūrimas tampa
svarbiausiu, interpretuojant materialias liekanas, kurias
galima stebėti, ir tai leidžia atsakyti į daugelį klausimų
bei iškelti naujus, studijuojant Šiaurės Europos, taip pat
ir Lietuvos mezolito laikotarpio kapinynus. Net ir nesuprasdami ritualų prasmės, galime rasti atsakymus į
klausimus: kaip kūnas buvo ruošiamas laidoti (apranga,
papuošalai, ochros naudojimas), kokia kapų struktūra
(pavieniai, grupiniai; laidojimo padėtis), kas vyko mirusįjį laidojant (pvz., galvos atskyrimas nuo kūno Donkalnio 4 kape), šermenys, puotų pėdsakai (Donkalnio, Popovo kapinynai) [Ošibkina 1982]. Šiuo požiūriu žvelgiant
į tyrimų medžiagą galima konstatuoti, kad Donkalnyje ir
Spigine, kaip ir daugumoje Vidurio ir Šiaurės Europos
kraštų, palaidojimai yra pirminiai. Laidota greičiausiai
pirmomis dienomis po mirties, nes nėra duomenų, kad
būtų laidojami jau suirę kūnai. Kapų duobės buvo užpilamos ochra, sumaišyta su žvyru. Deja, tiksliau rekonstruoti drabužių Biržulio kapinynuose nepavyko, tačiau
daugelyje šiaurės tautų vestuvių ir laidotuvių drabužiai
patys iškilmingiausi, kai kurios gentys (pvz., koriakai)
laidojimo kostiumo gamybai sugaišdavo ištisus metus.
Apie aprangą Zveiniekų, Elnių salos ir Donkalnio kapinynuose sprendžiame iš gausybės drabužių papuošalų,
visų pirma – kabučių iš žvėrių dantų.
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Donkalnio ir Spigino kapinynuose mirusieji dažniausiai palaidoti ant nugaros, tuo tarpu Skandinavijos kapinynuose palaidotųjų pozos labai įvairuoja. Bet ir Donkalnio kapinyne kai kurie nukrypimai nuo „normos“ labai
įdomūs. Visų pirma žynio 2 kapas, kuriame mirusysis
palaidotas į priekį palenkta galva, orientuotas į sėdimą
padėtį, ir 4 kapas – jame galva atskirta nuo kūno ir lyg
pastumta į šoną.
Kapo įrengimas – paskutinė bendruomenės paslauga mirusiajam, paskutinis įvaizdis, užsifiksuojantis gentainių sąmonėje. Reta poza mezolito kapuose, kai mirusieji laidojami sulenktomis kojomis. Toks ritualas
dvigubame Donkalnio 2–3 kape nebuvo norminis, o
išskirtinis atvejis Donkalnio bendruomenėje. Šis palaidojimas nuo kitų mezolito kapinynuose skiriasi dar ir
tuo, kad paprastai mirusieji laidoti atgręžti vienas į kitą,
tuo tarpu Biržulio žynio kape jo galva palenkta į priekį,
tarsi žvelgianti tiesiai, o moters galva pasukta į priešingą pusę. Donkalnio 4 kapas ir Skateholmo 13 kapas
taip pat yra išskirtiniai, neatitinkantys įprastų mezolito
laidojimo normų. Galvos atskyrimas, padikaulių trūkumas Donkalnyje gal leistų teigti, kad čia, kaip ir minėtame Skateholmo kape, mirusiojo kūnas buvo padalytas
prieš palaidojant, o tam tikros kūno dalys pašalintos
[Nilsson Stutz 2009, p. 661]. Jei toks ritualas egzistavo,
jis ryškiai skyrėsi nuo visų „normaliai“ palaidotų. Tai
gali būti interpretuojama ne tik kaip mirusiųjų baimė,
bet ir kaip bausmė – perspėjimas likusiems bendruomenės nariams. Šie pavyzdžiai įdomūs ir kaip bendruomenės galios demonstravimas – laidojimo ritualas
atskyrė gerą ir blogą gyvenimą, tai atitinkamai nulėmė
ir mirusiojo laidojimo būdą. Galima kelti dvi viena kitai
prieštaraujančias hipotezes: vienu atveju tai galėjo
reikšti labai negatyvų požiūrį į laidojamą bendruomenės narį, o iš dalies gal ir pozityvų – turintį specifinį
identitetą ar atsižvelgimą į kai kurių individų specifines
galias. Kokią įtaką tokie ritualai turėjo gyviems bendruomenės nariams, kaip tai lėmė socialinių santykių
ir socialinės struktūros kaitą, atsakyti negalime, tačiau
kad ir kokia įtaka buvo, ritualų kartojimas įgijo tam tikrą
jausminę patirtį.
Donkalnio kompleksas atskleidė ir kitą mažai paliestą
reiškinį – mirštančio asmens maitinimą ir šermenis jo
atminimui. Tiriant Skateholmo kapus paaiškėjo, kad mirštantis asmuo buvo ypatingai maitinamas. Kaip ilgai už-
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trukdavo atsisveikinimas su mirusiuoju, ar jis buvo palydimas ritualiniais šokiais ir giesmėmis, rekonstruoti taip
pat vargu ar bebus įmanoma, tačiau tokios apeigos galėjo būti atliekamos, nes Donkalnyje spėjama buvus tam
tikrą „šamano instituciją“ (dvigubas 2–3 kapas).
Vėliau laidojimo apeigos būdavo atliekamos salose ar
kalvose prie lagūnų, aukštose upių pakrantėse ar ežerų
salose (Donkalnio, Popovo, Skateholmo kapinynai). Aptiktos
ritualinės duobės (Popovo kapinyne) ir laidojimo ritualų
konstrukcijos (Skateholme II) leidžia manyti, kad kapinynų
teritorijoje arba šalia jų būta vietų, skirtų mirusiesiems
„atminti“. Raudonos ochros pripildytos apeiginės duobės
su smulkiais gyvūnų kauliukais, žuvų kaulų fragmentais,
stambiu lydekos žandikauliu, amuletu iš briedžio danties
(Donkalnis) arba nedideli ochros židiniai kapų aplinkoje
(Spiginas) leidžia juos sieti jau su pačia laidojimo ceremonija saloje.
Donkalnio dvigubame 2–3 kape iš skaldytų akmenų
padarytas židinys, pribertas raudonos ochros. Tokie židiniai iki šiol buvo žinomi tik iš Elnių salos mezolito kapinyno tyrinėjimų. Jo 25 ir 27 kape taip pat aptiktos nedidelės akmenų sankaupos, kurių skersmuo neviršija
50 cm. Nors savo forma jie primena tipiškus akmens
amžiaus stovyklose ir gyvenvietėse aptinkamus židinius,
tačiau tarp akmenų nėra perdegusių angliukų. Ir ten, ir
Donkalnyje tarp jų pripilta raudonos ochros. Šie simboliniai ochros ir akmenų židiniai Donkalnio ir Elnių salos
kapinynuose leidžia manyti, kad ochra juose galėjo simbolizuoti ugnį. Daugelio šiaurės tautų tikėjimai liudija
ypatingą ugnies vaidmenį senosiose bendruomenėse.
Ugnį garbino ir gerbė visi gentainiai, saugojo nuo mažiausių „įžeidimų“, jai aukojo aukas, visose šiose tautose žinomas ugnies kultas. Jukagirai „ugnies šeimininką“ laikė
šeimos, o nivchai – giminės globėju [Jochelson 1920–
1924, p. 150, 152; Šternberg 1933, p. 72–74].
Be simbolinių židinių, Donkalnio 2 kapas, kaip ir Elnių
salos kapinyno 25 kapas, išsiskyrė ochros gausa – visa
kapo duobė nuo pat viršaus storai priberta raudonos
ochros, rodančios jo išskirtinumą [Gurina 1956, p. 231].
Laidojimo ritualas, kai kapuose įrengiami simboliniai
židiniai, leidžia manyti, kad ne tik mirusiųjų kūno padėtis, ochros gausa, simetriškas įkapių išdėstymas, bet ir
židiniai rodo, kad čia palaidoti iš kitų gentainių išsiskyrę
asmenys, gal net turėję specialų, artimesnį santykį su
ugnimi, ritualais.
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315. Donkalnio ir Spigino mezolito ir neolito kapų radiokarboninės datos
Radiocarbon-dated Mesolithic and Neolithic graves from Donkalnis and Spiginas

Mezolito kapinynų chronologija, kultūrinė ir
genetinė priklausomybė
Patys ankstyviausi mezolito laikotarpio kapai Baltijos jūros regione aptikti Zveiniekų II mezolito stovyklos kultūriniame sluoksnyje (8270±70 m. pr. Kr. (BC)), Elnių salos
kapinyne Onegos ežere (9640–4460 m. pr. Kr. (BC)), Kamso (Lumelunda) kapinyne Gotlando saloje ir Stora Forvaro kapinyne Švedijoje (7740–4080 m. pr. Kr. (BC)), o Danijos teritorijoje ankstyviausias Holmegordo (Holmegård)
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kapinynas datuojamas 7490–6670 m. pr. Kr. (BC) [Andersen ir kt. 1986, p. 39-43; Larsson 1989, p. 217; 1994; Zagorska 1997; Meiklejohn, Petersen, Babb 2009]. Visi čia
nurodyti mezolito stovyklų ir platesnės chronologinės
skalės mezolitinių kapinynų ankstyviausi kapai gali būti
priskirti ankstyvajam mezolitui.
Ankstyviausi kapai Spigino ir Donkalnio kapinynuose –
Spigino 3 kapas (6660–6500 m. pr. Kr. (BC)), Spigino 4 kapas (6400–6240 m. pr. Kr. (BC)), Donkalnio 2 kapas (6377–

3
6221 m. pr. Kr. (BC)), Donkalnio 5 kapas (6026–5924 m.
pr. Kr. (BC)) ir Donkalnio 4 kapas (5980–5790 m. pr. Kr.
(BC)) – yra kiek vėlesni nei patys ankstyviausi kapai Baltijos jūros regione [Butrimas 2012, p. 89]. Tai patvirtina ir
nustatytos naujos radiokarboninės datos, ir priskirtini
vidurinio mezolito kapų grupei, kaip ir didžioji dalis mezolito kapų Zveiniekų kapinyne Latvijoje, Kiogės įlankos
(Køge Bugt) kapas Danijoje [Meiklejohn, Petersen, Babb
2009, p. 646] ar Togerupo (Tågerupo) mezolitiniai kapai
Švedijoje (315 pav.).
Kartu pastebime, kad Donkalnio ir Spigino kapinynuose
yra ir vėlyvajam mezolitui bei ankstyvajam neolitui priskirtinų kapų, tokių kaip Spigino 1 kapas (4325–4079 m.
BC ir 4050–3500 m. pr. Kr. (BC)), Donkalnio 5 kapas (4232–
4221 m. pr. Kr. (BC)) ar Donkalnio 1 kapas (3517–3397 m.
pr. Kr. (BC)). Pastarosios dvi datos nustatytos 2013 m. Poznanės radiokarboninėje laboratorijoje. Donkalnio 5 kapas,
kuriame palaidoti vaikai, skirtingose laboratorijose datuotas beveik 1800 metų intervalu, kelia naujus klausimus,
kurie jau buvo iškilę datuojant Donkalnio dvigubą 2–3 kapą.
Į šiuos klausimus atsakymų sulauksime gerokai vėliau, kai
datavimo metodika taps dar tobulesnė. Šie kapai yra vienalaikiai su gana dideliais vėlyvojo mezolito–ankstyvojo
neolito Pietų Švedijos kapinynais (Skateholmas II, Skateholmas III ir Skateholmas I) [Larsson 1988, p. 13; Meiklejohn, Petersen, Babb 2009, p. 648] bei vėlyvojo mezolito ir
ankstyvojo mezolito kapų grupe iš Zveiniekų ir Kretuono
kapinynų (Kretuono 3 kapas – 4450±65 m. pr. Kr. (BC), Kretuono 1 k. 4200±130 m. pr. Kr. (BC)) [Zagorska 1997; Bramanti ir kt. 2009; Zagorska, Larsson 1994]. Ypač gausi
vėlyvojo mezolito–ankstyvojo neolito kapų grupė Zveiniekų kapinyne ir Skonės (Skåne) regione Švedijoje rodo, kad
tuo laikotarpiu gyventojų bendruomenės jau buvo gausios,
ilgesnį laiką gyventa ir laidota tose pačiose vietose. Tai
rodo ir to laikotarpio gyvenviečių skaičius – vien Lietuvos
teritorijoje iš šio laikotarpio turime per 60 gyvenviečių.
Tankiausiai buvo gyvenamos didžiųjų Lietuvos upių – Nemuno, Neries, Merkio ir Ūlos – pakrantės [Girininkas 2009,
p. 143, pav. 95]. Panašų vaizdą demonstruoja ir artimo
mums regiono – Mozūrų (Mazury) ežeryno – Dudkos ir
Ščepankų mezolito–ankstyvojo neolito kapinynai bei gyvenvietės Stasvino ežero salose (313 pav.).
Kultūrinė Spigino, Donkalnio ir Zveiniekų mezolito ir
ankstyvojo neolito laikotarpio kapinynų priklausomybė
tebelieka neaiški. Tuo metu Šiaurės Lietuvos, Latvijos ir
Estijos teritorijose tebebuvo paplitusi Kundos kultūra, bet
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Vietovė

Data Pr. Kr.
(BC)

Oda

Spiginas 4

6440–6230

Vidutinė

Juodi

Mėlynos

Donkalnis 7

3013–2876

Balta

Rudi

Mėlynos

Donkalnis 6

4720–4530

Šviesi

Juodi

Mėlynos

Spiginas 1

4440–4240

Vidutinė

Rudi

Mėlynos

Spiginas 2

2130–1750

Balta

Raudoni

Mėlynos

Plaukai

Akys

————
316. Galimos Donkalnio ir Spigino akmens amžiaus
kapinynuose palaidotų gyventojų odos, plaukų, akių
spalvos, nustatytos remiantis nauja genomų tyrimo
medžiaga (Genetiker, 2018 vasario 4)
Pigmentation of Norther Europeans from Donkalnis and
Spiginas graves: predicted skin, hair and eye color for new
genomes investigations (Genetiker, February 4, 2018)

regione (ar bent pietinėje jo dalyje) ima plisti Nemuno
kultūros įtaka. Dalis vėlyvojo mezolito–ankstyvojo neolito kapų iš Kretuono 1-osios gyvenvietės ir Donkalnio kapinynų galėtų priklausyti ir ankstyvajai Narvos kultūrai.
Baltijos jūros pakrančių gyventojų kultūrinė regionalizacija galėjo vykti kartu su morfologine. [Petersen 1997].
Tai rodo morfologinės didžiausių Europos mezolito kapinynų medžiagos studijos. Labai panašu, kad kai kurie
skersiniai strėlių antgaliai, gana retai aptinkami Lietuvoje, žinomi kaip labai tipiški ankstyvosios Kongemosės
kultūrinio ciklo paminkluose, gal būta ir ryškių kultūrinių
ryšių su Pietų Skandinavija [Price, Petersen 1987, p. 114].
Remiantis kraniologinių matavimų duomenimis ir apibendrintais kaukolės formos matmenimis, Donkalnio ir Spigino mirusieji artimiausi palaidotiesiems Skateholmo
kapinynuose [Česnys, Butrimas 2009].
Jeigu tam tikrų grupių kultūrinę ar net skirtingą etninę
priklausomybę analizuosime ne tik atsižvelgdami į materialią kapuose randamą medžiagą, bet ir kaip į tam tikrą
išraišką, susijusią su laidojimo papročiais [Larsson 1989,
p. 217], t. y. pagal akmenų, žvėrių dantų kabučių buvimą
ar nebuvimą, kaulinių ir raginių dirbinių buvimą ar nebuvimą kapuose, tai turėsime konstatuoti, kad šie skirtumai
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net tarp artimiausių teritoriškai ir netgi gana artimų chronologiškai kapinynų liudija, kad tarp vidurinio ir vėlyvojo
mezolito Rytų Baltijos regiono visuomenių egzistavo etninio pobūdžio skirtumai. Jie ne tiek ryškūs tarp materialinės kultūros reliktų kapuose, kiek tarp idėjų, susijusių
su daugeliu laidosenos papročių aspektų.
2009 m. pirmą kartą Europoje atlikti Vakarų Lietuvos
Spigino ir Donkalnio kapų antropologinės medžiagos
genetiniai tyrimai kartu su mezolito–ankstyvojo neolito
laikotarpio Rytų Lietuvos (Kretuonas), Lenkijos (Dudka,
Drenstvas (Dręstwo)), Rusijos (Čekalinas, Lebijazhinka),
Vokietijos (Bad Diurenbergas (Bad Dürrenberg), Holšteinas (Holstein), Hohle Fels, Falkenšteinas (Falkenstein)
ir Ostorfas) kapinynais. Iš viso tyrimams iš gerokai didesnio skaičiaus pasirinktų mėginių tiko tik 22, nes arba
trūko kaulinės medžiagos (iš Šventosios ir Plinkaigalio
kapinynų), arba mėginiai pašalinti dėl užterštumo išorine DNR [Kučinskas, Uktverytė, Molytė 2013]. Tyrimus
atliko tarptautinė mokslininkų grupė iš Mainco, Londono,
Tartu, Vilniaus, Heidelbergo, Frankfurto, Greifsvaldo,
Kardifo (Cardif), Vienos ir Kembridžo universitetų ir
mokslo tyrimų centrų (B. Bramanti, M. G. Thomas, W.
Haak, M. Unterländer, P. Jores, I. Antanaitis-Jacobs, M.
N. Haidle, R. Jankauskas, C. Kind, F. Lueth, T. Terberger,
J. Hiller, S. Matsumara, P. Forster, J. Burger). DNR sekos
kaitos genetinio tyrimo metodas leido nustatyti mtDNR
HVI sekas Spigino 4 kapo mėginiui U4 (jo data 6400–
6240 m. pr. Kr. (BC)). Kiti trys mėginiai iš Lietuvos, datuojami mezolito pabaiga–neolito pradžia, turi vienodas
U5b2 haplogrupes (Donkalnis 1 – 3517–3397 m. pr. Kr.
(BC); Kretuonas 3 – apie 4450 m. pr. Kr. (BC), o Kretuonas
1 – apie 4200 m. pr. Kr. (BC)). Tyrimai rodo, kad U4 grupė Europos mezolito kapinynuose pasitaiko labai retai
– tik Spigino 4 kape (apie 6350 m. pr. Kr. (BC)) ir Bad
Diurenbergo kapinyne Vokietijoje (apie 6850 m. pr.
Kr. (BC)). Tuo tarpu gerokai dažnesnės U5b2 ar U5, U5a,
U5a1 haplogrupės, aptiktos mezolito pabaigos–neolito
pradžios kapinynuose. Nustatyta, kad haplogrupė U sudarė 82 % visų tirtų mėginių. Tyrinėtojai neabejoja, kad
U haplogrupė Europoje turi ypač senas šaknis. U5
subhaplogrupė yra ypač būdinga Europai, labai sena ir
gali būti siejama su artimiausiomis Azijos ir Šiaurės Afrikos teritorijomis. U5 subhaplogrupė tarp šiandieninių
Europos gyventojų yra gana reta: tarp Viduržemio jūros
pakrančių gyventojų ji sudaro 1–5 %, o likusioje Europoje (panašiai, nors ir šiek tiek daugiau Lietuvoje) subhaplo-
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grupė paplitusi tarp 5–7 % gyventojų, taip pat procentinė jos dalis gerokai didesnė tarp kalbančiųjų Uralo kalbų grupe, o labiausiai paplitusi tarp Skandinavijos samių
(net 40 %). U4 haplogrupė yra paplitusi tarp 1–5 % šiandieninės Vakarų Europos gyventojų ir iki 7 % tokius genus turinčių aptinkama tarp Šiaurės Rytų Europos gyventojų (316 pav.).
Atlikti tyrimai parodė, kad tarp ankstyvųjų žemdirbių
bendruomenių Europoje nebuvo aptikta nei U5, nei U4
haplogrupių tipų. Tai rodo visiškai skirtingą šių dviejų
grupių – medžiotojų, žvejų, rankiotojų ir žemdirbių – genetinę priklausomybę. Taigi, nepaisant tam tikrų įrankių
panašumo, keitimosi jais, genų kaitos lyg ir iš viso nebūta – bent jau moteriška linija, nors archeologinė medžiaga nerodo, kad visiškai nebuvo apsikeitimo ir bendravimo.
Naujausi pačių seniausių mūsų protėvių genetiniai tyrimai lyg ir užbaigia jau beveik šimtmetį besitęsiančias
diskusijas dėl buvusios ar nebuvusios migracijos bangų
į Centrinę ir Šiaurės rytų Europą. Galime daryti išvadą,
kad perėjimas prie gyvulininkystės ir žemdirbystės Europoje negali būti paaiškintas be esminio naujų gyventojų į Centrinę Europą atėjimo iš visai kitų teritorijų, kur
pradiniame naujų žemių įsisavinimo laikotarpyje ateiviai
nesimaišė su čia gyvenančiomis žvejų, medžiotojų ir rankiotojų moterimis. Į pietrytinį Baltijos regioną, taip pat ir
į Biržulio baseiną Vakarų Lietuvoje gyventojai su visai kitu
genofondu atkeliavo jau vėlyvajame neolite–III tūkstant
metyje pr. Kr. (BC) (remiantis kalibruotomis radiokarboninėmis datomis). Bet ir nedidelė procentinė seniausių
mūsų protėvių genų dalis šiandieninių Lietuvos gyventojų genuose leidžia teigti, kad ilgainiui šio bendravimo būta,
ir, be abejo, ateiviai padarė esminį poveikį Lietuvos populiacijos genetikai. Kaip šis procesas vyko kiekviename
konkrečiame Europos regione, galėtų parodyti tik gerokai
išsamesni tyrinėjimai ateityje.

3

Akmens amžiaus kapai. Naujų tyrimų duomenys

Vakarų ir Šiaurės Lietuvos neolito
laikotarpio kapai

Kapų radimvietės
Akmens amžiaus paminklai Vakarų Lietuvos teritorijoje iki
šiol tyrinėti netolygiai. Pirmieji mezolito kapai ir to paties
laikotarpio gyvenvietės rastos ir tyrinėtos tik Žemaičių
aukštumos, Virvytės aukštupio teritorijoje – Biržulio
apyežerės regione. Neolito laikotarpio Narvos kultūros
gyvenvietės žinomos ir tyrinėtos kur kas geriau: daugiausia jai priskirtinų gyvenviečių tyrinėta Šventosios–Būtingės
regione Lietuvos pajūryje ir Biržulio regione Žemaičių
aukštumoje. Nors rãsta ir tyrinėta apie 30 Narvos kultūros
gyvenviečių, kurių didžioji dalis išsamiai aprašyta ir medžiaga publikuota, tačiau jai priskirtinų kapų šiame regione iki sistemingų Biržulio regiono tyrimų nebuvo aptikta.
Vėlyvojo neolito kapų Lietuvos pajūryje žinoma, apie
juos paskelbta trumpose apžvalginėse publikacijose ar
monografijų skyriuose [Rimantienė 1996; 2005; Iršėnas,
Butrimas 2000; Butrimas 1992a; 2012; Žukauskaitė 2007].
Tirdami vėlyvojo neolito paminklus Vakarų ir Šiaurės
Lietuvoje turime unikalią galimybę, gana retą net Europos
mastu, viename gana nedideliame regione tyrinėti ir virvelinės keramikos kultūros gyvenvietes (Nidos, Šventosios–Būtingės, Šarnelės, Biržulio regiono ir Virvytės
aukštupio), ir pavienius kapus bei nedidelius kapinynus
(Kuršių nerijoje ir Lietuvos pajūryje, Virvytės aukštupyje,
Biržulio ežeryne, Dubysos–Nevėžio upių baseinuose), priskirtinus tai pačiai kultūrinei grupei. Iki šiol, kaip minėta,
Vakarų Lietuvoje nebuvo aptikta ankstyvojo ir vidurinio
neolito kapų, kuriuos galėtume priskirti Narvos kultūrai.
Tokį kapą pavyko rasti Donkalnio kapinyne (1 kapas Biržulio ežero Donkalnio saloje). Vakarų Lietuvoje žinoma ir
tyrinėta apie 20 virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių, kurių daugumą tyrinėtojai linkę priskirti virvelinės
keramikos ar net konkrečiai Pamarių kultūrai. Tai Grobšto rago, Nidos ir Juodkrantės gyvenvietės Kuršių nerijoje,
Šventosios 1A, 9-oji ir Būtingės gyvenvietės Lietuvos
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317. Virvelinės keramikos kultūros kapų paplitimo Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje žemėlapis
Distribution map of Corded Ware Culture graves in Western and Northern Lithuania

pajūryje, Šarnelės gyvenvietė Varduvos upės aukštupyje
ir net 14 gyvenviečių Biržulio regione: Daktariškės 5-oji
ir 1-oji, Širmės kalno 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji, Gaigalinės
1-oji ir 2-oji, Skirmantinės 1-oji, Kalniškių, Donkalnio, Biržulio sąsmaukos, Ožnugario 1-oji ir Kulniko gyvenvietės.
Tik viename mūsų tyrinėjamame Vakarų Lietuvos regione rastas ir panašus skaičius pavienių virvelinės keramikos kultūrai priskirtinų kapų ir nedidelių kapinynų –
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iš viso 18 vietovių. Tai Meškos Galvos, Alksnynės,
Juodkrantės ir Rasytės kapai Kuršių nerijoje ir Kurmaičių
kapinynas (Kretingos r.) žinomi jau anksčiau, o Benaičiai
Šventosios pakrantėje, taip pat pajūryje, aptikti ir tyrinėti tik 2000–2002 m. [Merkevičius 2005; 2016]. Lankupių
Minijos žemupyje, Spigino ir Donkalnio kapinynai, greičiausiai ir Šatrijos papėdėje rasti kapai ir žmogaus kaukolės fragmentai, aptikti Daktariškės 1-ojoje neolito

3
 yvenvietėje Virvytės aukštupyje. Šakynos kapas aptiktas
g
šiaurinėje Žemaičių aukštumos dalyje, o Grinkiškio, Plinkaigalio, Kalniškių, Paštuvos, Veršvų kapinynai – Dubysos,
Šušvės, Nevėžio baseinuose ir Nemuno pakrantėse. Į šią
grupę jungiame ir vėlyvojo neolito Gyvakarų kapinyną,
esantį jau Šiaurės rytų Lietuvoje, taip pat Biržų kapą –
Šiaurės Lietuvoje. Rytų ir Pietų Lietuvoje bei Užnemunėje daugiau jokių vėlyvojo neolito kapų neaptikta, nedidelė
čia ir virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių koncentracija [Juodagalvis 2010, p. 211–219] (317 pav.).
Vėlyvojo neolito kapai Kuršių nerijoje ir Minijos pakrantėje rasti ir tyrinėti XIX a. pabaigoje vokiečių archeologų
ir vietos dvarininkų – senovės mylėtojų iš Karaliaučiaus
Adalberto Bezzenbergerio [Bezzenberger 1893; 1899–
1900; Bohne-Fisher 1941] ir dr. Hugo Šojaus (Hugo Scheu)
iš Šilutės. Bandyta šią medžiagą įvertinti ir fizinės antropologijos požiūriu [Gudelis 1994; Česnys 1991a; 1991b;
1991c]. Tomo Rimkaus duomenimis, Lankupiuose rastas
kaukolės viršugalvis šiuo metu saugomas Šilutės kraštotyros muziejaus rinkiniuose (inv. Nr. 2448).
Virvelinės keramikos kultūrai Virvytės aukštupyje priskirtina ir dalis Donkalnio ir Spigino kapų, taip pat Daktariškės 1-ojoje neolito gyvenvietėje rasti kaukolės frag
mentai, tyrinėti šios monografijos autoriaus. Publikuota
atliktų archeologinių, antropologinių, paleopatologinių,
odontologinių ir kitų tyrimų medžiaga [Česnys 1985a;
1991a; 1991b; 1991c; Jankauskas 1985b; Jankauskas, Butrimas 1996, Balčiūnienė 1985]. Apie Kurmaičiuose ir
Grinkiškyje aptiktus kapus jų radėjai nieko konkrečiau
negalėjo nurodyti [Kulikauskas, Kulikauskienė, Tautavičius
1961, p. 81]. Greičiausiai virvelinės keramikos Pabaltijo
laivinių kovos kirvių kultūrai (seniesiems virvelininkams)
R. Rimantienė priskiria Šakynos ir Paštuvos kapus [Rimantienė 1984, p. 268–274; Žukauskaitė 2007, p. 73]. Kiek
daugiau duomenų turime apie keturis vėlyvojo neolito
kapus Plinkaigalio kapinyne, tyrinėtus archeologo Vytauto Kazakevičiaus [Butrimas, Kazakevičius 1985; Česnys
1985a; Jankauskas 1985a], ir jo aptiktus du vėlyvojo neolito kapus Kalniškių kapinyne dešinėje Dubysos pakrantėje [Kazakevičius 2000, p. 5; Kazakevičius 2002, p. 6, 8;
Žukauskaitė 2007, p. 72–73]. Akmens amžiaus kapų
paieškos paskatino peržiūrėti ir Veršvų geležies amžiaus
kapinyno, tyrinėto 1938 m., medžiagą. Akmens amžiaus
virvelinės keramikos kultūrai priskirtas Veršvų kapinyno
22 kapas, besiskiriantis nuo II–XII a. kapų [Rimantienė
1984, pav. 153]. 2000 m., vietiniams gyventojams kasant
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žvyrą Gyvakarų kaime, kairiajame Žvikės upelio šlaite
aptiktas ir archeologo Povilo Tebelškio tyrinėtas kapas. Jį
taip pat įtraukėme į Vakarų ir Šiaurės Lietuvos vėlyvojo
neolito kapų apžvalgą, nes tai vienintelis šios kultūros kapas Šiaurės rytų Lietuvoje. Atlikti ir šio kapo paleopatologiniai tyrimai [Tebelškis, Jankauskas 2006, p. 8]. Į šių tyrimų apžvalgą taip pat įtrauktas dar vienas vėlyvojo neolito
kapas, 2014 m. aptiktas Šiaurės Lietuvoje – Biržų senamiestyje [Duderis 2014] (323 pav.).
Gana kompaktiško Vakarų ir Šiaurės Lietuvos regiono
vėlyvojo neolito virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių ir kapų chronologijos sinchronizavimas, būdingiausių
šių paminklų bruožų išskyrimas, galimų jų kultūrinių sąsajų nustatymas leis geriau atskleisti vėlyvojo neolito
kapų ir virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių bruožus ne tik Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje, bet ir gerokai platesniame Pietryčių Baltijos jūros regione, peržvelgti ir
papildyti naujais duomenimis jau ankstesnes autoriaus
ir jo kolegų publikacijas šia tema [Butrimas 1992a; Česnys,
Butrimas 1990; Jankauskas, Butrimas 1996; Rimantienė,
Butrimas 1991 ir kt.]. Kartu pabrėžiame, kad ir šiandien
Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje žinomų virvelinės keramikos
kultūrai priskiriamų kapų tyrimai nėra baigti: ne visų kapų
nustatytos radiokarboninės datos, tebėra neatlikti daugelio jų genetiniai tyrimai, trūksta kitų duomenų, todėl
mūsų išvados vis dar preliminarios, o ateities tyrimams
lieka daug laisvos erdvės.

Kapų aprašymas
Donkalnis (Telšių r.)
Tyrinėjant Donkalnio neolito gyvenvietę ir kapinyną
kultūriniame sluoksnyje aptikti du neolito laikotarpio kapai (1 ir 7) (318–320 pav.).
1 kapas turėjo taisyklingą ovalų 190 x 82–85 cm dydžio
kontūrą, mirusioji palaidota šiaurės rytų kryptimi. Kaukolės viršus pasirodė 45 cm gylyje nuo žemės paviršiaus,
kapo dėmės kontūras pranyko 62–65 cm gylyje (321 pav.).
Mirusioji paguldyta ant nugaros, ištiesta, rankos priglaustos prie dubens, galva į šiaurę, kaukolė kiek pakrypusi į
rytus. Tik keliose vietose rasta nedidelių raudonai rudos
ochros dėmių. Mirusioji apie 20 metų, grakščių kaulų,
144 cm ūgio, europidė, priklausiusi Vakarų odontologiniam kompleksui, mezodontė; kaulų patologijos nerasta.
Abiejų stipinkaulių distalinių galų ir pirmųjų padikaulių
elektrorengenogramose matyti po dvi skersines augimo
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318. Donkalnio gyvenvietės ir kapinyno 1982–1983 m. tyrinėto ploto vaizdas. A. Butrimo nuotrauka, 1983
Picture of Donkalnis settlement and cemetery 1982–1983 excavation site. Photo by A. Butrimas, 1983

sustojimo linijas, bylojančias apie vaikystės ligas, badavimo epizodus ar kitokį neigiamą stresą. Vilniaus universiteto antropologų nuomone, moteris greičiausiai negimdžiusi [Kunskas ir kt. 1985]. Griaučiai išlikę labai gerai,
įkapių nerasta. 2014 m. dar kartą atidžiai peržiūrėdami
Donkalnio 1 kapo medžiagą, antropologai R. Jankauskas
ir M. Daubaras tarp gerokai suirusių moters kaulų aptiko
saujelę smulkių 7,5–8 mėnesių žmogaus vaisiaus ar ką tik
gimusio kūdikio kauliukų (322 pav.). Tai ypač retas atvejis,
kad tokie miniatiūriniai iki 4 cm ilgio ir vidutiniškai 0,4–0,5
cm skersmens kauliukai išliktų [Liekis 2014]. Antropologams nepavyko nustatyti, ar moteris mirė gimdydama, ar
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nuo nėštumo komplikacijų. Smurtinės mirties pėdsakų
nei archeologiniai, nei antropologiniai tyrimai neparodė.
Iš palaidotosios šlaunikaulio buvo išskirta mitochondrinė DNR – per motinos liniją paveldima genetinė informacija. Tyrimai parodė, kad ji priklausė U5B1 haplogrupei.
Panašios haplogrupės atstovų dabar esama Šiaurės
Skandinavijoje – tarp suomių, lapių. 2014 m. Poznanės
laboratorijoje gauta radiokarboninė šio kapo data
4610±35 m. iki dabarties, t. y. 3517–3397 m. pr. Kr. (BC).
Taigi radiokarboninė kalibruota data rodo, kad šis kapas
datuojamas viduriniu neolitu. Panašaus laikotarpio kapų
žinoma Zveiniekų, Riniukalnio (Rinnukalns) kapinynuose
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319. Donkalnio mezolito–neolito kapų ir gyvenvietės (šiaurinės dalies) 1982–1983 m. tyrinėto kultūrinio sluoksnio planas
Plan of cultural layer excavated in 1982–1983 at the Mesolithic and Neolithic graves and settlement (northern part) at Donkalnis
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320. Donkalnio mezolito–neolito kapų ir
gyvenvietės (pietinės dalies) 1982–1983 m.
tyrinėto kultūrinio sluoksnio planas
Plan of cultural layer excavated in 1982–1983
at the Mesolithic and Neolithic graves and
settlement (southern part) at Donkalnis

Latvijoje [Zagorska 2016, p. 228; Lübke ir kt. 2016, p. 248],
dalis Kretuone (Rytų Lietuva) tyrinėtų kapų taip pat datuojami tuo laikotarpiu [Antanaitis-Jacobs, Girininkas
2002, p. 24]
7 kapas aptiktas labiausiai į pietus nutolusioje Donkalnio kalvos viršūnės dalyje; 220 x 70 cm dydžio, tamsiai
pilkas, beveik juodas jo kontūras išsiskyrė šviesiai pilkame sluoksnyje (323:2 pav.). Kapo duobė orientuota rytų–
vakarų kryptimi. Išlikusios tik kai kurios kaukolės dalys,
galva orientuota į vakarus. Viršutinė griaučių dalis pasirodė 20 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duobės
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dugnas, kaip matyti iš pjūvio, buvęs 70 cm gylyje. Mirusysis palaidotas aukštielninkas priglaustomis prie liemens ištiestomis rankomis ir taip pat ištiestomis kojomis.
Prie dešinės kojos blauzdikaulio apačios ir pirštų kaulų
aptiktas lokio žandikaulis, atskirai – žandikaulio dalis ir
dailiai retušuotas trikampis širdinis strėlės antgalis. Ties
kairės kojos blauzdikaulio apačia rastas amuletas – lokio
iltis. Tai pagyvenusio, daugiau kaip 50 metų vyro kapas.
Jo dešiniojo blauzdikaulio distaliniame gale yra papildoma
sąnarinė fasetė – blauzdikaulio apatinio sąnarinio paviršiaus tęsinys. Dešinysis raktikaulis buvo lūžęs ir
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322. Kūdikio (vaisiaus) rankų ir kojų kaulelių
fragmentai iš Donkalnio 1 kapo.
R. Spelskytės rekonstrukcinis piešinys, 2014
The fragments of arms and legs bones of new-born
baby from Donkalnis Grave 1. Sketch
reconstruction by R. Spelskytė, 2014

sugijęs. Šiame kape rasta lokio žandikaulio dalis datuota Poznanės radiokarboninėje laboratorijoje. Nekalibruota data – 4290±35 iki dabarties, o kalibruota – 3013–
2876 pr. Kr. (BC). Kita data, nustatyta iš briedžio danties
ir publikuota G. Piličiausko [Piličiauskas, Heron 2015],
negalima, nes tokio danties šiame kape iš viso nebuvo.
————
321. Moters griaučių ir ochros dėmių padėtis Donkalnio
1 kape. R. Spelskytės rekonstrukcinis piešinys, 2014
Woman skeleton and ochre pit position in the Donkalnis
Grave 1. Sketch reconstruction by R. Spelskytė, 2014

Spiginas (Telšių r.)
2 kape viršutinė griaučių dalis aptikta jau 10 cm gylyje nuo žemės paviršiaus (323:3 pav.). Pirmiausia pasirodė
smulkūs kaukolės, pirštų kauleliai, pasklidę po visą kontūrą. 17 cm gylyje nuo žemės paviršiaus aptikti nejudinti
kojų kaulai, o 35 cm gylyje išryškėjo ir visas kapo kontūras. Jo bendras ilgis 180 cm šiaurės–pietų kryptimi, o
plotis rytų–vakarų kryptimi 145 cm plačiausioje vietoje.
Kontūras susideda iš dviejų susijungusių dalių: didžioji jo
dalis keturkampė, trapecijos formos, o mažoji – lyg ovalo formos. Abi kontūro dalys jungiasi tarpusavyje. Mirusysis labai suriestas palaidotas šiaurinėje keturkampėje
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323. Mirusiųjų griaučių padėtis vėlyvojo neolito kapuose:
1 – Veršvų 1(22), 2 – Donkalnio 7, 3 – Spigino 2,
4 – Plinkaigalio 4 (317), 5 – Plinkaigalio 2 (242),
6 – Plinkaigalio 1(241), 7 – Donkalnio 6.
R. Spelskytės rekonstrukcinis piešinys, 2016
Sceletal remains from Late Neolithic graves:
1 – Veršvai 1(22), 2 – Donkalnis 7, 3 – Spiginas 2,

3

4 – Plinkaigalis 4 (317), 5 – Plinkaigalis 2 (242),
6 – Plinkaigalis 1(241), 7 – Donkalnis 6.
Sketch reconstruction by R. Spelskytė, 2016
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kapo kontūro dalyje. Jo vienos pėdos kaulai ir tos pačios
kojos blauzdikaulis nejudinti. Lygiagrečiai su jais aptiktas
antros kojos blauzdikaulis ir šlaunikaulis. Kojos visai pritrauktos prie liemens, šonkauliai atsidūrę prie pat kojų
kaulų. Griaučiai užėmė tik nedidelę kapo kontūro dalį –
120 x 65 cm plotą. Nesuardyti vienos plaštakos kaulai
rasti atskirai nuo visų kaulų, arčiau vakarinės kontūro
ribos. Jokių įkapių neaptikta. Antropologų duomenimis,
kape palaidotas 50–55 metų vyras.
Nustatytos dvi šio kapo radiokarboninės datos. Pirmoji iš jų, gauta Maskvos laboratorijoje, yra 4080±120 m. iki
dabarties (GIN-5570), t. y. 2880–2470 m. pr. Kr. (BC), o
antroji, gauta Poznanės laboratorijoje, yra 3580±60 m. iki
dabarties, t. y. 2028–1786 m. pr. Kr. (BC). Taigi radiokarboniniu metodu šis kapas datuojamas vėlyvuoju neolitu.
Nesant įkapių, kuri data yra tikslesnė, pasakyti sunku.
Šios monografijos autorius, remdamasis griaučių padėtimi kape, linkęs manyti, kad ankstesnė data tiksliau atitinka palaidojimo laikotarpį.
Daktariškės 1-oji gyvenvietė (Telšių r.)
Antropologinė medžiaga – du žmogaus kaukolės
skliauto fragmentai – aptikti 1980 m. tyrinėjant šiaurinę
Daktariškės 1-osios neolito gyvenvietės dalį, ties tyrinėto ploto ir kultūrinio sluoksnio riba, kultūriniame sluoksnyje prie 7-ojo židinio [Butrimas 1982a, p. 5] (324 pav.) 4H
kvadrate rasti stamboki žmogaus kaukolės viršugalvio
fragmentai, kurie saugomi Lietuvos nacionalinio muziejaus
Archeologijos skyriaus fonduose. 2015 m. pavyzdį radiokarboniniams tyrimams paėmė J. Meadowsas, kuris vieną iš fragmentų datavo Briuselio laboratorijoje 3958±32 m.
iki dabarties (bp), t. y. 2580–2340 m. pr. Kr. (BC). Ši data
artima gyvenvietės funkcionavimo pabaigos datai, kuri
nustatyta datavus limnotelmatinį kontaktą Vilniaus laboratorijoje: iki 3770±90 m. iki dabarties (bp), t. y. kalibruota
data iki 2480–1890 m. pr. Kr. (BC) (Vs–363).
Plinkaigalis (Kėdainių r.)
Net keturis vėlyvuoju neolitu datuotinus kapus aptiko V. Kazakevičius, tyrinėdamas geležies amžiaus
kapinyną Plinkaigalyje, Kėdainių r. (325 pav.).
1 (241) kapas rastas 145 x 90 cm dydžio ir 40 cm
gylio duobėje (326 pav.). Jos pakraščiais kiek įstrižai
buvo matyti 90 cm ilgio ir 2–3 cm pločio juodos organinės medžiagos intarpai. Galvūgalyje ir kojūgalyje jų
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324. Kaukolės skliauto fragmentai iš Daktariškės 1-osios
neolito gyvenvietės kultūrinio sluoksnio
A skull fragment from the of Daktariškė 1 cultural layer
Neolithic settlement

nebuvo. Tai 50–55 metų moters kapas. Mirusioji palaidota ant dešiniojo šono sulenktomis rankomis ir po
smakru pakištomis plaštakomis, prie juosmens pritrauktomis kojomis, galva į šiaurės rytus. Įkapių prie
griaučių nebuvo. Kaukolė masyvi, labai ilga smegeninė, kurios forma submezokraninė (pusapvalė) [Česnys
1985a]. Dantys labai nudilę ir odontologiniam tyrimui
netinkami. Pastebėtos ryškios patologijos. Dešiniojo
smilkinio žandikaulio sąnarys pažeistas deformuojančios
osteoartrozės. Pažeisti alkūnkauliai taip pat rodo, kad
moteris sirgo sunkia deformuojančia abiejų alkūnių sąnarių osteoartroze [Jankauskas 1985a]. Oksfordo universiteto radiokarboninės laboratorijos nustatyta data
4030±50 m. iki dabarties (bp), t. y. 2080±50 m. pr. Kr., o
kalibruota šio kapo data būtų 2620–2470 m. pr. Kr. (BC).
2 (242) kapas aptiktas 65 cm gylyje nuo žemės paviršiaus (327 pav.). Kapo duobės kontūras iš aplinkinio žemės
sluoksnio neišsiskyrė. Mirusioji palaidota ant kairiojo
šono, galva į pietvakarius. Dešinė ranka sulenkta smailiu
kampu ir padėta ant šlaunies, kairioji – paguldyta. Kojos
smarkiai sulenktos ir pritrauktos prie krūtinės. Aplink
griaučius pastebėta daug degėsių ir pelenų. Dešinėje jų
pusėje 18 cm atstumu nuo pakaušio rastos 2 titnaginės
skeltės – peiliai. Trečias radinys – retušuotas titnaginis
peilis, aptiktas už 10 cm nuo kairės kojos kelio sąnario.
Mirusiosios būta vidutinio amžiaus (40–50 m.). Kaukolė
išsiskyrė smegeninės ilgiu (ji buvo hiperdolichokraninė).
Moteris sirgo parodontoze [Balčiūnienė 1985a]. Abi kaukolės apatinio žandikaulio dalys deformuotos, nelygiais
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325. Plinkaigalio kapinyno kairiajame Šušvės krante situacinis planas. V. Kazakevičiaus tyrinėjimai
Site plan of Plinkaigalis Cemetery on the left bank of Šušvė. Investigated by V. Kazakevičius

paviršiais – tai irgi deformuojančios osteoartrozės požymiai. Radiokarboninė šio kapo data (Oksfordo universiteto laboratorijos duomenimis) 4280±75 m. iki dabarties
(bp), t. y. 2330±75 m. pr. Kr., o kalibruota data 3090–
2640 m. pr. Kr. (BC).
3 kapas aptiktas atsitiktinai 1982 m. tirtoje Plinkaigalio
perkasoje Nr. XXXIV. Nustumdyto dirvožemio paviršiuje
rastas titnaginis įtveriamasis kirvis keturkampe pentimi.
Prie jo aptikta daug smulkių žmogaus kaulų fragmentų.
Laidosena ir palaidojimo kryptis neaiški.
4 (317) kapas rastas 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, išryškėjus 150 x 70 cm dydžio kapo duobės kontūrui. 40 cm gylyje pasirodė suriesti 50–55 metų moters
griaučiai. Mirusioji palaidota galva į šiaurės vakarus, paguldyta ant kairiojo šono (328 pav.). Abi rankos sulenktos

smailiu kampu, pritrauktos prie liemens, plaštakos pakištos po smakru. Kojos per kelius smarkiai sulenktos,
tarsi laidojama mirusioji būtų buvusi surišta. Įkapių nebuvo, išskyrus mažą ochros gabaliuką prie veido kaulų.
Jos kaukolė dolichokraninė, veido profiliuotė griežta.
Dantų šaknų viršūnės pakenktos lėtinio periodontito.
Abiejų blauzdikaulių distaliniai galai turi papildomų sąnarinių paviršių. Kairės kojos blauzdikaulio ir šeivikaulio
raištinės jungties vietose matomos kaulinės išaugos, o
dešinės kojos blauzdos kaulai be jų. Tai greičiausiai trauminės kilmės degeneraciniai pakitimai [Jankauskas
1985a, p. 23]. Sprendžiant iš dubenkaulių pakitimo, ši
moteris gimdžiusi 5–6 kartus. Radiokarboninė kapo data
1910±60 m. iki dabarties (bp), bet greičiausiai ji neatitinka
tikrojo palaidojimo laiko.
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326. Plinkaigalio kapinyno vėlyvojo neolito 1 (241) kapas. V. Kazakevičiaus nuotrauka, 1982
Plinkaigalis Cemetery late Neolithic Grave 1 (241). Photo by V. Kazakevičius, 1982
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Biržai
Biržų senamiestyje, tyrinėjant vietą būsimam pėsčiųjų ir dviračių takui, 2014 m. archeologas Karolis Duderis
aptiko 30–35 metų vyro kapą be žymesnių patologinių
pakitimų (R. Jankausko tyrimų duomenimis). Vyras buvo
palaidotas smarkiai sulenktomis kojomis ir ties alkūnėmis skirtingais kampais sulenktomis rankomis (329 pav.).
Galva nukasta ankstesnių žemės darbų metu. Šalia kairės kojos kelio buvo šerno iltis, smailiuoju galu orientuota 120° šiaurės vakarų kryptimi. Prie blauzdikaulio, apie
7 cm atstumu nuo kojos kaulų, ašmenimis į mirusįjį 85°
kampu rytų kryptimi buvo padėtas kirvelis (57 x 37 x
14 mm), keturkampio skersinio pjūvio, visu gludintu paviršiumi, pagamintas iš balkšvo matinio titnago. Lygiagrečiai su kairės kojos pėda 150° pietryčių kryptimi apie
3 cm atstumu aptiktas balkšvo pilkai taškuoto titnago 88
x 21 x 6 mm dydžio peilis. Šalia jo (2 cm atstumu) buvo
įbestas kaulinis dirbinys su pragręžta skylute, ties ja ir
nulūžęs. Radiokarboninė kalibruota šio kapo data 2562–
2356 m. pr. Kr. (BC), nustatyta Poznanės laboratorijoje
[Duderis 2014; 2015].
————
327. Plinkaigalio kapinyno vėlyvojo neolito 2 (242) kapas
V. Kazakevičiaus nuotrauka, 1982
Plinkaigalis Cemetery late Neolithic Grave 2 (242)
Photo by V. Kazakevičius, 1982
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328. Plinkaigalio kapinyno vėlyvojo neolito 4 (317) kapas

————
329. Biržų miesto vėlyvojo neolito kapas.

V. Kazakevičiaus nuotrauka, 1982

K. Duderio nuotrauka, 2015

Plinkaigalis Cemetery late Neolithic 4 (317)

Late Neolithic grave from Biržai city

Photo by V. Kazakevičius, 1982

Photo by K. Duderis, 2015
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Veršvai (Kauno r.)
1 (22) kapas aptiktas 1938 m. 135 cm gylyje, žvyro
sluoksnyje. Duobės kontūras išryškėjo jau 70 cm nuo žemės paviršiaus, kur baigėsi juodžemio sluoksnis. Kontūro ilgis 22 cm, plotis 100 cm. Duobės gylis 150 cm nuo
žemės paviršiaus.
Griaučiai išlikę neblogai. Skeletas guli visai ant dešinio
šono. Dešinė ranka užlaužta, plaštaka padėta po dešiniuoju žandikauliu. Kairė ranka guli taip, kad plaštaka
ištiesta pagal dešinės kojos blauzdikaulį, o riešas – ant
dešiniojo dubens kaulo. Kaklo nareliai sulenkti, kaukolė
atlošta. Kojos per kelius sulenktos ir sukryžiuotos. Dešinė koja uždėta ant kairės kojos šeivikaulio. Dešinės kojos
pirštai guli prie kairės kojos kulno galo. Atrodo, kad mirusysis paguldytas miego poza, sulenktomis kojomis, po
galva padėta ranka. Kapas orientuotas šiaurės vakarų
kryptimi (285º). Įkapių nebuvo, bet greičiausiai šiam kapui
priklausė gretimai aptiktos kelios retušuotos titnago
nuoskalos ir ankstyvojo tipo šukės.
Šio kapo kaukolė buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos muziejuje (inv. Nr.
5613), ten ją išmatavo antropologas R. Masalskis. Nors
per Antrąjį pasaulinį karą kaukolė dingo, išliko R. Masalskio rankraštis su matmenimis (saugomas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir
embriologijos katedroje). Radiokarboninė šio kapo data
3620±60 (Vs-648) iki dabarties (bp), o kalibruota –
2100±1890 m. pr. Kr. (BC).
Kalniškiai (Raseinių r.)
1 (234) kapą aptiko V. Kazakevičius, tyrinėdamas geležies amžiaus kapinyną 2000 m. Kapo duobės forma
beveik kvadratinė, 90 x 80 cm dydžio, rasti tik palaidotojo
dantys. Duobės dydis rodo, kad mirusysis galėjo būti palaidotas suriestas. Duobėje rastos parketiniu raštu ornamentuotos virvelinės keramikos šukelės leido tyrinėtojui
šį kapą priskirti akmens amžiui. Greičiausiai tai virvelinės
keramikos kultūros kapas [Kazakevičius 2000, p. 5].
2 (251) kapas rastas 2002 m., jis aptiktas tik 5 m atstumu nuo pirmojo. Kapo duobės dydis 180 x 80 cm. Jos
sampile pastebėta daug labai smulkių degėsių, aptikta
eglute ornamentuota virvelinės keramikos šukelė. Kaulinė medžiaga neišlikusi. Tyrinėtojas, remdamasis rasta
keramika, kapą datavo vėlyvuoju neolitu [Kazakevičius
2002, p. 6, 8].
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330. Veršvų kapinyno vėlyvojo neolito 22 kapas.
J. Puzinas, 1938
Veršvai Cemetery, Late Neolithic Grave 22.
J. Puzinas, 1938
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331. Gyvakarų vėlyvojo neolito kapo griaučių rekonstrukcinis piešinys
Skeletal reconstruction of Gyvakarai Late Neolithic grave
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Alksnynė (Neringos m.)
Kapas be įkapių, mirusysis palaidotas suriestas, miego poza. Radimvietėje (apie 100 m ilgio pustomo smėlio
ruože) aptiktas titnaginis strėlės antgalis, titnago nuoskalų, akmeninių kirvelių fragmentų, keramikos, puoštos
įraižomis, duobutėmis ir eglutėmis, šukių. Pirmasis šį
kapą 1893 m. paskelbė A. Bezzenbergeris [Bezzenberger
1893; Rimantienė 1974, p. 58], kuriam pavyko jį aptikti ką
tik atpustytą.
Meškos Galva (Neringos m.)
Rasti 4 kapai dviejose radimvietėse į pietus nuo Meškos
Galvos (Meškaduobio). Pirmojoje, 700 m į pietus nuo Meškos Galvos, aptiktos dviejų kapų liekanos, titnago nuoskalų, akmeninio kovos kirvio pentis, puodų šukių. Kiti du
kapai rasti maždaug už 1 km nuo Meškos Galvos aptiktoje radimvietėje (apie 300 metrų nuo pirmųjų dviejų
kapų). Tarp suskaldytų akmenų ir neornamentuotų puodų
šukių, vieno puodo su rumbu ir dviejų akmeninių kirvelių
rasti 2 kapai. Visų šių keturių kapų radimvietės į mokslinę literatūrą pateko jas paskelbus A. Bezzenbergeriui
[Bezzenberger 1893, p. 42; Rimantienė 1999, p. 26].
Juodkrantė (Neringos m.)
Kapas su ant dešiniojo šono gulinčiais griaučiais, sulenktomis ir prie krūtinės pritrauktomis kojomis, į pietus
nukreipta galva, šalia jos padėtas kirvis ir puodo šukė
[Schiefferdecker 1873].
Rasytė (Kuršių nerija)
Netoli dabartinės Lietuvos sienos su Rusija, Rasytės
vietovėje (dab. Rybačis) aptiktas kapas su suriestais
griaučiais. Prie jų rastas kaulinis smeigtukas, titnaginis
šoninėmis briaunomis retušuotas peilis, per pusę nudaužtas akmeninis kirvelis, pusė gintarinės grandies, apskrita akmeninė disko formos plokštelė ir suakmenėjęs koralas [Šturms 1970, p. 168].
Šatrija (Telšių r.)
Greičiausiai du vėlyvojo neolito kapai, kuriuose mirusieji palaidoti suriesti, ant dešiniojo šono, miego poza,
aptikti 2012 m. tyrinėjant geležies amžiaus gyvenvietes
vakariniame Šatrijos piliakalnio šlaite. Šių kapų tyrinėtojas Mantas Daubaras, remdamasis radiokarboninėmis
datomis, juos datuoja geležies amžiumi.
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Kurmaičiai (Kretingos r.)
Virvelinės keramikos kultūros kapas aptiktas 1937 m.
kasant žvyrą. Prie kaukolės buvo padėtas laivinis kovos
kirvis. Mirusysis palaidotas suriestas, ant dešiniojo šono,
ranka po galva [Rimantienė 1996, p. 122].
Šakyna (Šiaulių r.)
Prie žmogaus griaučių, 30 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, aptiktas plonasienis dubenėlis kiek įgaubtais krašteliais ir viena stora skersiniais ranteliais papuošta ąsele
su maža iš viršaus pradurta skylute. Dubenėlio šonai
pagražinti išilginių rantelių pluoštais. Šiuos duomenis
paskelbusi R. Rimantienė kapą priskyrė ankstyvųjų virvelininkų palikimui [Rimantienė 1996, p. 222].
Gyvakarai (Kupiškio r.)
Apardytas vėlyvojo neolito kapas aptiktas 2000 m.
kasant žvyro karjerą (331 pav.). Griaučiai išlikę prastai,
35–45 metų vyras buvo palaidotas suriestomis kojomis,
kaukolė išlikusi prastai. Vizualiai ji įvertinta kaip hipermorfiška, vidutinio pločio ar net plačiu veidu. Rekonstruotas ūgis 173–176 cm [Tebelškis, Jankauskas 2006]. Kape
rastas iš tamsaus šlifuoto smulkiagrūdžio akmens pagamintas laivinis kovos kirvis, titnaginis įtveriamasis kirvelis, titnaginė skeltė – peilis, kaulinis kūjagalvis smeigtukas
(339 pav.). Paskelbtos net trys kalibruotos radiokarboninės šio kapo datos: 2281–2035 m. pr. Kr. (BC) (Ki-9470),
2269–1977 m. pr. Kr. (BC) (Ki-9471) ir ankstyviausia iš jų,
nustatyta Poznanės laboratorijoje, labai besiskirianti nuo
pirmųjų dviejų, beveik tapačių datų, – 2620–2470 m. pr. Kr.
(BC) (Poz-61584).
Lankupiai (Klaipėdos r.)
1897 m. aptiktas vėlyvojo neolito kapas, kuriame mirusysis palaidotas ištiestomis kojomis, ant nugaros. Prie
peties padėtas laivinis kovos kirvis. Informaciją apie
kapą pateikė Šilutės dvarininkas Erikas Šojus (Erich
Scheu). Išlikusius kaukolės fragmentus – kaktikaulį ir
viršugalvio kaulus – 1898 m. ištyrė Karaliaučiaus universiteto profesoriai Stieda ir Zandleris. Jie nustatė, kad
kaukolė „tikriausiai dolichocefalinė“, mirusysis buvęs
40–50 m. vyras [Žukauskaitė 2007, p. 73; Gudelis 1994].
2017 m. šios kaukolės viršugalvį Šilutės kraštotyros
muziejaus fonduose (inv. Nr. 2448) aptiko ir nufotografavo T. Rimkus (323 pav.).
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332. Lankupių kaukolės fragmentas, saugomas Šilutės Hugo Šojaus muziejuje. T. Rimkaus nuotrauka, 2017
The fragment of skull from Lankupiai in the Museum in Šilutė. Photo by T. Rimkus, 2017

Paštuva
1961 m. akmens amžiaus gyvenvietėje, greičiausiai buvusioje alkvietėje, rastoje 180 cm ilgio ir 120 cm pločio
ovalioje kapo (?) duobėje, viename jos šone, abiejuose galuose gulėjo po du didelius akmenis, o kitame – viršutinė
kaukolės dalis su aptrupėjusiu kaklo slanksteliu. Kita griaučių dalis greičiausiai neišlikusi [Rimantienė 1984, p. 269].
Grinkiškis
Kapas aptiktas 1934 m. 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Griaučiai labai sunykę, todėl jų padėties nustatyti
nepavyko. Kape rastas laivinis kovos kirvis.
Benaičiai
2000 m. kasant žvyrą aptikti vėlyvojo neolito kapo palaikai (333 pav.). Vilniaus universiteto archeologas Algimantas Merkevičius tais pačiais metais ištyrė moters,

————
333. Moters griaučių liekanos Benaičių vėlyvojo neolito kape.
A. Merkevičiaus nuotrauka, 2000
The skeleton of female grave from Benaičiai Late Neolithic
grave. Photo by A. Merkevičius, 2000
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palaidotos pusiau suriestoje padėtyje, kapą su gintaro
kabučiais po galva ir kito kapo griaučių liekanomis, taip
pat ir kitomis įkapėmis. Netoliese rasta degintinių kapų,
kuriuos tyrinėjimų autorius datuoja ankstyvųjų metalų epocha, o nedegintos moters kapą – vėlyvuoju neolitu: tarp
2830–2470 m. pr. Kr. (BC) ir 2620–2470 m. pr. Kr. (BC) [Merkevičius 2005; 2016, p. 139–140].

Neolito laidosenos tradicijos, įkapės
Laidojimo tradicijos atskleidžia visuomenių ekonomines,
socialines ir kultūrines ypatybes, taip pat atspindi jų pasaulėžiūrą.
Tarp Vakarų Lietuvos mezolitinių kapų įkapių vyravo
kabučiai iš žvėrių dantų. Apie ankstyvojo ir vidurinio neolito laikotarpio laidojimo tradicijas ir įkapes nedaug ką
tegalime pasakyti, kadangi mirusioji Donkalnio 1-ame
kape palaidota be įkapių. Nebuvo jos kape ir tirštai pribertos ochros, kurios rasta visuose mezolitiniuose Donkalnio ir Spigino kapuose. Lyg buvęs šio papročio atspindys kape rastos kelios nedidelės ochros dėmės – šiaip ar
taip, bet mirusioji priklausė senųjų europiečių haplogrupei – U5B2 ir galėjo būti mezolito papročių paveldėtoja.
Vėlyvajam neolitui priskiriamų kapų grupei Vakarų Lietuvoje būdingi dirbiniai iš titnago, akmens, kaulo, rago,
taip pat keramika. Kapų inventorius nėra toks gausus kaip
mezolito kapuose. Jį sudaro 4 titnaginiai peiliai, 2 titnaginiai įtveriamieji kirviai keturkampe pentimi (Plinkaigalio
2 ir 3 kapai ir kapas Biržų mieste) ir trikampis strėlės
antgalis (Donkalnio 7 kapas). Be to, netoli Plinkaigalio neolito kapų aptikta ir daugiau iš ilgų to paties titnago skelčių darytų dirbinių be retušo ir vienas trikampis strėlės
antgalis šalia Donkalnio 6 kapo.
Plinkaigalio kapuose aptiktos 2 ilgos skeltės – peiliai –
buvo trapecinio ir trikampio skersinio pjūvio, padaryti iš
tos pačios rūšies balkšvo titnago, kaip ir 3 kape rastas
titnaginis kirvelis (334 pav.). Vienas peilis (334:1 pav.) keliose vietose buvo retušuotas smulkiu pakraštiniu retušu,
o kitas – be jo (334:4 pav.). Peiliai 10,5 ir 10 cm ilgio, 2,5
ir 2,2 cm pločio. Nuo jų skiriasi iš masyvesnės, bet trumpesnės skeltės pagamintas gana stambiai aplink statmenai retušuotas 5,9 cm ilgio ir 2,4 cm pločio peilis
(334:3 pav.). Dar du peiliai rasti atsitiktinai, gal iš suardytų kapų. Titnaginis peilis rastas 3 cm atstumu nuo kairės
kojos padikaulio Biržų mieste aptiktame virvelinės kultūros laikotarpio kape (335:2 pav.). Peilis pagamintas iš
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8,8 cm ilgio ir 2,1 cm pločio balkšvo matinio titnago su
pilkai taškuotais intarpais. Ruošinys šiam peiliui buvusi
gana ilga ir plati, ne visai taisyklinga skeltė, nuskelta nuo
vienagalio skaldytinio.
Retušuoti ir be retušo peiliai – būdingos visų Rytų Europos laivinių kovos kirvių kultūrų įkapės, randamos ir
Fatjanovo, ir Vidurio Padnieprės, ir Rytų Baltijos laivinių
kovos kirvių kultūros kapuose [Gadziackaja 1976, pav. 3:
l–3, 7–12; Artemenko 1976, p. 173–174; Jaanits ir kt. 1982,
p. 102–119]. Rytų Baltijos regione jų aptikta Ardaus, Kunilos, Viskiautų, Lauknėnų, Kraupiškėnų ir kituose kapuose [Rimantienė, Česnys 1991].
Plinkaigalio 3 kape rastas įtveriamasis titnaginis 6,4 cm
ilgio ir 4,7 cm pločio ašmenimis kirvis (334:5 pav.) priskirtinas keturkampio pjūvio kirvelių grupei (Lietuvoje tai gausiausia titnaginių kirvelių grupė). Jis ryškiai platėja truputį
išgaubtų ašmenų link. Paviršius dailiai nugludintas, keliose
vietose išskaidytas (ypač – ašmenys). Šio laikotarpio virvelinės keramikos kultūros Šarnelės gyvenvietėje aptiktas
visai tokios pat formos, tik kiek didesnis kirvelis iš tos pačios rūšies titnago (gal bendri žaliavos šaltiniai?). Tai leistų
ir mūsų rastąjį priskirti ankstyvajam šios grupės kirvelių
tipui. Atrodo, kad tam pačiam tipui taip pat priklausytų panašios formos ir matmenų titnaginis kirvelis iš Biržų mieste
Karolio Duderio rastojo kapo. Jame, ties kairiuoju blauzdikauliu, apie 7 cm atstumu nuo kojos kaulų, ašmenimis
į mirusįjį (85°kampu rytų kryptimi) buvo titnaginis 5,7 cm
ilgio, 3,7 cm pločio ir 1,4 cm storio kiek ovalaus skersinio
pjūvio kirvelis visu gludintu paviršiumi (335:1 pav.). Jis pagamintas iš balkšvo matinio titnago, ašmenys gludinti, su
smulkiomis, gal darbo metu atsiradusiomis išskalomis.
Tokių kirvelių yra žinoma ir iš kitų Baltijos laivinių kovos
kirvių kultūros kapų (Ardus, Kunila) – tai būdingos ir Fatjanovo, taip pat Vidurio Padnieprės kultūrų kapų įkapės.
Panašus rastas ir Gyvakaruose (339:1 pav.).
Donkalnio 7 kape ir prie 6 kapo (greičiausiai iš kultūrinio
gyvenvietės sluoksnio) rasti trikampiai strėlių antgaliai.
Rastojo 7 kape (337 pav.) retušuotas visas paviršius ir tiesus pagrindas. Pačios Donkalnio gyvenvietės kultūriniame
sluoksnyje taip pat aptikta trikampių strėlių antgalių, tik jie
padaryti iš ilgesnių, kartais gana siaurų skeltelių, viena ar
dviem retušuotomis šoninėmis briaunomis arba viršūne,
dažniau neapdorotu pagrindu [Butrimas 1985, p. 44, pav.
23: 2–4]. Šių tipų trikampių strėlių antgalių aptinkama visuose Žemaičių aukštumos neolito paminkluose, tačiau
taisyklingų trikampių ir širdinių visu retušuotu paviršiumi
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334. Plinkaigalio vėlyvojo neolito kapų įkapės: 1, 2, 4, 5 – rastos kapuose, 3, 6 – atsitiktinai rastos kapų aplinkumoje
Plinkaigalis late Neolithic grave goods. 1, 2, 4, 5 – found in graves, 3, 6 – chance finds in area around graves
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335. Titnaginės įkapės iš vėlyvojo
neolito kapo Biržų mieste.
1

K. Duderio piešinys, 2015
Gravegoods from flint, late
Neolithic grave from Biržai city.
Drawing by K. Duderis, 2015
3

4

5

6
2

5 cm
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336. Kaulinės įkapės iš vėlyvojo neolito kapo Biržų mieste.
K. Duderio nuotrauka, 2015

paviršiumi strėlės antgalis, rastas Donkalnio 7 kape

The grave goods made from bone. Neolithic grave from

Triangular regular flint arrow head with full chipped surface

Biržai city. Photo by K. Duderis, 2015

found in Donkalnis Grave 7

dažniau pasitaiko tik pačiuose vėlyviausiuose paminkluose
su virveline keramika, priskiriamuose Pamarių kultūrai ar
jos įtakos zonai [Butrimas 1982a, p. 9]. Netaisyklingų trikampių strėlių antgalių, retušuotų dažniausiai tik prie smaigalio, padarytų iš atsitiktinių titnago skelčių ir nuoskalų,
randama jau ir vidurinio, ir vėlyvojo neolito Narvos kultūros
paminkluose, pavyzdžiui, Lietuvoje, Šventosios 4-ojoje ir
6-ojoje gyvenvietėse [Rimantienė 1996, p. 82, 105, 132].
Tokių antgalių žinoma ir Nemuno kultūros gyvenvietėse
[Čarniauski 1979, pav. 46: 23]. Kaip Nemuno ir Narvos kultūrų palikimas jie išliko ir Pamarių kultūros gyvenvietėse.
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337. Trikampis titnaginis taisyklingos formos visu retušuotu

Tuo tarpu taisyklingų visu retušuotu paviršiumi strėlių
antgalių Lietuvoje daugiausia aptinkama tik Pamarių kultūros paminkluose (Šventoji 1 A, Būtingė ir kt.). 7 kapo įkapės skiriasi iš visų Donkalnyje aptiktųjų: čia rastas lokio
kaukolės fragmentas, žandikaulio dalis, amuletas iš lokio
ilties (338 pav.) ir jau minėtas trikampis strėlės antgalis.
Šios įkapės būdingos vyro medžiotojo kapui, tačiau mūsų
aptariamame regione kabutis iš lokio ilties nėra dažna įkapė. Kabučiai-amuletai iš lokio ilčių dažniau randami ankstyvųjų metalų epochoje negu vėlyvajame neolite [Luchtanas 1992, p. 70].
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338. Amuletas iš lokio ilties, rastas Donkalnio 7 kape ties
kairės kojos blauzdikaulio apačia, netoli nuo lokio
žandikaulio
Bear-tooth amulet found in Donkalnis Grave 7 at the bottom
of the shinbone of the left leg near the bear jawbone

Europos miškų zonos kapuose lokio kaukolės, amuletai iš jo ilčių, titnaginės ant užpakalinių kojų stovinčių
lokių skulptūrėlės, ritualiniai faliniai radiniai ir netgi visas
ritualinis kompleksas, susijęs su lokio kultu, rastas Volgos–Okos tarpupyje, Volosovo kultūros tipo paminkluose
[Krajnov 1982, p. 85]. Kad lokio kultas galėjo atsirasti ir
Rytų Baltijos regione dar neolito pabaigoje, rodo ne tik
mūsų aptikto kapo inventorius, bet ir kiti vėlyvojo neolito
paminklų radiniai, pavyzdžiui, kabučiai iš Estijos teritorijos. Iltys – dažnas ir ankstyvųjų Lietuvos piliakalnių radinys [Tarasenka 1956, pav. 7: 20; 10: 12], o lokiai paskutiniame tūkstantmetyje pr. Kr., A. Luchtano duomenimis,
sudarė 3 % sumedžiotų žvėrių. XVI a. autoriaus Jono
Lasickio užrašytas paprotys Žemaitijoje per vestuves
jauniesiems pusryčiams atnešti lokio ar ožio pautus, kad
juos suvalgę sutuoktiniai taptų vaisingi [Lasickis 1969,
p. 32]. Šis paprotys Rytų Baltijos regione turi senas šaknis
ir susijęs su gyvūnų dauginimusi, kuo ypač buvo suinteresuoti senieji medžiotojai. Lokio, kaip galimo „žvėrių
šeimininko“, kultas baltų gentyse gerokai vėlesnis nei
šiose teritorijose egzistavęs briedžio kultas, bet vėlyvajame neolite–ankstyvųjų metalų epochoje jie galėjo egzistuoti ir greta, nes žinoma ir daugiau pavyzdžių, kai
„daugelyje medžiotojų tautų seną briedžio ar elnio kultą
papildė ar išstūmė lokio kultas“ [Rybakov 1981, p. 54].

4
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339. Titnaginės (1, 4), akmeninės (3) ir kaulinės (2) įkapės iš
vėlyvojo neolito Gyvakarų kapo. P. Tebelškis,
R. Jankauskas, 2006
The gravegoods from flint (1, 4) stone (3) and bone (2)
from Late Neolithic Gyvakarai grave. P. Tebelškis,
R. Jankauskas, 2006

Kaulinių įkapių aptikta ir Biržų mieste rastame kape.
Prie kairės kojos kelio sąnario buvo šerno iltis, o šalia
titnaginio peilio (2 cm atstumu nuo jo) buvo įbestas kaulinis dirbinys, nulūžęs ties apatine skylutės dalimi
(336 pav.). Dėl įrankio fragmentiškumo jo paskirtis sunkiai
nustatoma. Šerno iltys – gana dažnas radinys Vakarų
Lietuvos neolito gyvenvietėse. Jų aptikta Šarnelės, Daktariškės 5-osios neolito gyvenviečių kultūriniuose sluoksniuose [Butrimas 1996b]. Rytų Lietuvoje į kapus (Kretuonas 1B) jos dėtos jau ankstyvajame neolite [Girininkas
2009, p. 148].
Atsižvelgdami į laidosenos ypatumus, Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje rastus kapus galėtume suskirstyti į keturias
grupes. Pirmąją jų sudarytų palaidotieji ištiesti ant
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340. Būdingiausios laidosenos pozos Vakarų Lietuvos
virvelinės keramikos kultūros kapuose
Most typical burial poses in graves from Western Lithuanian
Corded-Ware Culture

 ugaros. Taip mirusieji palaidoti Donkalnio 1 ir 7 kape,
n
taip pat Lankupių vietovėje rastuose kapuose. Ši poza
galėtų būti perimta iš Lietuvos ir Latvijos laidojimo tradicijų ankstyvojo ir vidurinio neolito kapuose, pavyzdžiui,
Kretuono 1-osios gyvenvietės kapinynas [Girininkas 2009,
p. 148]. Antrąją grupę sudaro palaidotieji prie krūtinės
labai pritrauktomis kojomis ir rankomis Juodkrantėje,
Spigino 2 kape, Plinkaigalio 242 kape ir Kalniškių 234
kape. Trečiajai grupei priklausytų Donkalnio 6 kape ant
nugaros ištiesta ir sulenktomis kojomis palaidota moteris.
Vakarų Lietuvos virvelininkų kapuose mirusieji dažniausiai laidoti sulenktomis kojomis, ant šono, viena arba
abiem rankomis po galva. Taip palaidotųjų kapai sudarytų ketvirtąją grupę. Tai Alksnynės, Kurmaičių, Paštuvos (?), Veršvų, Plinkaigalio 241 ir 317 kapai (323, 340 pav).
Didžiausią palaidotųjų dalį (daugiau nei pusę visų rastųjų kapų) sudaro palaidoti ant šono, sulenktomis kojomis,
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341. Vakarų Lietuvos virvelinės keramikos kultūros
gyvenviečių keramikos, kultūrinių sluoksnių ir kapų
chronologinė schema. Datos nustatytos: 1 – iš keramikos
pavyzdžių, 2 – iš kultūrinių sluoksnių organikos,
3 – iš virvelinės keramikos kultūros kapų, 4 – iš Latvijos
virvelinės keramikos kultūros kapų
The chronological schema of Corded-Ware Culture
Ceramics, cultural layers and graves from Western
Lithuania and Latvia. Dates are: 1 – from the organics on the
pottery fragmentts,
2 – from the organics of cultural layers, 3 – from the graves
of Corded Ware Culture (Lithuania), 4 – from the graves of
the Corded Ware Culture (Latvia)

3
viena arba abiem po galva pakištomis rankomis. Beveik
ketvirtadalyje kapų mirusieji palaidoti prie krūtinės pritrauktomis rankomis ir kojomis. Kapai, kuriuose mirusieji palaidoti ištiesti, sudaro daugiau nei dešimtadalį visų
kapų, tik viename kape mirusysis paguldytas ant nugaros,
bet jo kojos suriestos. Belieka pritarti tų kapų tyrinėtojų
nuomonei, kad Rytų Baltijos regione nėra jokių mirusiųjų
laidojimo dėsningumų nei krypties, nei padėties atžvilgiu
[Loze 1979, p. 51; Žukauskaitė 2007, p. 81]. Tokia išvada
nėra palanki, siekiant nustatyti detalesnę kapų priklausomybę kuriai nors vienai aiškiai kultūrinei grupei, pavyzdžiui, ankstyvųjų virvelininkų ir laivinių kovos kirvių
ar Pamarių kultūrai.

Neolito kapų Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje
chronologija
Detalesni Vakarų ir Šiaurės Lietuvos neolito kapų tyrinėjimai parodė, kad čia esama ne tik vėlyvojo neolito
kapų. Remiantis neseniai nustatytomis datomis ir genetiniais tyrimais, Donkalnio 1 kapas, kuriame rasti moters
palaikai, datuojamas 3517–3397 m. pr. Kr. (BC), o iš jos
šlaunikaulio išskirtų mitochondrijų DNR tyrimai parodė,
kad mirusioji priklausė U5B2 haplogrupei, kuri artima
seniesiems mezolito laikotarpio Biržulio gyventojams.
Taigi šis kapas chronologiškai priskirtinas dar viduriniam
neolito laikotarpiui, iki indoeuropietiškų genčių kultūrų –
rutulinių amforų ir virvelinės keramikos – atėjimo [Bramanti ir kt. 2009].
Vėlyvajame neolite į senųjų medžiotojų ir žvejų genčių
teritoriją (Vakarų Lietuvoje į Narvos kultūros žmonių gyventas teritorijas) masinės migracijos būdu iš stepių zonos
ėmė skverbtis žemdirbių ir gyvulių augintojų gentys (Vakarų Lietuvoje rutulinių amforų ir virvelinės keramikos
kultūros žmonės), davusios pagrindą Europoje formuotis
indoeuropiečių kalboms ir indoeuropietiškoms kultūroms.
Pastaruoju metu tai aiškiai parodė senųjų populiacijų genomų tyrimai, privertę ir archeologus permąstyti III tūkstantmečio pr. Kr. kultūrinę situaciją Europoje [Haak ir kt.
2015; Bramanti ir kt. 2009; Furholt 2016; Mathieson ir kt.
2015]. Pirmoji apie stepių genčių migraciją, iš esmės pakeitusią Europos etnokultūrinį žemėlapį, remdamasi archeologine ir lingvistine medžiaga savo teoriją paskelbė
Marija Gimbutienė dar XX a. šeštajame dešimtmetyje [Gimbutas 1956]. Vėliau, atsižvelgdama į dar negausias radio-
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karbonines datas, ji gana tiksliai datavo ir šios kultūrinės
transformacijos pradžią – apie 3400–3200 m. pr. Kr. [Gimbutas 1979]. Lietuvos kultūrinei raidai pirmoji šią teoriją
pritaikė R. Rimantienė [Rimantienė 1980b], nors neretai
buvo kritikuojama vėliau į Lietuvos akmens amžiaus tyrinėjimus įsitraukusių kolegų. Įvertinęs Pietryčių Baltijos
regiono medžiagą, išanalizavęs kraniologinių tipų genezę
iš 70 Centrinės ir Rytų Europos akmens ir žalvario amžiaus
paminklų, G. Česnys kaip vieną iš įtikinamiausių indoeuropeizacijos procesų versijų laikė masyvių europidų – virvelinės keramikos kultūros nešėjų – migraciją į pietrytinį
Baltijos regioną, nors kartu pabrėžė, kad tuo metu dar
nebuvo įrodyta genų įsruva [Česnys 1991c, p. 240].
Pastaruoju metu Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje rasta ir
radiokarboniniu būdu datuota per 10 vėlyvojo neolito kapų
ir dvigubai daugiau to paties laikotarpio gyvenviečių kultūrinių sluoksnių. Didžioji jų dalis turi ne po vieną radiokarboninę datą, šios datos nustatytos skirtingose laboratorijose su skirtingomis galimybėmis, tačiau jos jau
leidžia bendrais bruožais apžvelgti apibrėžtų chronologinių ribų kultūrinės raidos procesus.
Archeologinė kapų analizė, daugiausia pagrįsta laidosena ir įkapėmis, radiokarboninėmis kalibruotomis kapų
datomis (išvedus datų vidurkį tarp 2865 ir 2123 m. pr. Kr.)
ir antropologinė medžiaga, liudijanti, kad šiuose kapuose
palaidoti dideli, kartais net hipermorfiški (Spigino) dolichokranai arba mezobrachikranai, leidžia manyti, kad
dalis jų (Spigino 2 kapas, Donkalnio 7 kapas, Plinkaigalio,
Gyvakarų, Lankupių ir kt.) gali būti priskirti ankstyviesiems virvelininkams [Butrimas A. 1992a, p. 307]. Ankstyvųjų virvelininkų arba laivinių kovos kirvių kultūros
nešėjų infiltracija į Rytų Baltijos regioną prasidėjo dar ties
IV–III tūkstantmečio pr. Kr. riba ir užtruko iki III tūkstantmečio pr. Kr. pabaigos. Tai liudija ir mūsų jau aptarti kapai,
ir daugelis tam etapui priskirtų gyvenviečių ne tik Biržulio
regione, bet ir visame pietrytiniame Pabaltijyje. Jų išplitimą tuo laikotarpiu rodo ir apie 140 laivinių kovos kirvių,
rastų Lietuvoje, kurių didžioji dalis aptikta vakaruose – iki
Dubysos ir Nemuno vidurupio [Bagušienė, Rimantienė
1974, p. 91]. Edvardas Šturmas pirmasis iškėlė hipotezę,
kad Rytų Baltijos regione virvelinės kultūros laikotarpiu
reikia skirti dvi kultūras: viena jų – ankstyvosios virvelinės
keramikos kultūra, kurią jis pavadino taurių ir laivinių kovos kirvių kultūra, antroji, vėlesnė, – Pamarių kultūra
[Šturms 1957; 1970]. Lietuvoje ankstyvosios virvelinės
keramikos kultūros pėdsakų likę nedaug: laiviniai kovos
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kirviai, minėti ankstyvieji kapai ir keletas ankstyvųjų gyvenviečių, kurių didžiausia pastaruoju metu tyrinėta Šarnelėje [Butrimas 1996b]. Šiaurės Lenkijoje šias kultūras
bandoma išskirti Vakarų Lietuvos kaimynystėje – Mozūrų
ir Varmijos ežerų srityse [Machnik 1979]. Ankstyvosios
virvelinės keramikos kultūros laikotarpiui greičiausiai
priskirtini Ardu, Kunilos vietovėse rasti kapai Estijos teritorijoje [Jaanits ir kt. 1982, p. 102–119] ir jau anksčiau
rasti kapai Rytprūsiuose – Viskiautų, Lauknėnų, Kraupiškėnų vietovėse [Okulicz 1973, p. 100–131].
Donkalnio kapinyne rastą kapą galbūt reikėtų skirti jau
vėlesniam virvelinės keramikos kultūros raidos etapui –
Pamarių kultūrai ar jos įtakos zonai, tačiau, kol nėra statistiškai patikimo radiokarboninių datų skaičiaus, to daryti nevertėtų. Mirusieji tuo laikotarpiu buvo laidojami ir
gyvenvietėse, laidojimo padėtis įvairuoja: ir suriestomis
kojomis, ir prie krūtinės pritrauktomis rankomis ir kojomis,
ir miego poza (kojos suriestos, viena ar abi rankos po galva), ir ištiesti. Laidosenoje vėl aptinkama senųjų, tradicinių vietinių elementų. Pamarių kultūros gyvenvietėse
Žuceve (Rzucewo, Lenkija) buvo ištirti 7 šiai kultūrai priklausantys kapai, iš kurių 5 sudarė tarsi nedidelį kapinyną.
Dviejuose kapuose išlikusios vien kaukolės (gal palaidotos
tik galvos?). Kiti mirusieji palaidoti suriesti be jokių įkapių
[Żurek 1954, p. 25–26, lent. 16]. Griaučių padėtis kape primena Donkalnio 6 kapą. Tai pačiai Pamarių kultūrai priklausančiuose kapuose Suchačo gyvenvietėje, greta 4 pastatų liekanų, prie vieno iš suardytų kapų žandikaulių
aptiktas dailaus darbo gludintas kaltelis, gintarinių sagučių ir karolių vėrinys [Ehrlich 1936, p. 53–54]. Šiuos kapus
beveik visi tyrinėtojai priskiria Pamarių kultūrai.
Pastarąjį dešimtmetį publikuoti ir du virvelinės keramikos kultūros kapai, rasti Lenkijoje mezolito–ankstyvojo neolito Dudkos kapinyne (Mozūrų ežerynas, Stasvino
ežero salos), netoli Lietuvos sienos su Lenkija. Radiokarboninė čia rasto vaiko kapo, kuriame jis palaidotas suriestomis kojomis, data 3775±40 m. iki dabarties (bp). Ji
beveik identiška Gyvakarų kapų datai, remiantis kalibruota data juos reikėtų datuoti III tūkstantmečio pr. Kr. paskutiniuoju ketvirčiu – pačia neolito pabaiga. Juose rasta
virvelinė keramika ir širdinis strėlės antgalis šį datavimą
patvirtina [Guminski, Kowalski 2011, p. 482] (341 pav.).
2007 m. pasirodė dvi išsamios publikacijos, aptariančios virvelinės keramikos kultūros kapus. Lietuvių tyrinėtoja Jurgita Žukauskaitė analizuoja Rytų Baltijos regiono –
dabartinių Estijos, Latvijos ir Lietuvos – virvelinės
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keramikos kultūros kapus [Žukauskaitė 2007], o latvių
tyrinėtojas Normundas Grasis publikacijoje, skirtoje Selgoje rastam dvigubam virvelinės keramikos kultūros kapui, kuris interpretuojamas plačiame Pietryčių Baltijos
regiono (buv. prūsų, dab. Lietuvos ir Pietų Latvijos) kontekste, visus virvelinės keramikos kultūros kapus priskiria
Pamarių kultūrai [Grasis 2007]. J. Žukauskaitė apibendrina visą publikuotą savo apsibrėžto arealo medžiagą –
106 kapus, juos priskirdama virvelinės keramikos kultūrai.
Šiai kultūrai ji taip pat priskiria Spigino ir Donkalnio vėlyvojo neolito kapus Biržulio ežero salose. Autorė nebando
tų kapų skirstyti į virvelinės keramikos kultūros etapus,
pavyzdžiui, virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių ar
Pamarių kultūros, tačiau pateikia išsamų visų radimviečių
katalogą su įkapių sąrašais, laidosenos ypatumais. N. Grasis kuria savo virvelinės keramikos ir Pamarių kultūros
modelį, neapsiribodamas kurių nors konkrečių regionų
valstybių sienomis, ir naudoja, tiesą sakant, ne tokį jau
naują Lotaro Kiliano ir Rimutės Rimantienės sukurtą Pamarių kultūros modelį, pagal kurį ši kultūra skirstoma į
centrinį Pamarių kultūros arealą, apimantį buvusią prūsų
genčių teritoriją – Baltijos jūros, Kuršmarių ir Aistmarių
pakrančių zoną – ir Pamarių kultūros įtakos zoną, apimančią žymią buvusių prūsų teritorijų dalį, visą dabartinės
Lietuvos ir Pietų Latvijos teritoriją [Kilian 1955; Rimantienė 1984, p. 216, pav. 116]. N. Grasis šį modelį taiko tik
Pamarių kultūros kapų interpretacijai, į vieną grandinę
sujungdamas palaidojimus ankstyvuosiuose pilkapiuose
buvusiose prūsų teritorijose, kapus konkrečių Pamarių
kultūros gyvenviečių kultūriniuose sluoksniuose ir pavienius palaidojimus plačioje Pamarių kultūros įtakos zonoje. Tyrinėjimas įdomus, tačiau dėl negausių radiokarboniniu metodu nustatytų datų ir dažniausiai atsitiktinai rastų
kapų lieka daug neatsakytų klausimų. Daugiausia abejonių
kelia vėlyvojo neolito kapų Zveiniekuose priskyrimas Pamarių kultūros įtakos zonai, taip pat neaiškus Pamarių
kultūros įtakos zonos pavienių kapų ir virvelinės keramikos kultūros kapų Estijoje išskyrimas į atskiras grupes.
Pastarieji kapai kaip artimesni bendraeuropinėms tradicijoms, mūsų manymu, galėtų būti priskirtini platesniam
arealui nei Pamarių kultūra. Spigino vėlyvojo neolito kapą
N. Grasis priskiria Pamarių kultūros įtakos zonai. Palyginimui pateikiamos kapų iš Vakarų ir Šiaurės Lietuvos radiokarboninės datos (5 lent.).
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5 lentelė. Radiokarboninės Vakarų ir Šiaurės Lietuvos neolito kapų datos
Radiocarbon dates from Lithuanian Corded Ware Culture graves
Paminklai
(kapai)

Nekalibruota data iki
dabarties (bp)

Kalibruota data pr.
Kr. (BC)

Datos nustatymo
laboratorija

Datavimui naudota medžiaga

Spiginas 2

4080±120

2880–2470

GIN-5570

Žmogaus kaulas

Spiginas 2

3580±60

2130–1750

Poz-61573

Žmogaus kaulas

Donkalnis 1

4610±35

3517–3397

Poz-57707

Žmogaus kaulas

Donkalnis 7

4290±35

3013–2876

Poz-57709

Žmogaus kaulas

Daktariškė 1

4635±30

3520–3365

Poz-61583

Žmogaus kaukolės skliautas (atsitiktinis
radinys kultūriniame sluoksnyje)

Daktariškė 1

3958±32

2580–2340

RICH-22971

Žmogaus kaukolės skliautas

Gyvakarai

3745±70

2281–2035

Ki-9470

Žmogaus kaulas

Gyvakarai

3710±80

2269–1977

Ki-9471

Žmogaus kaulas

Gyvakarai

4030±30

2620–2470

Poz-61584

Žmogaus kaulas

Biržai

3955±30

2565–2356

Poz-64678

Žmogaus kaulas

Plinkaigalis 241

4030±55

2660–2470

OxA-5928

Žmogaus kaulas

Plinkaigalis 242

4280±75

3090–2640

OxA-5936

Žmogaus kaulas

Veršvai

3620±60

2110–1890

Vs-648

Anglis

Benaičiai

4025±30

2620–2470

Poz-66923

Žmogaus kaulas

Benaičiai

4040±30

2830–2470

Poz-61591

Žmogaus kaulas

Benaičiai

2690±70

1070–670

Ki-10632

Gyvūno kaulas

Didžioji dalis Biržulio apyežerės vėlyvojo neolito kapų,
kaip ir Vakarų Lietuvoje ar netoli Lietuvos sienos (Mozūrų
ežeryne ir Latvijoje) tyrinėtų kapų, priskiriamų virvelinės
keramikos kultūrai, įrengti keiminės kilmės ežerų salose
(Donkalnis, Spiginas, Dudka, Zveiniekai) ar prie upių, jų
santakose esančių kalvelių viršukalnėse bei šlaituose
(Plinkaigalis, Benaičiai, Lankupiai, Biržai ir kt.). Beveik visi
kapai aptikti žvyringose kalvose, dažniausiai kasant žvyrą. Donkalnyje, Spigine, Dudkoje ir Zveiniekuose, tose
ežerų salose esančiose kalvose, ryškiose vietinio landšafto dominantėse, buvo laidojama nuo vidurinio mezolito laikotarpio iki pat vėlyvojo neolito pabaigos [Butrimas
2016a; Guminski, Kowalski 2011, p. 476; Zagorska 2016,
p. 226–227; Merkevičius 2005; 2016].
Donkalnio ir Spigino kapinynuose pradėta laidoti 6580
ir 6300 m. pr. Kr. (ankstyviausių radiokarboninių kalibruotų datų vidurkiai). Donkalnyje vienas vidurinio neolito kapas, datuotas 3457 m. pr. Kr. (kalibruotos datos vidurkis)
ir du vėlyvojo neolito pirmąja puse datuoti Donkalnio ir
Spigino kapai – abu įeina į chronologines ribas tarp 3000–
2500 m. pr. Kr. Tose pačiose chronologinėse ribose yra

Plinkaigalio, Benaičių ir Latvijos vėlyvojo neolito kapai.
Vėlyvojo neolito pabaiga – laikotarpiu tarp 2500 ir
2000 m. pr. Kr. – datuojami patys vėlyviausi virvelininkų
kapai iš Gyvakarų ir Dudkos kapinynų (Šiaurės rytų Lenkija). Abiejų chronologinių laikotarpių Vakarų Lietuvos,
Šiaurės rytų Lenkijos ir Latvijos kapų datos siejasi su
virvelinės keramikos kultūros datomis, nustatytomis iš
Lietuvoje tyrinėtų gyvenviečių kultūrinių sluoksnių [Butrimas 2012, p. 210]. Visos datos, nustatytos iš Nidos ir
Šventosios virvelinės keramikos organikos liekanų ant
puodų šukių, yra gerokai (100–500 metų) ankstesnės nei
datos iš archeologinio konteksto, tą seniai yra įrodę Danijos mokslininkai [Fischer 2003, p. 463]. Todėl šiomis
datomis negalime remtis virvelinės keramikos kultūros
paplitimui Lietuvoje datuoti, ką bandė kai kurie kolegos
[Piličiauskas ir kt. 2011].
Genetiniai tyrimai ir fenologinis tipas. Genetiniai Donkalnio ir Spigino mezolito kapų tyrimai parodė, kad juose
palaidotieji visiškai skyrėsi nuo šiandieninių Lietuvos gyventojų. Kartu su medžiotojais, žvejais ir rankiotojais iš
Centrinės ir Rytų Europos mezolito kapinynų – Kretuono
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(Lietuva), Dudkos (Lenkija), Bad Diurenbergo, Ostorfo,
Holšteino (Vokietija) ir kt. – jie turi geną U. Biržulio salų
mezolito ir vidurinio neolito gyventojai priklausė U4 ir U5
haplogrupėms, kurioms priklausė ir 82 % visų mezolito–
neolito pradžios, medžiotojų iš Centrinės ir Rytų Europos.
Šios haplogrupės yra labai archajiškos, Europoje dabar
jas turi 5–7 % visų jos gyventojų, tik Skandinavijos samiai
yra išlaikę 40 % šios haplogrupės savo genetikoje. Į Centrinę ir Rytų Europą atkeliavę žemdirbiai ir gyvulių augintojai priklausė visai kitokių haplogrupių turėtojams – tokie Vakarų Lietuvoje buvo rutulinių amforų ir virvelinės
keramikos kultūrų žmonės. Genetinė senųjų Europos
žemdirbiškų kultūrų žmonių analizė parodė, kad III tūkstantmetyje pr. Kr. būta visai kitokių genų įsruvos ir nėra
genetinio perimamumo tarp senųjų medžiotojų, žvejų ir
ankstyvųjų žemdirbių, gyvulių augintojų.
Be to, virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių kultūros žmonės pasižymi ypatingu fenotipu (fizinės antropologijos požymiais), ką liudija G. Česnio ir R. Jankausko
atlikta prie Biržulio ir kitose Lietuvos vietose rastos medžiagos analizė [Česnys 1985b; Tebelškis, Jankauskas
2006, p. 20]. Tai dideli, ekstremaliai hipermorfiški, dolichokraniški europidai, platoko ir aukštoko veido, plačių ir
gilių akiduobių, saikingai atsikišusia nosimi, smarkiai
išvešėjusia jos šaknimi, ryškios horizontalios veido profiliuotės, stambaus postkranijinio skeleto. Rekonstruotas
vyrų ūgis pagal Nainio skalę – 177 cm, vidutinė gyvenimo
trukmė – 35,5 metų, jie artimi Estijos [Mark 1956a; 1956b],
Prūsijos [Česnys 1991a; 1991b; 1991c], taip pat Fatjanovo
kultūros kapuose palaidotiems individams.
Galima indoeuropizacijos proceso seka. Biržulio
apyežerėje gyvenusių žmonių mitybos pokyčiai nuo mezolito iki vėlyvojo neolito labai ryškūs. Nuo žvejų ir medžiotojų mitybos pereita prie žemdirbių ir gyvulių augintojų mitybos – labai išaugo gyvulinio proteino rodikliai
(nors žuvies ir žvėrių mėsos visiškai neatsisakyta), o
žiedadulkių diagramos rodo kanapių ir piliarožių auginimą
(Šarnelės gyvenvietė); galvijų, avių, ožkų (Daktariškės,
Donkalnio, Šarnelės gyvenvietės), arklių, šunų skaičius
didėjo visą III tūkstantmetį pr. Kr. Vakarų Lietuvos rutulinių amforų ir virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių
ir kapų datos beveik sutampa su Centrinės Europos virvelinės keramikos kultūros datomis: 2880–2310 m. pr. Kr.
(BC) [Müller ir kt. 2009, p. 142; Gimbutas 1980].
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Indoeuropeizacijos procesą atspindi ir senojo indoeuropietiškos leksikos sluoksnio lietuvių, prūsų, latvių, germanų ir kitose indoeuropiečių kalbose tyrinėjimai. Lietuvių kalba gerai išlaikė senąjį indoeuropietiškos leksikos
sluoksnį, kurio svarbi dalis yra tokie naminių gyvūnų ir
augalų pavadinimai, kaip ašvá (kumelė), ašvienis (darbinis
arklys), avis, avinas, ožys, ožka, paršas, pekus (gyvuliai,
banda), šuo, veršis, javai, kanapė [Sabaliauskas 1990,
p. 7–80, 239], kurie, kaip manė kalbininkas Valentinas
Kiparskis, yra mažiausiai 3500 metų senumo, o naujesni
Tamazo Gamkrelidze�s, Viačeslavo Ivanovo, Algirdo Sabaliausko ir kitų tyrimai parodė, kad jie gali būti dar senesni – net iš V–III tūkstantmečio pr. Kr. [Gamkrelidze,
Ivanov, 1984, p. 88; Sabaliauskas 1990, p. 7].
Taigi nauji Vakarų ir Šiaurės Lietuvos vėlyvojo neolito
kapų tyrimų duomenys ir jų lyginimas su datuota virvelinės keramikos kultūros gyvenviečių sluoksnių medžiaga, taip pat kalbos istorijos, mitybos, genetinių tyrimų
duomenys leidžia teigti, kad, kaip jau anksčiau manyta
Lietuvos archeologų, antropologų, lingvistų – Rimutės
Rimantienės, Gintauto Česnio, Adomo Butrimo, Algirdo
Sabaliausko, Zigmo Zinkevičiaus ir kt., tik su indoeuropietiškų kultūrų atėjimu ir su indoeuropiečių prokalbės
įsitvirtinimu galime tapatinti žemdirbystės ir gyvulių
auginimo įsigalėjimą ir kad tas gana ilgas procesas (remiantis kalibruotomis datomis) galėjo vykti beveik visą
III tūkstantmetį pr. Kr.
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Naujausi gamtamoksliniai
kapų tyrimai
Donkalnio ir Spigino mezolito kapinynuose rastų
priekinių žvėrių dantų biotechnologiniai tyrimai
Linas Daugnora
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos institutas

Įvadas
Lietuvos priešistorės paminkluose dažnai galima aptikti
iš žvėrių dantų pagamintų kabučių, paprastai vadinamų
amuletais [Girininkas 1990; Rimantienė 2005; Butrimas
2012]. Tokie kabučiai-amuletai jau žinomi Europos
vėlyvojo paleolito gyvenvietėse ir kapinynuose, dažniausiai susijusiuose su Madleno kultūros gyventojų palikimu
[Formicola, Pontrandolif, Svoboda 2001; Jakovleva 2002].
Šiame straipsnyje apžvelgiami Žemaičių aukštumoje tyrinėtų vėlyvojo mezolito laikotarpio Spigino ir Donkalnio
kapinynuose (Telšių r.) [Butrimas 1985; Butrimas 1992;
Butrimas 2012] aptiktų iš gyvūnų (briedžio, elnio, šerno,
tauro ar stumbro, lokio) priekinių dantų ar ilčių pagamintų kabučių-amuletų archeologinių ir biotechnologinių
tyrimų duomenys. Tyrimams buvo naudojami Spigino
kapinyno 4 kape ir Donkalnio kapinyno 4 ir 5 kapuose
aptikti amuletai. Iš Spigino kapinyno 4 kapo buvo tiriami
visi rastieji žvėrių dantys. Donkalnio 4 kape archeologinių
tyrimų metu aptikti 83 dantys [Butrimas 1985], iš kurių
tik 53 buvo panaudoti bioarcheologiniams tyrimams, o
5 kape iš 46 aptiktų tirtas 41 amuletas*. Amuletais laikomi visi kapuose aptikti žvėrių dantys, nes jie galėjo būti
naudojami ne vien kaip kabučiai (dantys su išgręžtomis
skylutėmis ir išpjaustytais grioveliais šaknyse), bet ir
pritvirtinti prie drabužių juostelėmis ties perėjimu iš šak
nies į vainiką [Petersen 2015, p. 151, pav. 41: 5].
*

Dalis Donkalnio kapuose aptiktų amuletų iš žvėrių dantų tyrimų
metu buvo Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje, todėl
bioarcheologiniams tyrimams jie nebuvo naudoti.
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Gyvūnų dantų biotechnologiniai tyrimai čia nagrinėjami dviem kryptimis: kabučių-amuletų gamybos proceso
ir jų amžiaus bei patologijų požiūriu. Kitus biotechnologinius tyrimus apsunkina tai, kad mezolito laikotarpio amuletus iš dantų galima tirti tik nedestruktyviais metodais.
Mezolito laikotarpio kapinynų tyrimų duomenys
Tyrinėjant Žemaičių aukštumos akmens amžiaus paminklus (Biržulio apyežerė, Šarnelės gyvenvietė) kabučiųamuletų buvo aptikta mezolito [Butrimas 1985; 1992;
1996; 2012; Butrimas, Jankauskas 1997; Girininkas 1977]
bei neolito [Butrimas 1985;1998; 2012; Iršėnas, Ostrauskienė 2004] kapinynuose ir gyvenvietėse. Iš viso šiame
straipsnyje nagrinėjamuose trijuose mezolitu datuojamuose Spigino ir Donkalnio salose aptiktuose kapuose
buvo rasti 136 žvėrių dantų kabučiai-amuletai.
Lietuvoje šiuo metu žinomi du mezolito kapinynai. Vienas jų Spigino, kitas Donkalnio – abu to paties Biržulio
paleoežero salose. Spigino saloje, jos aukščiausioje vietoje, buvo tyrinėti 3 ir 4 kapai, kuriuose palaidotos moterys.
[Butrimas 1992; Balčiūnienė, Česnys, Jankauskas 1992].
Jie rasti apie 9 m į šiaurės rytus nuo neolitinių 1 ir 2 kapo.
Mirusiosios palaidotos viena šalia kitos 1 m atstumu, guldytos galvomis į pietryčius, ant nugaros, ištiestomis kojomis. 3 kape griaučiai labai sunykę, be įkapių, jie datuojami
7780 ± 65 BP (6580 m. pr. Kr.) (OxA-5925). 4 kape palaidotos 30–35 metų moters griaučiai išlikę gerai. Mirusioji
paguldyta ant nugaros, rankos ištiestos ir prispaustos prie
liemens. Jos kūnas buvo apibarstytas ochra. Ant krūtinės,
kiek žemiau smakro, rastas titnaginis strėlės antgalis, o
prie žandikaulio – 3 amuletai iš briedžio ir šerno apatinių
žandikaulių kandžių su šaknyse išgręžtomis skylutėmis.
Prie kojų, ties keliais, aptikti dar 4 kabučiai iš briedžio ir
šerno dantų. Mirusiosios griaučiai datuoti 7470 ± 60 BP
(6320 m. pr. Kr.) (GIN-5570). 8 m į pietryčius nuo mezolitinių palaidojimų, 30 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, aptikta 40 cm skersmens ochros dėmė, kurioje
rasta patina pasidengusi titnago skeltė. Spigino kapinyne
apardyto 1 kapo plote rasti 2 skersiniai titnaginiai strėlių
antgaliai [Butrimas 1992, p. 5–6].
Šiaurinėje Biržulio ežero dalyje, netoli Drujos upės žiočių,
Donkalnio saloje, neolitinės gyvenvietės teritorijoje tarp
neolitinių kapų buvo aptikti 2 mezolito laikotarpio kapai.
2 kapas aptiktas vakarinėje tirto ploto dalyje šalia 3 kapo.
Ovalo pavidalo kapo duobėje buvo palaidotas apie 20–25
metų vyras. Jis gulėjo ant nugaros, galvūgalis nukreiptas
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vakarų–pietvakarių kryptimi. Mirusysis buvo papuoštas
57 amuletais (daugiausia iš briedžio dantų) ir gausiai apibertas ochra. Šalia kapo rasta akmenų krūsnis, kurioje taip
pat gausu ochros. Kapas datuojamas 7405±45 BP (6299 m.
pr. Kr.) (CAMS-85221) laikotarpiu [Butrimas 2012, p. 88,
lent. 1]. Kapinyno 4 kapo duobė buvo stačiakampė, 190 x
70 cm dydžio. 50–60 metų mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva į šiaurę–šiaurės vakarus. Jo rankos buvo
ištiestos ir priglaustos prie dubens, kūnas apibertas ochra.
Kape aptikti 83 iš žvėrių (daugiausia briedžių) dantų
pagaminti kabučiai-amuletai. Kapas datuojamas 6995 ± 65
BP (5855 m. pr. Kr.) (OxA-5924). Manytina, kad ir kiti Donkalnio palaidojimai (5 kape palaidotas iki 7 metų vaikas,
7 kape – apie 50 metų vyras, 1 kape – apie 20 metų moteris) taip pat gali priklausyti vėlyvojo mezolito laikotarpiui.
Analogiškų palaidojimų rasta Zveiniekų (Zvejnieki, Latvija) [Zagorskis 1987; 2004], Skateholmo I, II (Švedija)
[Larsson 1984; 1988], Vedbeko (Danija) [Petersen 2015,
pav. 40: 5; p.148, pav. 41: 1; p.149, pav. 41: 2; p. 150, pav. 41:
4] ir Elnių salos (Olenij ostrov, Rusija) [Gurina 1956] kapinynuose, kuriuose rastas labai didelis kabučių-amuletų
kiekis. Šių dirbinių gausumu išsiskiria Elnių salos kapinynas. Čia vien iš priekinių briedžio dantų rasti 4273 kabučiai-amuletai [O’Shea, Zvelebil 1984, p. 31].
Vidurinio ir vėlyvojo mezolito laikotarpio Lietuvos ir
kitų Šiaurės Europos vietų žmonės mirusiuosius laidojo
gyvenvietėse, bet pamažu kapinynai buvo perkeliami į
negyvenamas gyvenvietės dalis, kaip kad Skateholmo
kapinynuose [Larsson 1984, p. 13; 1988, p. 7] arba pradėti
laidoti šalia gyvenvietės, kaip prie Zveiniekų II gyvenvietės
[Zagorskis 2004] ar šalia Elnių salos gyvenvietės [Gurina,
1956]. Šis mirusiųjų ir gyvųjų pasaulių atskyrimas
būdingas mezolito laikotarpiui. Vėlyvojo paleolito gyventojai mirusiuosius laidojo dar gyvenvietės teritorijoje
[Rogačev, Anikovič 1984]. Spigino salos aukštumoje buvo
rasta raudonos ochros dėmė, kurios paskirtis dar ne visai
aiški. Donkalnio kapinyno 2 kapas niekuo neišsiskiria iš
kitų mezolitinių Šiaurės Europos kapų. Jame ant mirusiojo akių uždėti žvėrių dantys, tuo tarpu vėliau, jau neolito laikotarpiu, buvo uždedamos gintarinės grandys
(Zveiniekų kapinyno 225 ir 275 kapai). Šis paprotys kol
kas neturi paaiškinimo, o interpretuojamas labai įvairiai.
Donkalnio 2 kapo žvėrių dantų vėrinys su pragręžtomis
skylutėmis dantų šaknyse buvo ant mirusiojo galvos, matyt, taip buvusi papuošta kepuraitė. Du pragręžti dantys
įkišti į nosies šnerves, po du į ausis ir po vieną iš abiejų
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pusių į burną. Dantų su pragręžtomis skylutėmis rasta
prie kelių ir prie pėdos bei rankų kaulų. Mirusysis
papuoštas 57 žvėrių dantimis. Žvėrių dantų vėrinių ant
mirusiojo galvos ir akių rasta Elnių salos kapinyne (115
kapas). Donkalnio kapas išsiskiria tuo, kad briedžio dantimis buvo užkištos ausys, dantų įdėta į burną. Tai siejama
su mirusiojo išskirtinumu. Matyt, taip buvo manoma
užtikrinti, kad jis nematytų, negirdėtų ir nebendrautų su
protėviais ar briedžiais [totemas]. Kitų dantų padėtis kape
siejama su mirusiojo drabužiais. Kapo įrengimas, įkapės,
šalia buvusi akmenų krūsnis su ochra rodo, kad čia
palaidotas neeilinis bendruomenės narys. Gal jis buvo
ypatingas briedžių, elnių medžiotojas, kartu ir žynys, kuris
mirusiesiems suteikia gyvybės, o raudona ochra –
gaivinančią kraujo jėgą. Donkalnio 4 kape ir Spigino 4 kape
rasti žvėrių dantys galėjo pabrėžti socialinį medžiotojo
statusą, nes etnologiniai tyrinėjimai rodo, kad pagrindinis
medžioklės grobio kaupimo tikslas – pakelti asmens
prestižą, o gal saugoti nuo blogų dvasių ir padėti susisiekti su protėviais per jų totemus.
Kabučių-amuletų biotechnologinių tyrimų analizė.
Trasologiniai dantų tyrimai
Didžiausią Donkalnio ir Spigino kapinynuose aptiktų kapų
inventoriaus dalį sudarė kabučiai-amuletai. Juos pagal
gamybos ypatumus galima suskirstyti į dvi grupes:
kabučiai su skylutėmis žvėrių dantų šaknyse ir kabučiai,
kurių dantų šaknys turi išpjautus rantelius, griovelius.
Pirmuoju atveju, prieš pradedant gręžti skylutę, danties
šaknis iš abiejų pusių būdavo nušlifuojama – taip ji suplokštinama (1 pav.), kad jos gale titnaginiu grąžteliu būtų
lengviau pragręžiama skylutė ir vėrinyje dantys prisiglaustų arčiau vienas kito. Analogiškai Madleno kultūros gyventojai gamino ir kaulines adatas. Tuo metu skylutes darydavo
ir rėžtukais. Tačiau didžiausia kabučių-amuletų dalis buvo
gaminama šaknyje išgręžiant skylutę (2 pav.). Panašiai tokius kabučius gamino Zveiniekų gyventojai [David 2006, p.
249–250, pav. 15 –17], kurie taip pat danties šaknį nušlifuodavo iš abiejų pusių ir pragręždavo skylutes. Donkalnio ir
Spigino kapinynuose rastų kabučių-amuletų skylutės buvo
išgręžtos iš vienos arba iš abiejų pusių (3, 4 pav.). Trečdalis
visų kabučių-amuletų iš Donkalnio kapinyno 4, 5 ir 7 kapų
buvo nepragręžti. Tačiau ir jie, matyt, nešioti pakabinti, nes
dantų šaknų galai iš šonų būna apipjauti bei įrantyti. Traso-
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loginiai šių dantų tyrimai rodo (5 pav.), kad pjaustant arba
šlifuojant įrantas buvo naudojami titnaginiai peiliukai arba
aštriabriauniai smiltainiai. Analogiški kabučių-amuletų iš
mezolitinių Valdajaus aukštumos durpyninių gyvenviečių
tyrimai buvo atlikti Sankt Peterburgo archeologijos instituto Trasologijos laboratorijoje [Skakun, Zhilin, Terekhina
2011], kurie rodo, kad įrantėlės dantų šaknyse buvo padaromos peiliuku (6 pav.). Taip pagamintų kabučių-amuletų
aptikta ne tik Donkalnio ir Spigino, bet ir Zveiniekų, Elnių
salos, Vedbeko kapinynuose. Dažniausiai jie buvo prisiuvami prie mirusiajam skirtų kailių, drabužių, diržų. Esama
kabučių, kurie prie jų būdavo pritvirtinami odos juostelėmis
ties šaknies ir vainiko sandūra [Petersen 2015, pav. 41: 5].
Danties vainiko lūžiai ir įskilimai
Peržvelgus Donkalnio kapinyne briedžių kaplius pastebėta, kad dalies jų vainikai yra ištrupėję (7 pav.). Tai gali
būti susiję ne tik su mechaniniu dantų pažeidimu gaminant kabučius-amuletus ar dėl ilgo gulėjimo žemėje. Dalis
tokių dantų galėjo atsirasti dar gyvūnui esant gyvam.
Priekinių dantų su įtrūkiais ar ištrupėjimais dažniau randama tose teritorijose, kur gyvenantys žvėrys su maistu
gauna nepakankamai mineralinių medžiagų.
Daug metų Šiaurės Amerikos ir Europos teritorijose
vykdyti moksliniai tyrimai atskleidė, kokią didelę reikšmę
organizmo medžiagų apykaitai turi makro- ir mikroelementai [Underwood 1971; 1977; Underwood, Suttle 1999].
Analizuojant nustatytus makro- ir mikroelementus prisimintina, kad jų koncentraciją lemia natūralios pievos,
maisto sudėtis, danties vainiko nusitrynimo laipsnis ir
geocheminė dirvožemio struktūra. Tokios sąlygos galėjo
būti Biržulio apyežerėje vėlyvojo mezolito laikotarpiu.
Nustatyta, kad tuomet Biržulio apyežerėje augo miškai,
kuriuose vyravo pušys, beržai ir kitos medžių rūšys, ypač
mėgtos briedžių (Alces alces) [Girininkas, Daugnora 2015,
p. 58]. Daugelis makro- ir mikroelementų, esančių dantyse [Kendall MacKenzie ir kt. 2011, p. 5488] ir įeinančių
į emalio ir dentino komplekso hidroksiapatito kristalų
struktūrą, atsiranda danties augimo metu [Simmelink
1994, p. 239]. Šių makro- ir mikroelementų, ypač vario,
cinko ir švino, trūkumas lemia danties vainiko įskilimus
ir lūžius [ Kendall MacKenzie ir kt. 2011, p. 5483]. Matyt,
tokios sąlygos susidarė ir Biržulio mikroregione, nes
Donkalnio vėlyvojo mezolito 4 ir 5 kapuose, kaip minėta,
aptikti keli priekiniai briedžio dantys, kuriuose esama
vainiko emalio nuoskilų.
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Tyrimų metu rentgeno nuotraukos buvo atliktos naudojantis keliais skirtingais rentgeno aparatais: „Quantum
medical vet“, „Clear Vision Dr Vet“ ir „SIRONA VARIO DG“
su skaitmeniniu detektoriumi HDR 38 x 28 mm. Šis
endodontinis tyrimas leidžia nustatyti vidinį danties kanalo plotį, taip pat padeda patikslinti skirtingų gyvūnų dantų

amžių (8 pav.). Atlikus rentgenologinius dalies Donkalnio
4 ir 5 mezolitiniuose kapuose rastų kandžių tyrimus buvo
nustatyti skirtingi jų kanalų pločiai (9 pav.). Pastarieji tyrimai rodo, kad Donkalnio 4 kapo (EM 2248: 414, 375, 417)
netrintų briedžių dantų amžius buvo 2–3 m., o 5 kapo elnių
– 1,5 m., stirnų – 0,6 m. (1 lent.). Įvertinus abiejuose
kapuose aptiktų kandžių nusitrynimo lygį, buvo išskirti
4 nusitrynimo laipsniai.

————
1. Stumbro priekinio danties šaknies šlifuotas paviršius

————
2. Šerno apatinio žandikaulio priekinio danties šaknyje

Rentgenologiniai ir endodontiniai tyrimai

(EM 2248:446)

išgręžta skylutė (EM 2375:7)

Incisor (Dens incisivi) of Bison (Bison bonasus) root polish

A hole drilled in the root of the incisor lower jaw mandibula

surface 7x EM 2248:446

(Sus scrofa)

————
3. Šerno apatinio žandikaulio priekinio danties gręžimo
technikos ypatumai (EM 2375:8)
Drilling technology of Incisor of mandibula (Sus scrofa)

366

————
4. Šerno apatinio žandikaulio priekinis dantis (EM 2357:10)
Incisor of mandibula (Sus scrofa)
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————
5. Šerno apatinio žandikaulio danties šaknies skylutė su
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————
6. Briedžio apatinio žandikaulio kandis su peiliu padaryta

įrantomis (EM 2375:9)

įranta (EM 2248:398)

Drilling technology in the root of incisor of mandibula

Incisor with scotch moose Alces alces made by knife

(Sus scrofa)

————
7. Galimi atrajotojų priekinių dantų vainikų ištrupėjimai. A. Butrimas, 2012
Possible ruptures of ruminant crowns (corona dentis). A. Butrimas, 2012

1 lentelė. Siūlomas gyvūnų amžiaus nustatymas iš Donkalnio kapinyno
4 ir 5 kapuose aptiktų priekinių dantų.
Danties
trinamasis
paviršius

Tauras /
stumbras
4 ir 5 kapai

Netrintas
Trintas:+
Trintas:++
Trintas: +++
Trintas: ++++

3/8
9/6
1/6
1/1

Iš viso:

14/21

Briedis
4 ir 5 kapai

Elnias
4 ir 5
kapai

Stirna
4 ir 5
kapai

Tauro / stumbro ir
briedžio amžius

Elnio ar
stirnos
amžius

Danties trinamojo
paviršiaus plotis
(min. ir maks. mm)

9/2/4
-/2

3/8
7/1
-/2
1/1

1/2

Iki 3,5m./2m.
4,5 – 5,0/3 – 4m.
5 – 6 m./5,5m.
7 – 8 m.
9m. <

1,5/0,6m.
2,0 – 2,5

0,2 – 0,35
0,44 – 0,60
0,80 – 1,23
< 1,30

11/6

11/12

1/2
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————
8. Šių dienų stumbro priekinių dantų kanalo endodontinis
matavimas
Endodontic measurement of modern bison of the incisor teeth

Tokie priekinių dantų pavyzdžiai pateikiami iš Don
kalnio mezolitinio kapinyno 4 ir 5 kapo (EM 2248:385; EM
2248:375; EM 2248:433; EM 2248:475; EM 2248:450)
(9,10 pav.). Taikant kelias skirtingas metodikas kartu, t. y.
matuojant danties trinamąjį paviršių, analizuojant dantų
rentgeno nuotraukas bei tiriant kandžių kanalų plotį,
galima tiksliau nustatyti tose apylinkėse sumedžiotų
atrajotojų bandų struktūrą.
Donkalnio mezolitiniuose 4 ir 5 kapuose rastų priekinių
dantų rentgeno nuotraukos atskleidė kai kurias patologijas.
Tai danties pulpos kanalo susiaurėjimas ir pulpos akmenų
(dentiklų) susiformavimas (9, 12 pav.), pulpos kanalo
obliteracija (danties kanalo užakimas) (10 pav.) ir galimas
periodontito atvejis danties šaknies išorėje (13 pav.).
Pulpos akmenys apibūdinami kaip aiški rentgeno
kontrastinė masė pulpos kameroje. Atliktas minėtų Don
kalnio kapų radiografinis tyrimas leido nustatyti šiuo
metu seniausią danties patologijos atvejį Lietuvos
priešistorės osteologinėje medžiagoje. Rentgeno nuotraukose matyti danties šaknies kanalo (canalis radicis
dentis) pirmojo trečdalio susiaurėjimas ir pavieniai danties pulpos akmenys (12 pav.). Manoma, kad tai yra kanalo kalcifikacija, susijusi su tretinio dentino atsiradimu po
apatinio žandikaulio smakrinės dalies traumos*. Dentinas (dentinum) yra mineralizuotas dantį formuojantis
audinys. Dažniausiai danties audiniai – pulpa ir dentinas
– yra tiriami kaip vienas kompleksinis darinys. Tai lemia
šių dviejų audinių anatominis artumas ir juos jungiančios
ląstelės – odontoblastai, kurių kūnai išsidėsto pulpoje, o
citoplazminės ataugos – dentine. Analogiška dantų patologija būna ir žmonių dantyse [Sayegh, Reed 1968]. Ši
patologija yra ilgas procesas, kurio metu sumažėja ar
vėliau visai išnyksta šaknies kanalo spindis (chroniškas
pulpitas). Pulpos akmenys yra klasifikuojami atsižvelgiant
į jų lokalizaciją ir struktūrą. Pagal struktūrą akmenys
būna tikri, netikri ir difuziniai, pagal lokalizaciją –
įsitvirtinę, prigludę ir laisvi. Pulpoje laisvai išsidėstę akmenys (dentiklai) yra dažnesni ir matomi atliktose Don
kalnio kapinyno 4 ir 5 kapuose aptiktų gyvūnų dantų
*

————
9. Donkalnio 4 ir 5 kapuose rastų kandžių šaknų kanalų
susiaurėjimai ir dentiklų atsiradimas
In the 4th and 5th graves of Donkalnis, the narrowing
(denticles) of the canal root of incisor
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Tretinis (reparacinis) dentinas yra nereguliarus dentinas, besiformuojantis kaip atsakas į išorės dirgiklį. Jį gamina specializuotos ląstelės (odontoblastai ir dentinoblastai), kurių ataugos
išsidėsto ir sudaro dentino kanalėlius ar vamzdelius (tubulus
dentinalis).
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radiogramose (10, 11 pav.). Paprastai jų dydis įvairus: nuo
50 μm iki kelių milimetrų ir gali užimti visą pulpos kame
ros erdvę. Laukinių atrajotojų rūšių dantų patologijų nėra
daug, dažniausiai aptinkami pavieniai atvejai [Binois ir kt.
2014]. Šio kaulėjimo (kalcifikacijos) priežastys gali būti
įvairios: senesnis gyvūnas (tai rodo trinamasis vainiko
paviršius), trauma, nuolatinis neintensyvus danties dirginimas. Pastarojo proceso metu padidėja danties jautrumas įvairiems dirgikliams. Pakitimai pulpos kraujotakoje lemia jos ląstelių metabolizmo pakitimus – dėl to
didėja reparacinio dentino gamyba tiek šakninėje, tiek
vainikinėje pulpos dalyje, kartu didėja ir distrofinė mine
ralizacija [Hamilton, Gutmann 1999, p. 350]. Tokia pulpos
reakcija kai kuriais atvejais sukelia visišką pulpos kameros obliteraciją [Dougherty 1968, p. 83–101] (10, 11 pav.),
aptiktą Donkalnio 4 kapo dantų vėrinyje (EM 2248:401).
Manoma, kad tokia pulpos reakcija, kai skatinama tretinio
dentino gamyba, vyksta dėl nuolatinio dirginimo ir yra
pulpos audinio mėginimas apsisaugoti nuo dirgiklio [Lovdahl, Gutmann 1997, p. 88].

bučiai-amuletai. Jų esama trijų formų: su dantų šaknyse
išgręžtomis skylutėmis, padarytomis įrantomis ir ties
kandžio šaknies ir vainiko sandūra esančiomis įpjovomis.
Manoma, kad dalis gyvūnų dantų buvo naudojami drabužių puošybai ir jie odos juostelėmis būdavo pritvirtinami
prie mirusiojo aprangos.
Gyvūnų dantys pagal makro- ir mikrotrasologinius
požymius buvo naudojami vėriniams. Tai patvirtina dantų
šaknyse iš abiejų pusių šlifuoti plotai, skirti patogesniam
skylučių išgręžimui ir vėrinio kompaktiškumui.
Manome, kad Donkalnio kapinyno 4 ir 5 kapuose rastų
dantų vainiko ištrupėjimai gali būti siejami su mikro
elementų trūkumu Biržulio apyežerės dirvožemyje.
Makroanatominiai tyrimai ir rentgeno nuotraukos
padėjo įvertinti dalies sumedžiotų gyvūnų amžių, jų dantų
struktūrą ir osteologinėje medžiagoje retai aptinkamas
patologijas: danties šaknies kanalo susiaurėjimą, pulpos
akmenų (dentiklų) susiformavimą ir pulpos kanalo
obliteraciją (danties kanalo užakimą).

Išvados
Tiek Biržulio apyežerės mezolito laikotarpio kapinynuose,
tiek kituose Šiaurės Europos mezolito kapinynuose didžiausią įkapių dalį sudarė iš žvėrių dantų pagaminti ka-

Padėka: Už atliktus rentgenologinius dantų tyrimus
nuoširdus ačiū veterinarijos gydytojams Robertui Bartkui,
dr. Jakovui Šengaut, Mintautui Sakavičiui, Kęstučiui
Aleksejūnui, už kandžių mikronuotraukas – dr. Gvidui
Slah'ui ir Klaipėdos universiteto doktorantui Tomui Rimkui.

————
10. Donkalnio 4 kapo vėrinio rentgenogramos su dentiklais

————
11. Kandžių iš Donkalnio 4 kapo vėrinio rentgenograma su

The necklace in 4 grave of Donkalnis X-ray pictures (second

danties šaknies obliteracija

and fourth obliterans of the tooth root)

The necklace in 4 grave of Donkalnis, X-ray dental
rentgenograms
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————
14. Skirtingo amžiaus briedžių priekiniai dantys: 1 – 6 mėn.,
2 – 1 metų, 3 – 3 metų, 4 – 15 metų amžiaus su uždegimo
požymiais (pagal Sergeant, Pimlott 1959, pav. 2.)
Different age elk incisor teeth: 1 – 6 months, 2 – 1 year, 3 – 3
years, 4 – 15 years ages (by Sergeant and Pimlott 1959, fig. 2)

————
12. Kandžio kanalo susiaurėjimas (1) ir pulpos akmenys (2)
Radiographic examination show incisor canal (canalis
radicis dentis) narrowing (1) and pulp stones (2, Denticle)

————
13. Kandžio šaknies viršūnė su galimu uždegimu
7x EM 2248:445
The apex of the root of the incisor with an inflammation
feature 7x EM 2248:445

370

3

Akmens amžiaus kapai. Naujų tyrimų duomenys

Literatūra

Balčiūnienė I., Česnys G., Jankauskas R. Spigino mezolito kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija ir
paleopatologija. In: Lietuvos archeologija, t. 8. Vilnius,
1992, p. 10–16.
Binois A., Bridault A., Pion G., Ducrocq T. Dental development pathology in wild artiodactyls: Two prehistoric
case studies from France. In: International Journal of
Paleopathology, 4, 2014, p. 53–58.
Butrimas A. Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinynas (Janapolės apyl., Telšių raj.). Archeologiniai tyrimai. In: Lietuvos archeologija, t. 4. Vilnius,
1985, p. 30–49.
Butrimas A. Spigino mezolito kapai. Paminklo tyrinėjimai.
In: Lietuvos archeologija, t. 8. Vilnius, 1992, p. 4–10.
Butrimas A. Šarnelės neolito gyvenvietė. In: Lietuvos archeologija, t. 14. Vilnius, 1996, p. 174–191.
Butrimas A. Biržulio baseino ir Žemaičių aukštumos
akmens amžiaus tyrinėjimų apžvalga. In: Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 107–131.
Butrimas A. Donkalnio ir Spigino mezolito-neolito kapinynai. Seniausi laidojimo paminklai Lietuvoje. Vilnius,
2012.
Butrimas A., Jankauskas R. Mesolithic and Neolithic
Graves in Lithuania: Data on the Transition from Foraging to Food Production. In: Harvesting the Sea, Farming the Forest: The Emergence of Neolithic Societies
in the Baltic Region and Adjacent Areas. Sheffield, 1997,
p. 219–223.
David E. Technical behaviours in the Mesolithic (9th–8 th
millennium cal. BC): The contribution of the bone industry from domestic and funerary contexts. In: Back
to the Origin: New research in the Mesolithic–Neolithic
Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia.
Acta Archaeologica Lundensia, 52. Stockholm, 2006,
p. 235–252, pav. 15–17.
Dougherty H. L. The effect of mechanical forces upon the
buccal segments during orthodontic treatment. In:
American Journal of Orthodontics, 54, 1968, p. 83–103.
Formicola V., Pontrandolif A., Svoboda J. The Upper Paleolithic Triple Burial of Dolni Vestonice: Pathology and
Funerary Behavior. In: American Journal of Physical
Anthropology, 115, 2001, p. 372–374.

Girininkas A. Šarnelės vėlyvojo neolito (III tūkstantm.
pr. m. e. pab.) gyvenvietė. In: Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A. Vilnius, 1977, t. 1(58), p. 57–65.
Girininkas A. Kretuonas. Vidurinis ir vėlyvasis neolitas.
In: Lietuvos archeologija, t. 7. Vilnius, 1990.
Girininkas A., Daugnora L. Ūkis ir visuomenė Lietuvos
priešistorėje, t. 1. Klaipėda, 2015.
Gurina N. N. Oleneostrovskij mogil‘nik. In: Materialy i issledovanija po archeologii SSSR, t. 47. Moskva, Leningrad,
1956.
Hamilton R. S, Gutmann J. L. Endodontic-orthodontic
relationships: a review of integrated treatment planning challenges. In: International Endodontic Journal,
32, 1999, p. 343–360.
Iršėnas M., Ostrauskienė D. Vidurio Žemaičių aukštumos
apgyvendinimo raida iki XVI a. pagal archeologijos
paminklų ir pavienių radinių pasiskirstymą. In: Acta
Academiae Artium Vilnensis. Vilnius, 2004, t. 34: Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje, p. 87–119.
Jakovleva L. A. Poselenija pod skalistymi navesami s
nastennym i mobil�nym isskustvom srednego Madlena Francii. In: Osobennosti razvitija verchnego paleolita
Vostočnoj Evropy. Sankt-Peterburg, 2002, p. 178–189.
Kendall MacKenzie C. S., Clough M. J., Broders H. G.,
Tubrett M. Chemical and structural composition of
Atlantic Canadian moose (Alces alces) incisors with
patterns of high breakage. In: Science of the Total Environment, 2011, p. 5483–5492.
Larsson L. The Skateholm Project. A Late Mesolithic
Settlement and Cemetery. Complex at a South Swedish Bay. In: Meddelanden från Lunds universitets historiska museum (Papers of the Archaeological Institute
University of Lund 1983–1984). New Series, 5, 1984,
p. 5–38.
Larsson L. A Construction for Ceremonial Activities from
the Late Mesolithic. In: Meddelanden från Lunds Universitets historiska museum (Papers of the Archaeological Institute University of Lund 1987–1988). New Series, 7, 1988, p. 5–18.
Lovdahl P. E., Gutmann J. L. Problems in locating and
negotiating fine and calcified canals. In: J. L. Gutmann,
T. C. Dumsha, P. E. Lovdahl, E. J. Hovland (eds.). Pro-

371

blem solving in Endodontics. Prevention, identification
and management. St. Louis: Mosby, 1997, p. 69–89.
O’Shea J., Zvelebil M. Oleneostrovskij mogil�nik: Reconstructing the Social and Economic Organization of Prehistoric Foragers in Northern Russia. In: Journal of
Anthropological Archaeology, 3, 1984, p. 1–40.
Petersen E. B. Diversity of Mesolithic Vedbæk. In: Acta Archaeologica, 2015, t. 86:1, Acta Archaeologica Supplementa XVI, Centre of World Archaeology (Cwa) - Publications 12.
Rimantienė R. Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos:
Šventosios ir Būtingės tyrinėjimai. Vilnius, 2005.
Rogačev A. N., Anikovič M. V. Pozdnij paleolit Russkoj
ravniny i Kryma. In: Paleolit SSSR, s. Archeologija SSSR.
Moskva, 1984, p. 162–271.
Sayegh F. S., Reed A. J. Calcification in the dental pulp.
In: Journal of Oral Medicine, Oral Surgery, Oral Pathology and Oral Radiology, 25, 1968, p. 873–882.
Sergeant D. E., Pimlott D.H. Age determination in moose
from sectioned incisor teeth. In: Journal of Wildlife Management. The Wildlife Society, Washington, 1959,
t. 23/3, p. 315–321, fig. 2.
Simmelink J. W. Histology of enamel. In: J. K. Avery (ed.).
Oral Development and Histology. New York, 1994,
p. 228–241.
Skakun N. N., Zhilin M. G., Terekhina V. V. Technology of
the processing of bone and antler at Ivanovskoje 7
Mesolithic site, Central Russia. In: Rivista di Scienze
Preistoriche, 61, 2011, p. 55, pav. 14.
Underwood E. J. Trace Elements in Animal and Human
Nutrition, New York: Academic Press Incorporated
USA, 1971.
Underwood E. J. Trace Elements in Animal and Human
Nutrition. New York: Academic Press Incorporated
USA, 1977.
Underwood E. J. Suttle N. F. The Mineral Nutrition of Livestock. New York: CABI Publishing USA, 1999.
Zagorskis F. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Rīga,
1987.
Zagorskis F. Zvejnieki (Northern Latvia) Stone Age Cemetery. In: British Archaeological Reports. International
series, 1292. Oxford, 2004.

372

3
Summary
Biotechnological analysis of the fossil incisor teeth of
animals uncovered in the Mesolithic Donkalnis and
Spiginas burial sites
As in other North European Mesolithic burial sites, pendants-amulets of animal teeth comprised the main part of
grave goods in the Donkalnis and Spiginas Mesolithic
settlements around Biržulis Lake. The uncovered pendants-amulets are of three types: with attachment holes
and nicks at the root ends, and with incisions at the
junction of the incisor root and the crown. It is assumed
that some animal teeth were used for necklaces and some
for clothing ornaments, which where attached to the garments of the dead with leather strips.
The pendants-amulets discovered in graves 4 and 5 of
the Donkalnis burial ground, made of the teeth of deer,
elk, aurochs / bison and roe (Table 1), were examined
using biotechnological (roentgenological) and trasological
(macro and micro trasological) methods.
According to the macro and micro trasological traces,
the teeth of these animals were used for necklaces and
clothing ornaments. This is proved by bores and abraded
areas on both sides of the roots to facilitate drilling of holes and to make the necklace more compact. Trasological
examination of these teeth showed (Fig. 5) that the holes
at the root ends were drilled using flint gimlets and small
knives, whereas the nicks at the root ends were cut or
abraded using flint knives and sharp-edged sandstones.
Visual examination showed that the crowns of teeth
from the Donkalnis and Spiginas graves have many ruptures and cleavages (Fig. 7). Presumably, the crumbled
teeth crowns from graves 4 and 5 of the Donkalnis burial ground are indicative of a deficiency of trace elements
(copper, zinc and lead) in the soils around Biržulis Lake
[Kendall MacKenzie et al., 2011; Underwood, 1971; 1977;
Underwood, Suttle 1999].
Macro anatomical analysis and roentgenological images of Mesolithic teeth-amulets from the area around
Biržulis Lake allowed the age of some of the hunted
animals, their structure (Table 1) and tooth patholgies,
which are rarely identified in the osteological material,
to be identified. The following pathologies were identified: hardened dental plaque around the neck of the
tooth (calculi; Figs 9 and 10), pulp stones (Fig. 12) and
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pulp canal obliteration (Fig. 11). So far, these pathologies
are the most ancient in the archaeological material from
Lithuania.
Trasological and biotechnological examination of anterior animal teeth uncovered in the Donkalnis and Spiginas Mesolithic burial grounds allowed determining the
specific features, though minor, of the natural environment and animal growth in the vicinities of the Biržulis
Lake and to understand better the technological skills of
Mesolithic population used in making ornaments designed for spiritual life.
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Nauji plunksnų naudojimo vėlyvojo mezolito
ritualiniame kontekste įrodymai.
Donkalnio 2 kapo (Lietuva) mikroarcheologija
(apie 6000 m. pr. Kr. (BC))
Kristiina Mannermaa, Tuija Kirkinen, Tytti Juhola
Kultūrų (archeologijos) katedra, Helsinkio universitetas,
Suomija
kristiina.mannermaa@helsinki.fi,
tuija.kirkinen@helsinki.fi, tytti.juhola@helsinki.fi

Santrauka
Raudonos ochros spalvos dirvožemio ėminio iš Donkalnio
2 kapo mikroarcheologinių tyrimų tikslas – nustatyti makromorfologiškai nematomus plaukelių, plunksnų ir kitų
pluoštų (iš drabužių, papuošalų, įkapių ar įvynioklių) fragmentus. Pristatome pirmuosius analizės rezultatus ir
aptarsime tokių tyrimų potencialą archeologijos, ypač
akmens amžiaus laidojimo archeologijos, srityje.

mens palaikai. Pagrindinis mūsų analizės tikslas – ieškoti įrodymų, liudijančių gyvūnų odos ir paukščių plunksnų
naudojimą aprangoje ir įkapėse. Donkalnio 2 kapas buvo
identifikuotas kaip žynio kapas – tai nustatyti padėjo unikalus galvos apdangalas, arba kaukė, susidedanti iš 27
pragręžtų žvėrių dantų kabučių (briedžio (Alces alces) ir
šerno (Sus scrofa)) [Butrimas 2012; 2016, p. 209]. Įdomu
tai, kad daugelis kabučių buvo išdėlioti aplink galvą, tačiau
kai kurie iš jų buvo įkišti į mirusiojo ausis, šnerves ir burnos ertmę. Toks kaulinių artefaktų išdėstymas nebuvo
pastebėtas jokiame kitame mezolito epochos kontekste.
Šis galvos apdangalas buvo interpretuotas kaip galimai
susijęs su kailine kepure [Butrimas 2016, p. 208]. Kadangi dirvožemio ėminys mūsų tyrimui buvo paimtas iš vietos, esančios palei griaučius, kur matoma daugiausia
raudonos ochros, daroma prielaida, kad šis ėminys reprezentuoja galvos ir krūtinės sritis. Tyrimu siekiame
nustatyti, kokios medžiagos buvo panaudotos mirusiojo
aprangoje. Taip pat aptariame mezolito kapų, kuriuose
priberta raudonos ochros, mikroskopinių tyrimų galimybes ir problemas.
2. Gyvūninės kilmės pluoštai

1. Įžanga
Sisteminiai senųjų kapaviečių kasinėjimai ir dokumentavimas apima atskirų radinių rinkimą ir tikslių jų radimo
vietų bei konteksto fiksavimą rankiniu būdu. Paprastai
būna išlikę kaulų fragmentai ir dantys, kuriuos galima
pastebėti plika akimi atliekant lauko darbus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ne visos išlikusios organinės medžiagos gali būti matomos makroskopiškai, o kai kurie kapuose randami medžiagų fragmentai yra itin maži, labai
svarbu atlikti mikroskopinę kapo turinio analizę. Mikroarcheologijoje orientuojamasi į medžiagas, kurių negalima pamatyti ar ištirti nenaudojant techninių priemonių
[Weiner 2010, p. 13–16]. Tokio požiūrio privalumas yra tas,
kad taip galima surinkti daugiau naujos įvairaus pobūdžio
informacijos net ir iš prastai išlikusių medžiagų. Mikroarcheologija taip pat turi didelį potencialą tyrinėjant archyvines kolekcijas ir ėminius.
Šiame darbe pateikiame preliminarius šiaurės Eurazijos paleolito ir mezolito kapaviečių mikroarcheologinio
bandomojo tyrimo rezultatus. Tyrimą pradėjome nuo
dirvožemio ėminio iš Lietuvoje esančio vėlyvojo mezolito
Donkalnio 2 kapo, kuriame palaidoti vyriškos lyties as-

374

Minkštos gyvūninės kilmės medžiagos, tokios kaip oda,
sausgyslės, plunksnos ir šeriai, archeologiniuose sluoksniuose lengvai suyra. Todėl jos priskiriamos „dingusiai
daugumai“, kuri neaptinkama archeologinėje medžiagoje,
tačiau, kaip galime manyti, kadaise buvusi reikšminga
[Hurcombe 2014, p. 68].
Apskritai kalbant, gyvūnų oda ir plaukai aptinkami palankiose anaerobinėse, drėgnose, druskingose, sausringose ar šaltose terpėse, kur bakterijų ir grybelių aktyvumas yra mažiausias [Cameron ir kt. 2006; Rast-Eicher
2016, p. 15–31; Wilson 2008]. Šiaurės Europoje tokios
sąlygos vyrauja, pavyzdžiui, pelkėse, kur buvo aptikti gerai išsilaikę odiniai drabužiai [Brandt ir kt. 2014; Mannering ir kt. 2010; 2012]. Pastaraisiais metais gerai išsilaikiusių odos audinių taip pat buvo rasta ledyninėse
dangose, kurios dėl globalinio atšilimo ėmė tirpti [Callanan 2014]. Geležies amžių siekiančių kailių ir šerių išliko
dėl sąlyčio su metaliniais artefaktais [Edwards 1989;
Kirkinen 2015].
Pastarojo meto pažanga (mikro)archeologijos, mikroskopijos (SEM ir TEM), teismo ekspertizės mokslų ir konservavimo srityse padėjo aptikti pluoštų netgi dirvožemio
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ėminiuose [Beatty, Bonnichsen 1994; Morell 1994; Wilson
2008, p. 124; Metcalfe 2018] ir vidurinio pleistoceno koprolitų mėginiuose [Taru, Backwell 2013]. Suomijos tyrėjams dirvožemio ėminiuose, paimtuose dar ketvirtajame
XX a. dešimtmetyje iš virvelinės keramikos kultūros (apie
2800–2300 m. pr. Kr.) kapavietės [Äyräpää 1931; Ahola ir
kt. 2018], pavyko aptikti mikroskopinių ožkos kailio plaukelių. Dirvožemio ėminių, paimtų iš akmens amžiaus gyvenviečių ir geležies amžiaus kapaviečių, tyrimai parodė,
kad gyvūninės kilmės pluoštai tam tikrais atvejais išliko
nuo akmens amžiaus datuojamuose archeologiniuose
kontekstuose.
Plaukelių ir plunksnų identifikavimas atliekamas remiantis jų morfologija. Morfologinio identifikavimo ištakos
siejamos su XIX a. pabaiga [Rast-Eicher 2016, p. 130].
Šiandien morfologinis identifikavimas taikomas kartu su
moksliniais metodais (masių spektrometrija, senovinės
DNR analizė [Hollemeyer ir kt. 2002; 2012; Kim ir kt. 2013;
Kirkinen ir kt., įteikta spaudai; Sinding ir kt. 2015; Solazzo ir kt. 2011; 2013] tokiose srityse kaip teismo ekspertizės mokslai [Robertson [ed.] 1999; Tridico 2005; Tridico
ir kt. 2014; Wheeler, Wilson 2008], konservavimo biologija ir zoologija [Gharu, Trevedi 2016; Rana ir kt. 2017;
Sahajpal ir kt. 2009], archeologija [Rast-Eicher 2016],
konservavimo ir tekstilės tyrimai [Batcheller 2005; Vineis
ir kt. 2011].
Kartais tam tikra anatominė kūno dalių padėtis rodo,
kad kūnas buvo įvyniotas į medžiagą, nors makroskopinės
įvynioklio medžiagos dalys šiuose tūkstantmečių senumo
kontekstuose neišliko. Laimei, mikroskopinė dirvožemio,
paimto iš įvyniojimo vietos, analizė gali atskleisti naudotos gyvūninės kilmės medžiagos ir gyvūno rūšį. Žinduolių
kailio plaukelių radiniai taip pat gali būti susiję su drabužiais arba įvynioklio medžiagomis. Pavyzdžiui, sisteminė
analizė atskleidė, kad tamsus dirvožemis iš virvelinės
keramikos kultūros kapavietės (Pertulanmekis (Perttulanmäki), Suomija) buvo ožkos odos liekanos [Ahola ir kt.
2018]. Kūnų įvyniojimo į kailius ar beržo žievę tradicijos
ištakos siekia mezolito laikotarpį [Nilsson Stutz 2006; taip
pat žr. Albrethsen, Brinch Petersen 1975; Brinch Petersen
ir kt. 1993; Larsson 1988a; 1988b]. Be to, kai kurios mezolito laikų žmonių figūrėlės buvo interpretuotos kaip
vaizduojančios įvyniotus palaikus [Jõnuks 2016, p. 121–
122, 124; taip pat žr. Nilsson Stutz 2006, p. 231–232;
Núñez 1987].
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Plunksnų paieška
Svarbus tokių „dingusių“ medžiagų pavyzdys – paukščių
plunksnos, kurios yra itin retos archeologiniuose kontekstuose. Kartais paukščių sparnų plunksnos, aptinkamos
kapavietėse, rodo, kad sparnų dalys su plunksnomis buvo
naudotos papuošimui [Mannermaa 2006]. Taigi mikroskopinė dirvožemio ėminių, paimtų iš priešistorinių kapaviečių, analizė gali patvirtinti plunksnų naudojimą ir tais
atvejais, kai nebuvo jokių susijusių sparnų kaulų.
Kaip rodo iš įvairių pasaulio kraštų surinkti etnografiniai
duomenys, plunksnos dažnai naudotos kaip papuošalai,
taip pat jomis buvo dekoruoti galvos apdangalai arba drabužiai. Tokiais jų naudojimo atvejais gali būti aptiktas visas
paukščio sparnas arba vien tik plunksnos [Mannermaa,
įteikta spaudai]. Be to, mums yra žinoma, kad plunksnos
turėjo didelį prasminį krūvį, pavyzdžiui, jomis dekoruotas
Tuvos žynio galvos apdangalas simbolizavo žynio gebėjimą
nukeliauti į aukštesnįjį pasaulį [Taksami 2001, p. 13]. Taip
pat iš nudirtos narų (Gavia sp.) odos buvo siuvami maišeliai,
pavyzdžiui, skirti vaistams laikyti [Siikala 2002, p. 282].
Plunksnos buvo esminis Sibiro šamanų aprangos, ypač
vadinamosios paukščio tipo aprangos, elementas [Holmberg 1922]. Plunksnos buvo prikabintos prie tokių drabužių
rankovių arba prie apatinės drabužio dalies. Daugelyje
regionų plunksnos taip pat puošė šamanų galvos apdangalus. Kadangi Donkalnio 2 kapas buvo interpretuotas kaip
žynio kapavietė, labai tikėtina, kad mirusysis buvo apkarstytas plunksnų elementais. Iki šiol šioje kapavietėje nebuvo rasta ar ieškota paukščių dalių egzistavimo įrodymų.
3. Vietovė ir tyrinėjimų istorija
Donkalnio kapavietė su aštuoniais nepaliestais ir šešiais
apardytais kapais – tai vietovė Lietuvos vakaruose, Žemaičių aukštumoje, Biržulio ežero saloje (1 pav.). Remiantis keliomis nustatytomis AMS datomis, šie kapai neatsirado tuo pačiu laikotarpiu: jų kalibruotos datos varijuoja
nuo maždaug 3000 iki 6000 m. pr. Kr. [Butrimas 2016].
Netoli Donkalnio buvo rastos kelios mezolito ir neolito
stovyklavietės ir gyvenvietės [Butrimas 2017].
2 kape palaidoti 20–25 metų vyriškos lyties asmens
palaikai. Jis buvo palaidotas ant nugaros pusiausėda, jo
veidas šiek tiek pakreiptas į dešinę. Unikalios kompozicijos artefaktai buvo išdėstyti ant galvos ir veido. Šie artefaktai interpretuoti kaip kepurė, puošta žvėrių dantų kabučiais [Butrimas 2016]. Aplink kaukolę buvo rastas
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Greta 2 kapo rastas 3 kapas, kuriame buvo palaidoti
25–30 metų moters palaikai. 3 kape pribertas storas raudonos ochros sluoksnis, tačiau jame nėra įkapių. Remiantis radioaktyviosios anglies metodu, ir 2 kapas, ir 3 kapas
datuojami skirtingai [Butrimas 2012; Girininkas 2013]. Tai
rodo, kad yra du atskiri kapai. Remiantis 2 kape palaidoto žmogaus kaulų AMS datavimu, radiokarboninė šio kapo
data – 7405±45 (CMS-85220), kuri kalibravus pagal kalendorinius metus siekia 6377–6221 m. pr. Kr. [Butrimas
2012, p. 88]. Kaip parodė 3 kape palaidoto žmogaus kaulų AMS datavimo duomenys, šio kapo radiokarboninė
data – 5785± 40 (CAMS-85220), kalibruota data – 4706–
4552 m. pr. Kr. [Butrimas 2012, p. 88].
3. Medžiaga ir metodai

————
1. Ochruotos žemės iš Donkalnio dvigubo 2–3 kapo
ėminio vieta
The area of ochre collecting from the Donkalnis
double grave 2–3.

žvėrių (briedžio ir šerno) dantų vėrinys. Pragręžti priekiniai šerno dantys buvo aptikti ant akiduobių. Du pragręžti priekiniai briedžio dantys buvo rasti abiejose mirusiojo
ausyse ir nosies ertmėse. Dar du priekiniai briedžio dantys kyšojo iš burnos. Taip pat dantų kabučiai buvo rasti
ties kelių sąnariais, pėdomis ir plaštakomis [Butrimas
2016, p. 208]. Iš viso 2 kape rasti 57 žvėrių dantų kabučiai.
Tyrinėtuose šešiuose Donkalnio mezolito ir neolito kapuose buvo žinduolių liekanų, daugiausia dantų kabučių,
pagamintų iš briedžio, tauriojo elnio (Cervus elaphus),
tauro (Bos primigenus), šerno, rudojo lokio (Ursus arctos)
ir stirnos (Capreolous capreolus) dantų [Daugnora, Girininkas 1996, p. 77]. Žuvų ar paukščių kaulų 2 kape ar kuriame nors kitame Donkalnio kape nebuvo rasta. Stabilūs
izotopai rodo, kad 2 kape palaidoto vyro didelę maisto
raciono dalį sudarė gėlavandenės žuvys [Antanaitis-Jacobs ir kt. 2009, p. 21, 4 lent.].
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Dirvožemio ėminį iš 2 kapo sudaro maždaug 5 litrai
sodriai dažyto smėlio, paimto iš kapavietėje pribertos
raudonos ochros sankaupos (2 pav.). Kontekstas nebuvo
tiksliai dokumentuotas, nes smėlis iš pradžių buvo
paimtas eksponavimo tikslais. Tačiau galima daryti
prielaidą, kad jis buvo paimtas iš mirusiojo krūtinės ir
galvos zonos.
Vieno litro smėlio ėminys iš pradžių buvo tirtas stereomikroskopu. Radiniai, tarp kurių – pluoštai, augalų sėklų
makrofosilijos, kiautas ir kaulų fragmentai, buvo užfiksuoti ir selektyviai surinkti pincetu. Pluoštai buvo paruoš-

————
2. Donkalnio 2 kapo užpildo ochruotos žemės ėminio vaizdas
stambiu planu
Close-up photo of the soil sample from grave 2 in Donkalnis

3
ti mikroskopavimui optiniu mikroskopu, įdėjus juos į „Entellan Neo“ terpę, vadovaujantis Greaves ir Saville
metodu [Greaves, Saville 1995, p. 7]. Kiti mikroskopiniai
radiniai, išskyrus pluoštus, bus analizuojami ir aptarti
kitame tyrime.
Smulkesnės liekanos, kurių nebuvo matyti tiriant stereomikroskopu, ekstrahuotos pasitelkiant mikroflotaciją
ir tankio atskyrimo metodus. Tankio atskyrimas anksčiau
buvo taikytas botaninėms mikrofosilijoms ekstrahuoti iš
archeologinių dirvožemio mėginių [Coil ir kt. 2003;
Horrocks, Nunn 2007; Horrocks, Wozniak 2008; Lentfer
ir kt. 2002; Lentfer, Torrence 2007; Pearsall 2015]. Tačiau
iš savo patirties matome, kad šis metodas taip pat leidžia
veiksmingai ekstrahuoti faunos liekanas. Taikant tankio
atskyrimo metodą buvo paruoštas nedidelis mėginys
[Horrocks 2005, p. 1171]. Norėdami parengti protokolą,
atlikome keletą tyrimų, taigi atskiriant buvo ištirtos ir išanalizuotos skirtingos dalelės iš viršnuosėdinio skysčio
ir nuosėdų. Apdoroti mėginiai buvo padėti ant stiklelio ir
analizuoti optiniu mikroskopu (didinančiu 100–400 kartų).
4. Preliminarios analizės rezultatai
Tirtame smėlyje buvo gausu įvairių smulkių medžiagų –
daugiausia kaulų – fragmentų. Taip pat buvo rasta augalų sėklų makrofosilijų ir nedidelis kiautas. Šie radiniai
bus detaliau išanalizuoti ir paskelbti kiek vėliau. Kol kas

————
3. Donkalnio 2 kape rastas paukščio
plunksnos spindulys
A bird barbule from grave 2 in Donkalnis
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rastas tik vienas pluošto fragmentas – 2 mm ilgio
plunksnos dalis – spindulys [Brom 1991, p. 31] (3 pav.).
Šis radinys byloja apie plunksnų arba paukščių dalių
naudojimą kapavietėje. Deja, iš šio smulkaus fragmento
nebuvo įmanoma nustatyti paukščio rūšies.
Radinio dydis ir ilgesnių fragmentų nebuvimas, kaip
išsiaiškinta atlikus stereomikroskopinę analizę, rodo, kad
išlikusi medžiaga bus palyginti mažų matmenų ir ją reikės
atskirti nuo smėlio taikant flotacinį metodą.
5. Rezultatų aptarimas ir ateities perspektyvos
Atliekant preliminarią analizę, 2 kapo dirvožemio ėminyje buvo aptiktas plunksnos fragmentas. Tai itin svarbus
radinys, nes laidojimo kontekste nerasta jokių kitų radinių,
liudijančių apie plunksnų naudojimą. Tai rodo, kad mirusiojo galvos apdangalas, drabužiai arba papuošalai buvo
dekoruoti plunksnomis. Kadangi nėra žinoma tiksli analizuoto dirvožemio ėminio paėmimo vieta, negalime nurodyti, su kuria kūno vieta buvo susijusi nustatyta plunksna. Tikėtina, kad ji buvo susijusi su mirusiojo galvos arba
krūtinės sritimi. Kaip tik šiose vietose yra gausiausia
raudonos ochros.
Mūsų nuoseklūs senųjų kapaviečių dirvožemio ėminių
tyrimai tik prasidėjo. Vėlyvojo neolito ir geležies amžiaus
medžiagų tyrimų rezultatai yra išties daug žadantys [Kirkinen 2015; Ahola ir kt. 2018]. Preliminari Donkalnio
2 kapo dirvožemio ėminio analizė taip pat rodo, kad mikroanalizė turi didžiulį laidojimo medžiagų tyrimų potencialą analizuojant itin senas, pavyzdžiui, paleolito ir mezolito, medžiagas.
Gauti rezultatai ne tik suteikia naujos informacijos apie
šią konkrečią kapavietę, bet taip pat leidžia traktuoti Donkalnį kaip vieną iš itin retų archeologinių vietovių, kuriose
aptiktas tiesioginis plunksnų naudojimo įrodymas. Įvairiuose etnografiniuose ir antropologiniuose šaltiniuose
plačiai aprašytas plunksnų naudojimas įvairiems reikmenims, apeiginiams ar kasdieniams drabužiams dekoruoti. Tačiau archeologiniai priešistorinio plunksnų naudojimo
įrodymai yra vis dar itin reti [Mannermaa 2008; Serjeantson
2009; Russel 2018]. Tikimės, kad mūsų mikroarcheologinis
projektas ateityje reikšmingai prisidės gilinant žinias apie
priešistorinį plunksnų naudojimą.
Kartais anatominė žmonių skeletų padėtis rodo, kad
jie buvo įvynioti į medžiagą [Butrimas 2016; Nilsson Stutz
2003; 2006; Tõrv 2016], tačiau nebuvo rasta jokių irių
įvyniojimo medžiagų pėdsakų. Įvyniojimas į gyvūnų odą
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ar kailį galėjo perteikti tam tikrą metaforišką reikšmę,
pavyzdžiui, mirus keičiama oda reiškia besikeičiančią tapatybę [Kirkinen 2015]. Donkalnio 2 kape esančio skeleto
anatominė padėtis nepateikia įrodymų, kad kūnas galėjo
būti įvyniotas, tačiau nuosekli dirvožemio ėminio mikroanalizė gali suteikti duomenų apie suirusį audinį arba
papuošimui naudotas medžiagas.
Mikroanalizė gali pateikti naujų duomenų apie laidojimo
praktikas ir padėti jas interpretuoti. Toks tyrimas taip pat
gali leisti mums daugiau sužinoti apie žmonių pragyvenimo būdus, nes jis suteikia galimybę pastebėti kitu atveju
nematomus mažyčius medžiagų fragmentus, tokius kaip
sėklos, itin smulkių gyvūnų, pavyzdžiui, žuvų, kaulai ir pan.
Zooarcheologiniai duomenys, surinkti iš vėlyvojo mezolito Lietuvos gyvenviečių ir kauliniai artefaktai, rasti kapavietėse, byloja apie tai, kad stambių žvėrių medžiojimas
buvo svarbus pragyvenimui, tačiau Donkalnio ir Spigino
kapinynuose palaidotų žmonių palaikų tyrimai naudojant
stabilius izotopus rodo, kad tiek mezolito, tiek neolito laikotarpiu itin didelę žmonių maisto raciono dalį sudarė
gėlavandenės žuvys [Antanaitis-Jacobs ir kt. 2009, p. 23].
Derindami duomenis, gautus iš skirtingų biomedžiagų, ir
taikydami įvairius metodus galėsime geriau suprasti žmonių pragyvenimo būdus ir jų santykį su aplinka.
Labai svarbu užtikrinti, kad dirvožemio ėminiai būtų
imami iš įvairių vietų, kur gulėjo kūnas. Šie dirvožemio
ėminiai gali būti vėliau analizuojami laboratorijoje ir tiriami mikroskopu. Tarp mikroskopinių radinių gali būti plaukų, plunksnų ar kitų pluoštų fragmentų, sėklų, kiaušinių
lukštų ar mikrogyvūnų liekanų. Jei dirvožemio ėminiai
nėra paimami, tikėtina, kad bet koks siekis sužinoti daugiau apie prastai išsilaikiusius radinius yra neįmanomas.
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Summary

New evidence of feather use in Late Mesolithic
ritual context. Microarchaeology of the
Donkalnis grave 2, Lithuania (c. 6000 cal BC)
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The studied sand was rich in all kinds of small fragments, mostly bone. Also, macrofossils of plant seeds
and a tiny shell were detected. These finds will be analysed in detail and published later. This far only one fiber
fragment was found, a 2-millimetre-long feather part, a
barbule [e.g. Brom 1991, p. 31; see Fig. 3]. This find indicates the use of feathers or bird parts in the burial. Unfortunately, this tiny fragment could not be identified by
species.
Our results bring new information about this particular
burial but it also makes Donkalnis one of the very rare
archaeological sites with direct evidence of the use of
feathers. The use of feathers in paraphernalia and ritual
costumes and also everyday clothing is well described in
various ethnographic and anthropological sources. Evidence of the prehistoric use of feathers, however, is still
extremely scarce [but see, e.g., Mannermaa 2008; Serjeantson 2009; Russel 2018]. We hope that our microarchaeological project can, in the future, significantly improve our understanding about this very topic of the use
of feathers in prehistory.

Microarchaeological analyses of a red ochre soil sample
from grave 2 in Donkalnis will be conducted with the purpose of identifying macromorphologically invisible fragments of hairs, feathers, and other fibres from clothes,
ornaments, grave furnishings, or wrappings. Here we
present the first results of the analysis and discuss the
potential of such analyses in archaeology, with focus on
Stone Age mortuary archaeology.
Materials such as skin tissue, sinews, feathers and
hairs decompose easily in archaeological depositions. They
belong thus to the “missing majority”, which is absent in
archaeological record but which we can assume to have
once been of importance [e.g. Hurcombe 2014, p. 68].
In general, animal skins and hairs can be found in
favorable conditions in anaerobic, wet, salty, arid, or cold
environments where bacterial and fungal activity is at a
minimum. The soil sample from Donkalnis grave 2 consists of c. 5 litres of heavily coloured sand from the burial’s red ochre concentration. A sample of one litre of
sand was first studied by a stereomicroscope and the
finds - fibers, plant seed macrofossils, a shell, bone fragments - were recorded and selectively collected by
tweezers. The fibers were prepared for light microscopic
examination by mounting them.
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Seniausi ritualiniai kompleksai
Europoje ir Lietuvoje

Tik keletas visoje Europoje žinomų akmens amžiaus ritualinių kompleksų yra plačiai tyrinėti, išpopuliarinti. Išskirtinė tokios praeities didybės vieta, puikiai pristatoma
ir lankoma milijonų turistų iš viso pasaulio, yra Stounhendžas (Stonehenge). Jis buvo statomas, atnaujinamas
keičiant statybines medžiagas (žemė, mediniai stulpai,
akmenys) ir paskirtį kelis tūkstantmečius (pirmieji pėdsakai mezolite, paskutinieji – žalvario amžiuje). Stounhendžas
turėjo keletą funkcijų: tai šventykla, ceremonijų atlikimo,
laidojimo ir kalendorinių bei kitų švenčių vieta [Richards
2015, p. 52–53]. Šį kompleksą sudarė bent keliolika
skirtingų laikotarpių paminklų, tarpusavyje sujungtų
ypatingais pylimais ar mediniais poliais apribotais takais,
vadinamais aveniu. Tie aveniu, pylimai ir medinės bei
akmeninės šventyklos yra išsidėstę šiaurinėje Eivono
(Avon) upės pusėje ir tyrinėtojai neabejoja, kad upė turėjo
ypatingą reikšmę šio komplekso egzistavimui.
Stounhendžo tyrinėjimai ir interpretacijos trunka 350
metų, jie tęsiami ir toliau. Tiriamasis kompleksas jau
aprėpia daugiau kaip keliolika kvadratinių kilometrų, o
chronologinės jo gyvavimo ribos, suskirstytos į 8 fazes,
apima laikotarpį nuo 3005–2915 iki 1630–1520 m. pr. Kr.
[Pearson ir kt. 2010; Harrison 2010].
Panašūs kelis tūkstantmečius naudoti kalendoriniai,
šventyklų, laidojimo paminklų kompleksai yra Niugreindže
(Newgrange) Airijoje, o artimiausias mums toks pat
vientisas kompleksas žinomas Alvastros vietovėje prie
Tokerno (Tåkern) ežero Švedijoje. Jį sudaro durpyninės
akmens amžiaus paežerių gyvenvietės, žalvario amžiaus
pilkapiai, Didžiojo tautų kraustymosi laikotarpio piliakalniai,
ankstyvieji krikščioniški palaidojimai bažnyčios kriptose.
Ankstyvąją šio komplekso raidą užbaigia 1143 m. pas
tatytas vienuolynas.
Europos archeologijos ir sakralinio paveldo tyrinėjimų
istorijoje taip pat išskirtinis yra Lietuvos Donkalnio ir
Spigino kompleksas, kurį sudaro akmens amžiaus
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342. Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio pakrantėje (nuo mezolito iki istorinių laikų).
A. Butrimas, R. Spelskytė, 2015
The ritual complex in the Northern part of Biržulis Lake (West Lithuania). A. Butrimas, R. Spelskytė, 2015
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gyvenvietės, kapinynai, to laikotarpio šermenų duobės,
aukojimo židiniai, žalvario amžiaus aukojimo vieta,
alkakalnis, Širmės kalno piliakalnis, XIII–XIV a. galutinai
susiformavusi žemaitiška Medininkų žemė [Žulkus 1987,
p. 29] (342 pav.). Nuo 1370 m. rašytiniuose šaltiniuose
minimi ir Viržuvėnai, ir Biržulio ežeras, kurio šiaurinę
dalį – pusę ežero Virvytės link – 1421 m. birželio 22 d.
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas užrašė valdyti
pirmajam Žemaičių vyskupui Motiejui ir kapitulai
[Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, 1955, p. 67]. Svarbūs
tolesnės šio komplekso raidos liudininkai yra ir vėlèsnės
valdovų privilegijos (1547), ežero valdytojų raštai
(Jeronimo Chodkevičiaus (1547) ir kt.), vyskupo Viržuvėnų
dvarų 1637, 1638 ir 1662 m. inventoriai, kuriuose
užfiksuota daug iki mūsų dienų nebeišlikusių ankstyvųjų
istorinių laikų Biržulio apylinkių toponimų ir hidronimų
[Plečkaitytė, Katilius 1987, p. 69; Butrimas, Meilus 1987,
p. 83–88]. Turimas žinias apie šį ritualinį objektą papildė
Biržulio archeologinių kompleksinių ekspedicijų metu
(1978–1992) surinkti vietovardžiai, ežero valksmų
pavadinimai, paleolingvistinė ir mitologinė medžiaga,
įvairiais metodais vykdyta ežero gamtinės raidos ir
archeologinių radinių analizė (ypač radiokarboninis
datavimas, trasologiniai, genetiniai, paleogeografiniai ir
bioarcheologiniai tyrimai). Pamažu atsivėrė įvairiausi
unikalaus komplekso, kurio pats centras užėmė tik
nedidelę šiaurinės Biržulio pakrantės dalį (apie 800 m ilgio
atkarpą), paprotinio gyvenimo ir čia vykusių apeigų –
laidojimo, šermenų, mirusiųjų minėjimo – aspektai. Šiuos
duomenis parėmus istorinių dokumentų, mitologijos ir
kalbos (ypač hidronimų ir toponimų) tyrinėtojų išvadomis,
ėmė ryškėti vis naujos, netikėtos, unikalios tūkstantmetės
tradicijos [Brückner 1904, Lasickis 1969, Jaskiewicz 1952,
Mažiulis 1981, 2013; Toporov 1975, 1980; Vanagas 1981].
Susidūrėme su sudėtinga ir bene ilgiausiai Rytų Europoje
egzistavusia šventviete, kurią čia įkurdimo senieji miško
zonos medžiotojai ir žvejai, VII–VI tūkstantmetyje pr. Kr.
palaidoti Donkalnyje, o V–III tūkstantmetyje pr. Kr.
tradicijas tęsė vietiniai Narvos kultūros laikotarpio
medžiotojai, žvejai ir rankiotojai. Tikėtina, kad šios
vietovės bendruomenės savo papročiais ir religinėmis
apeigomis siekė išsaugoti gamtinius išteklius,
augmenijos ir gyvūnijos gausą – tuo metu čia buvusi
didesnė gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė, tad ir pirmųjų
gyventojų mityba įvairesnė nei tautų, užsiimančių tik
žemdirbyste. Vėliau, bent nuo III tūkstantmečio pr. Kr.
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vidurio, šioje vietovėje įsitvirtino virvelinės keramikos ir
rutulinių amforų kultūrų žmonės, senieji indoeuropiečiai,
kurie nuo senųjų gyventojų gerokai skyrėsi fenotipu ir
genetinėmis haplogrupėmis, taip pat gyvulių augintojų ir
ankstyvųjų žemdirbių atsineštomis tradicijomis. Biržulio
senežeris nebuvo prie magistralinių kelių, kurie ypač
ryškūs pajūrio zonoje, ar prie didžiųjų regiono upių
(Nemuno, Dauguvos), todėl ir naujieji gyventojai naudojosi
tuo metu dar didžiojo Biržulio teikiamais žuvies, žvėrių,
įvairiausio augalinio ir gyvulinio maisto ištekliais. Kaip tik
jų neolito epochoje šimtmečius kūrentas didysis Donkalnio
salos aukojimo židinys, vėlesnė žalvario amžiaus
keramika tapo svarbi ir besiformuojančioms aisčių (baltų)
gentims (343 pav.). Dar vėlesnę šių bendruomenių raidos
istoriją tęsė abipus nedidelio Drujos upelio (skirtinguose
krantuose) jau nuo geležies amžiaus gyvenę kuršiai ir
žemaičiai. Šių etnosų ribą ženklina ne tik archeologiniai
paminklai, vietovardžiai (Kuršai, Kuršeliai, Kuršupalis ir kt.),
bet ir s�enosios Janapolės ir Pavandenės parapijų ribos.
Jų kapinynuose ypač gausu ginklų, rodančių ne tik
neabejotiną tarpusavio konkurenciją ir konfliktus, bet ir
būtinybę apsiginti nuo XIII a. čia pradėjusių veržtis
Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinų. Gyventa jau ne tik prie
ežerų ir upių pratakų, sąsmaukų, plačiose ir slėsniose
Biržulio pakrantėse, bet ir aplink Biržulį buvusiose
didkalvėse – iki šiol išliko ant jų stovėjusių medinių pilių
griovių, pylimų, didelių piliakalnių aikštelių, ypač stačių ir
aukštų šlaitų. Didingų Medininkų žemės pilių koncentracija
aplink Biržulį ir Virvytės ištakas – Sprūdė (Šaukštelis),
Moteraitis (Burbiškiai), du Girgždūtės piliakalniai, Širmės
kalnas prie Janapolės, Sėbai ir kiek į šiaurę esanti Šatrija –
liudija ypatingą šios žemės svarbą Žemaitijos istorijoje.
Vietovėje, esančioje gerokai arčiau šiaurinių Biržulio
krantų ir Virvytės ištakų, gana nedideliame ruože, kelis
tūkstantmečius formavosi ritualinis kompleksas. Be jau
minėtos seniausios jo dalies – Donkalnio, senųjų vėlyvojo
neolito ir bronzos amžiaus pradžios gyvenviečių
(Skirmantinės, Gaigalinės 1-osios ir 2-osios), Širmės
kalno, jam priklausytų Stabinės kaimelis, Stabakulio
laukas, Alkalių pievos, Janapolės alkakalnis. Kiek toliau,
apie 800 m į vakarus nuo Širmės kalno, netoli Virvytės
ištakos, Patilčių kaime – žalvario amžiaus aukojimo vieta
su įspūdingais ten paaukotais žalvario dirbiniais, o tarp
Donkalnio ir Širmės kalno-piliakalnio stūkso didingas,
greičiausiai jau ankstyviesiems viduramžiams priskirtinas
Janapolės alkakalnis. Šią grandinę po Žemaičių krikšto
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Tyrinėtasis plotas
1 – didysis alko židinys
2 – židiniai ir jų liekanos
3 – alkduobės
4 – velėna
5 – kultūrinis sluoksnis
6 – įvairiagrūdis žvirgždas
7 – smėlis
8 – pjūvių indeksai
9 – karjero ribos
10 – mezolito kapai
11 – neolito kapai

————
343. Donkalnio komplekso tyrinėjimų planas: kapai, mezolito laikotarpio aukojimo duobės ir neolito laikotarpio
didysis aukojimų židinys. R. Spelskytė, 2015
Site Plan of Donkalnis Excavations graves, Mesolithic sacrificial pits and large hearth. R. Spelskytė, 2015
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1413 m. dėsningai užbaigė vėliau ten įkurtas Žemaičių
vyskupo dvaras, įsteigta parapija ir medinė Janapolės
bažnyčia. Tokį ilgą, nepertraukiamą tam tikrų vietų virtimo
monumentais procesą Claude’as Lévi Straussas [LéviStrauss 1958] bandė susieti su žmonių gyvensena ir
mąstymu. Jis manė, kad mitai, ritualų, tam tikrų apeiginių
veiksmų ir frazių kartojimas įtvirtino simbolinę tvarką ir
buvo bendruomenės auklėjimo dalis. Nors šventės,
ritualai, laidojimo papročiai ir net etnosai keičiasi, bet
pagrindiniai bendruomenių struktūriniai elementai lieka
atpažįstami per tūkstantmečius. Tiriant didelių, gana
konservatyvių bendruomenių, gyvenusių toliau nuo
pagrindinių kelių prie didžiųjų ežerų, materialines
liekanas, ypač jų sakralinius objektus ir religines apeigas,
dažnai atskleidžiamas unikalus modelis, leidžiantis
suprasti bendruomenių gyvenimo testinumą skirtingais
istoriniais laikotarpiais [Lévi-Strauss 2015, p. 19]. Vien
tyrinėdami archeologinių kasinėjimų metu Biržulio
apylinkėse aptiktas žvejybos priemonių liekanas matome,
kad šios vietovės gyventojų žvejybos įrankiai ir būdai per
daugelį tūkstantmečių labai mažai tepakito.
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Biržulis ir Burtniekai: ypatingi ežerai
seniausiems akmens amžiaus
kapinynams
Patiems seniausiems akmens amžiaus kapinynams Rytų
Baltijos regione – Donkalniui, Spiginui (Biržulio ež.),
Zveiniekams (Burtniekų ež.), kuriuose laidota mezolito ir
neolito laikotarpiais, – vietos parinktos neatsitiktinai.
Didžiausias Rytų Europos akmens amžiaus nekropolis –
Zveiniekai. Tai pusiasalis arba sala (atsižvelgiant į ežero
transgresijas ir regresijas) vakarinėje Burtniekų ežero
dalyje. Palaidojimai Zveiniekų, Donkalnio ir Spigino
kapinynuose leidžia teigti, kad Biržulio ir Burtniekų ežerų
salų ir artimiausios aplinkos sakralizacijos procesai
galėjo prasidėti jau VII tūkstantmetyje pr. Kr. ir siekė
regionų kristianizacijos laikotarpio pradžią. Baltų kalbose
gausu žodžių su šaknimi burt- (burti, burtas, burtininkas),
taip pat vietovardžių, žinomų iš istorinių šaltinių ar
išlikusių dabartinėse Lietuvos ir Latvijos teritorijose,
išsaugotų kaip prūsų kalbos palikimas, labai retais
atvejais – ir slavų. Iš Jono Malalos, Jono Lasickio, Mato
Pretorijaus raštų, Martyno Mažvydo „Katekizmo“ žinomi
žynių pavadinimai – Burtai, Burtonei, Burtons, Burtones,
Burteninki, Burtniker, Burtinikie – dažniausiai susiję su
burtais, būrimais, ateities spėjimu ir „ženklų“ skaitymu.
Tik vėliau krikščionybė, kovodama su raganomis ir
burtininkais, net iki XVIII a. priskyrė jiems ir kenkimą
žmonėms, gyvuliams ir visai gamtai [Lasickis 1969, p. 30;
Mannhard 1936, p. 363, 549; Vėlius 2005, p. 86]. Žodžių
su šaknimi burt- paplitimo arealas – beveik vien baltų
regionas [Toporov 1975]. Žodžių burti, burtas kilmės
paieškos baltų kalbų tyrinėtojus galbūt galėtų nuvesti į
ikiindoeuropietiškąsias senųjų europiečių vietines
kultūras (pvz., Narvos kultūra).
Pastebime ir dar vieną įdomią paralelę: pro Donkalnio
kapinyną teka Drujos upė, o pro Zveiniekų kapinyną teka
Rūja. Remdamasis Janio Endzelyno, Hanso Krahe’s,
Kazimiero Kuzavinio, Vladimiro Toporovo tyrinėjimais,
Aleksandras Vanagas Varnių apylinkių Drujos svarbą ir
kitus panašiai skambančius vandenvardžius (Druja –
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upelis Barstyčių apylinkėje, Latvijoje – Druvės upelis ir
Druvo ežeras) siejo su senovės indų draváh „bėgimas,
tekėjimas; skystis“, draváti „bėga, teka“ [Vanagas 1981,
p. 92]. Upelio Ruja vardą jis siejo su netekančiu, supuvusiu,
stovinčiu rūdynų vandeniu (to paties pavadinimo upelis
žinomas Troškūnų valsčiuje, o pelkė – Raguvos apylinkėje).
Trys šiam artimi hidronimai aptikti Latvijoje – Rūja, Rūjupė,
Rūjas. Galbūt panašios kilmės hidronimas žinomas ir
Lenkijos kašubų žemėse Lenkijoje (raja „bala, purvas,
pelkė“), kur paplitę ir baltiški pavadinimai. Kazimieras
Būga, Marta Rudzytė manė, kad šis pavadinimas yra
skolinys iš finougrų kalbų [Būga 1961, p. 617; Rudzīte 1968,
p. 190], bet vietovardžio paplitimo geografija (baltų ir
finougrų gyventi kraštai) ir tai, kad jį aptinkame prie jau
minėto seniausio (žinomo nuo mezolito laikų) ir didžiausio
Rytų Europos Zveiniekų nekropolio Latvijoje, leistų kelti
hipotezę, kad šis žodis galėtų būti kildinamas iš senųjų
europietiškųjų (ikiindoeuropietiškųjų) kultūrų.
Naujausi genetikos tyrimai rodo, kad senieji europiečiai
judėjo šiaurės kryptimi, per vėliau baltų ir finougrų
gyventas žemes, kol galiausiai pasiekė Skandinavijos
samių (lapių) gyventas žemes. Kelio kryptį bene geriausiai
atspindi senųjų U5 arba U4 haplogrupių genų turėtojų
judėjimo kryptis: Viduržemio jūros pakrančių gyventojai
turi 1–5 % šių haplogrupių, o likusioje Europoje minėtos
haplogrupės paplitusios tarp 5–7 % gyventojų (Lietuvoje –
net šiek tiek daugiau), labiausiai šie genai paplitę tarp
Skandinavijos samių – net 40 % [Bramanti ir kt. 2009].
Tokių haplogrupių turėtojų vėliau, jau ankstyvųjų
žemdirbių kultūrose, nebūta, taigi jie priklausytų
ikiindoeuropietiškosioms kultūroms. Apie jas, jų verslus,
o, matyt, ir apie kalbos reliktus, galime kalbėti tik
ikiindoeuropietiškųjų kultūrų laikotarpiu, su jų
archeologinių kultūrų ir kalbų, antropologinio tipo ir visai
jau kitų genų haplogrupių turėtojų atėjimu.
Kur kas plačiau reikėtų pažiūrėti ir į hidronimo Druja
etimologiją – tai jau yra padarę senovės prūsų kalbos
tyrinėtojai Vladimiras Toporovas ir Vytautas Mažiulis.
Žodžiai su šaknimi druv-, drūv- gali turėti ir reikšmę „tikėti,
tikėjimas, būti tvirtam, tvirto tikėjimo“, o ne tik „bėgimas,
tekėjimas“ [Mažiulis 2013, p. 144–145, Toporov 1975].
Todėl Drujos upelis, ir dabar tekantis šalia Donkalnio, o
anksčiau ties juo įtekėjęs į Biržulio ežerą, yra dar vienas
įtikinamas liudijimas apie tūkstantmetę Donkalnio
laidojimo, šermenų duobių, aukojimo židinių tradiciją, t. y.
dar vienas ypatingo jo sakralumo įrodymas. Druv- reikšme

Ritualinis kompleksas šiaurinėje Biržulio
pakrantėje: raida nuo mezolito iki istorinių laikų

„tikėti, tikėjimas“ paplitimas baltų ir germanų kalbose
galėtų rodyti senuosius baltų ir germanų kalbų ryšius ir
antrąjį šios ypatingos vietos sakralizacijos etapą, kuriam
priskirtinas ir pats Donkalnis (dvikamienio Donkalnio
pavadinimo senoji indoeuropietiškoji reikšmė galėjo būti
„kalnas vandenyje“).
Dėmesio vertas ir ežero pavadinimas Biržulis. Pirmą
kartą jį paminėjo žymus XVI a. pedagogas, diplomatas,
kalvinistų rašytojas Jonas Lasickis traktate „Apie
žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“
(parašytas 1580 m., o išspausdintas 1615 m.) tarp baltų
dievybių: „O ką daro S a l a u s , S z l o t r a z i s , T i k l i s ,
Birzulis, Siriczus, Duvargonth, Klamals,
A t l a i b o s ir kiti panašūs dievukai, jie labai nenorom
krikščionims atskleidžia. Jie esą žmonių pagalbininkai, ir
todėl į juos reikią kreiptis“ [Lasickis 1969, p. 21]. Jis rėmėsi
savo pirmtako Jokūbo Laskausko, Žygimanto Augusto
karališkojo matininko Žemaitijoje, sugebėjusio įsigilinti į
tuometinės žemaičių kultūros esmę, 1534 ir 1551–1563 m.
dirbusio Žemaitijoje, pateiktais duomenimis. Taip ilgai
dirbęs Platelių, Gargždų, Josvainių, Šiaudinės, Ariogalos,
Karšuvos istorinėse srityse ir sudarinėjęs žemių
inventorius, kasdien bendravęs su vietos gyventojais, jis
tikrai galėjo įsigilinti į liaudies gyvenimo kasdienybę,
tikėjimus ir, be abejo, daug ką fiksavo savo užrašuose. Ši
beveik 14 metų trukusi jo veikla, šiuolaikinio mokslo
terminais galėtų būti įvardyta kaip daugiametė ekspedicija,
bene pirmoji tiek ilgai užtrukusi Žemaičiuose. J. Lasickio
darbą Aleksanderis Brückneris vertino kaip „mažai
patikimą“ [Brückner 1904, p. 97–106]. W. Jaskiewiczius,
parašęs disertaciją apie J. Lasickio veikalą, paminėjo
Biržulio ežerą netoli Varnių ir spėjo, kad Biržulis galėjo būti
mitologinis vardas, giminiškas biržes nustatančiam žmogui
[Jaskiewicz 1952]. Apie J. Lasickio traktatą yra rašęs
kultūrologas Vytautas Ališauskas. Į žodį Béržuvis dėmesį
yra atkreipę ir žymūs tyrinėtojai indoeuropeistai.
Remdamiesi hetitų, trakų, baltų ir slavų kalbų duomenimis,
šiam žodžiui jie linkę priskirti reikšmę „švarus“, o
metaforine prasme – „ritualiai švarus, nekaltas“
[Gamkrelidze, Ivanov 1984, p. 621]. Galima daryti prielaidą,
kad Biržulis buvo ypatingas jau senųjų indoeuropiečių
kultūros laikotarpiu, tad neatsitiktinai prie šiaurinės ežero
pakrantės susiformavo ritualinis kompleksas, o XVI a.
pabaigoje jį kaip „dievuką“ užrašė žemaičių dievų tyrinėtojas
J. Lasickis – taip jo traktate atsirado šis teonimas.
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Atrodo, kad reikėtų išplėsti ir žodžių Spiginas, Spigino
ragas interpretacinę erdvę – spigina ne tik šaltis ar saulė.
Pietinėje Biržulio pusėje esančios salos iškyšulyje,
vadinamame Spigino ragu, taip pat buvo akmens amžiaus
kapinynas: kalnelyje laidota VII–III tūkstantmetyje pr. Kr.,
vadinasi, čia savo mirusiuosius laidojo ir senųjų
europietiškųjų kultūrų medžiotojai, ir indoeuropiečiai –
virvelinės keramikos kultūros žmonės. Vėl sala, vėl gyvųjų
pasaulis nuo mirusiųjų atskirtas vandens juosta. Prūsų
kalbos etimologiniame žodyne žodį spigsnā V. Mažiulis
aiškina kaip reiškiantį prausimą, apmazgojimą,
apšlakstymą, nuplovimą. Neabejotina, kad mirusiojo
prausimas, nuplovimas, o Biržulio Spigino atveju –
apvalymas, galėjo vykti ir vandeniu velionį plukdant į
salą. Taigi Spiginas ir jo kapai įgauna naujų prasmių.
Biržulio ežero Spigino ir Donkalnio salos (dėl jų
ypatingos padėties, formos ir nedidelio atstumo nuo
kranto) ir Drujos upelio pakrantė pasirinktos seniausiems
Lietuvoje kapinynams, seniesiems medžiotojams ir
žvejams, o kiek vėliau – ir pirmiesiems žemdirbiams bei
gyvulių augintojams, gyvenusiems aplinkui ežerą mezolito
ir neolito laikotarpiu, buvo mirusiųjų pasaulio, ritualinių
švenčių ar aukojimo vietos. Donkalnis su be galo
išraiškingu kultūriniu kraštovaizdžiu ir gausiais
priešistorinais radiniais laikytinas išskirtiniu Europos
paveldo objektu. Tarp čia buvusių dar akmens amžiaus –
ankstyviausio laikotarpio – palaidojimų rasta tiek
paprastų, niekuo neišsiskiriančių, tiek ir ypatingų asmenų,
galbūt žynių, kapaviečių. Į jas buvo priberiama raudonos
ochros, ten pat iš skaldytų akmenų buvo įrengiami
simboliniai, taip pat ochros priberti židiniai, o netoliese
aptinkamos vadinamosios ochros dėmės – duobės,
pribertos raudonos ochros su gyvūnų ir žuvų kaulų
likučiais (344 pav.). Jos siejamos su šermenų – mirusiųjų
maitinimo ir atminimo – apeigomis. Vanduo, ochra,
židiniai, laužai čia atliko ypač svarbų vaidmenį. Galbūt ne
tik gyvūnų kaulai, bet ir jau vėlesnio laikotarpio (neolito
ir metalų epochos pradžios) keramikos fragmentai yra
nuoroda į maisto aukas, kurios taip pat galėjo būti
deginamos. Tinkamai atliktos visos apeigos turėjo
užtikrinti bendruomenės saugumą, harmoniją tarp
mirusiojo ir jo artimųjų, o bendruomenės nariams leido
pajusti, kad atkurta tvarka. Šias ceremonijas galėjo lydėti
šokiai ir garsai. Pastaruoju metu tyrinėtojai, remdamiesi
kapų radiniais, yra atkūrę net muzikinius garsus,
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galėjusius skambėti akmens amžiaus gyventojų ritualinių
šokių metu. Jie buvo išgaunami judant tam tikru ritmu.
Manoma, kad tokie garsai galėję būti sukeliami dešimčių,
o kartais net šimtų prie drabužių prisiūtų žvėrių dantų,
jų vėrinių. Ritualai pamažu kito, tačiau bendruomenių
nariams jų struktūra ar atskiri elementai liko lengvai
atpažįstami – jie stiprino bendruomenių tapatumą,
„savus“ skyrė nuo „svetimų“, atnaujino atmintį, stiprino
ir socialinius ryšius su ritualine vieta.
Ir neolite Donkalnio kapinyne buvo laidojami mirusieji.
III tūkstantmetį, o gal ir II tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje
ten daug kartų buvo deginamas milžiniškas ugniakuras,
kurį dėl formos ypatybių ir radinių vadiname didžiuoju
aukojimo židiniu. Aptikta ir II tūkstantmečio pr. Kr. plačiai
Europoje paplitusios Tšcineco (Trzciniec) kultūros
keramikos liekanų.
Donkalnis ir Spiginas išsiskiria visame kraštovaizdyje,
tai puikiai matyti iš oro darytose fotografijose. Per tūkstantmečius žmonėms šios vietos tapo labai svarbios,
sakralios. Tokių vizualiai išraiškingų akmens ir žalvario
amžių apeiginių kompleksų daugiau nėra ne tik Baltijos
regione, bet ir visoje Rytų ir Šiaurės Europoje. Kartais
mirusiųjų palaidojimus ir įvairius kitus ritualus, net gyvenimą šalia šių šventviečių, skirdavo ištisi šimtmečiai
(tai rodo radiokarboninės datos), bet į šias vietas nuolatos
būdavo grįžtama. Grįžimas į tas pačias vietas liudija nenutrūkstamą vietinių bendruomenių atmintį, ženklina
bendruomenių ryšį su teritorija. Tokie centrai buvo svarbūs, telkiantys bendruomenę, todėl jiems dažniausiai ir
buvo pasirenkamos išskirtinės vietos – ypatingi žemės
iškyšuliai, ragai, Žemaitijoje – alkos kaktos ir prie jų prisišliejusios salos. Spigino ir Donkalnio kompleksai – seniausi ir įspūdingiausi ikižemdirbiškųjų (taigi ir ikiindoeuropietiškųjų) bendruomenių fenomenai. Analizuodami
jų sisteminį ryšį su aplinka, seniausiais vietovių hidronimais bei toponimais, tyrinėdami šių vietų gyventojų demografiją, priešistorinio gyvenimo kasdienybę, senąją
įrankių gamybą, verslus ir mitybą, galime atkurti daugelį unikalių ritualinio komplekso teritorijoje gyvenusių
bendruomenių ypatumų. Archeologiniai tyrinėjimai ir
atradimai bei dešimtmečiai, skirti jų interpretacijai, leido
gana išsamiai atkurti daugelį priešistorinių laikų materialiojo ir dvasinio gyvenimo bruožų.
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Donkalnis ir į vakarus nuo jo:
šventviečių raida neolito pabaigoje

Tyrinėjant Donkalnį ir į vakarus nuo jo aptiktas vėlyvojo
akmens ir ankstyvojo metalų amžiaus gyvenvietes (Gaigalinės 1-ąją ir 2-ąją, Skirmantinės ir kt.), atliekant archeologinius tyrinėjimus ir žemės sausinimo darbus,
rastų aukojimo vietų, vietovardžių ir istorinių šaltinių tyrimai parodė, kad visai siaurame, iš rytų į vakarus besitęsiančiame, tik kiek daugiau kaip 1,5 km apimančiame
nedideliame plote aptiktas ypatingas ritualinis kompleksas. Tai susiję ne tik su seniausiuoju paveldu, bet ir su

————
344. Mezolito laikotarpio šermenų duobės, pripildytos raudonos ochros. Pjūvis rytų–vakarų kryptimi (žvyro karjero kraštas).
S. Butrimienės nuotrauka
East-west Section of Mesolithic ochre-filled funeral feast hearth near the edge of the gravel quarry. Photo by S. Butrimienė
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345. Didysis neolito laikotarpio aukojimo židinys su

————
346. Aukojimo židinio ir stulpų rekonstrukcija.

medinių stulpų liekanomis:

R. Spelskytės piešinys

B–B1 – didžiojo neolitinio aukojimo židinio pjūvis

The reconstruction of wooden pools and sacrificial hearth.

rytų–vakarų kryptimi; C–C1 – didžiojo neolitinio

Illustration by R. Spelskytė

aukojimo židinio pjūvis šiaurės–pietų kryptimi
Neolithic sacrificial hearth and remains of wooden
poles near the great sacrificial hearth:
B–B1 – east-west section of the large Neolithic
sacrificial hearth; C–C1 – north-south section of the
large Neolithic sacrificial site hearth

vėlesniais laikais – naujais gyventojais ir jų verslais, kitokiais laidojimo papročiais ir sudėtingesniu aukojimo ritualų kompleksu, kurį datuoti dar sunkiau, tačiau galima
mėginti atkurti bendriausią raidos schemą.
Į nuo seno gyvenamas Narvos ir kitų senųjų miškų
zonos genčių teritorijas pirmiausia atėjo nauji, kitokių fenologinių tipų ir genofondo grupių, kitokių laidojimo tradicijų žmonės [Gimbutas 1956, 1979; Haak ir kt. 2015,
p. 134–140]. Jie iš Vidurio Europos atsinešė plokščiadugnius, daugiausia virvelėmis ornamentuotus puodus,
naujus titnaginius įrankius, visų pirma trikampius strėlių
antgalius ir ietigalius, naminius gyvulius – iki tol šioje teritorijoje neaugintas avis ir ožkas, o iš rutulinių amforų
kultūros – naujus gintaro apdirbimo įgūdžius, saulės simbolio idėją ir kryžma ornamentuotus gintarinius skridinius. Gyvulių auginimas ir net nedidelio masto žemdir-
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bystė į Biržulio pakrantes atnešė šiek tiek stabilumo.
Atvykėlių santykiai su vietiniais gyventojais nebuvo vien
draugiški, tad reikėjo prisitaikyti ne tik prie gamtinių sąlygų, bet ir prie kultūrinio kraštovaizdžio ir čia įsitvirtinusių tradicijų. Donkalnis ir Spiginas tapo vietomis, kur savo
mirusiuosius laidojo ir ateiviai. Tiesa, jie į kapus nebėrė
ochros, iš to laikotarpio nebeaptikta ir ochros pripildytų
šermenų duobių, tačiau tuo metu Donkalnyje buvo įrengta didžioji alkvietė, kurios svarbiausias akcentas – didysis
aukojimo židinys (židinio pjūviai B–B1 ir C–C1) (345,
346 pav.). Šio židinio su įgilinimais ilgis rytų–vakarų kryptimi – 9 m, o plotis šiaurės–pietų kryptimi – 6 m. Giliausioje vietoje jis siekia 110 cm nuo žemės paviršiaus.
Viename iš pjūvių matyti, kad jis susideda lyg iš trijų
dalių, o giliausia jo vieta – arčiau vakarinio kalvos šlaito.
Visas daugkartinio naudojimo didžiosios alkvietės židinių
plotas – 28 m2. Mažesnių, ovalo formos židinių aptikta
dar keliose vietose į šiaurę nuo didžiojo alkvietės židinio.
Vienas panašus ilgą laiką naudotas židinys buvo aptiktas
Nidos neolito gyvenvietėje [Rimantienė 1989, p. 64, pav.
XXVI]. Donkalnio židinyje aptikta keramikos ir titnaginių
dirbinių, kurie mažai skiriasi nuo neolito laikotarpio radinių gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje. Tačiau rasta
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347. Įvairialaikės Donkalnio
gyvenvietės keramikos
ornamentikos motyvai (neolitas–
žalvario amžius).
A. Ruzienės piešiniai
The ornamentation of Neolithic and
Bronze Age ceramic fragments
from Donkalnis settlement.
Draving by A. Ruzienė

ir pavienių vėlesnio laikotarpio šukių, kurias Mozūrijos
regiono Lenkijoje tyrinėtojai linkę datuoti žalvario amžiaus pradžia [Butrimas 2012, p. 186]. Panašiai ornamentuotą keramiką jie priskiria Tšcineco ir Ivenio kultūroms
(347 pav.). Ryškesnių šių kultūrų paminklų Biržulio regione nėra, tad rastąją keramiką galėtume įvardyti kaip
tam tikroje epochoje buvusių Mozūrų ežeryno ir Vakarų
Lietuvos regioninių kontaktų ženklus. Ryškiausi iš jų –
puodų pakraštėliai, puošti skaitliukų ornamentu, įvairiakrypčių susikertančių linijų įraižomis [Monasterski 2009,
p. 77, pav. 7]. Šią Biržulio regiono keramikos grupę atskirai tyrinėjo ir aprašė Agnė Žilinskaitė [Žilinskaitė 2015].
Tiesa, rasta ir viena kita narviškos keramikos šukelė.
Į pietus nuo židinio, 1–3 m atstumu nuo jo, šviesesnio
žvyro kultūriniame sluoksnyje išsiskyrė šeši tamsesni
suapvalintų skerspjūvių kuolų pėdsakai. Tie kuolai tikriausiai galėjo priklausyti kokiai nors vėlyvojo neolito konstrukcijai, kuri sietina su didžiuoju aukojimo židiniu. Ji
galėjo būti ir vienalaikė su vėlyvaisiais neolito laikotarpio
pabaigos palaidojimais.
Europoje žinomos bent kelios neolito epochoje įrengtos
gyvenvietės, skirtos kulto ritualams, su ryškiais kuolų
pėdsakais. Bene arčiausiai mūsų, kitoje Baltijos jūros pu-

sėje, žinomas tokio tipo paminklas – Alvastros stulpinės
konstrukcijos statinys Švedijoje [Malmer 1986, p. 93–98].
Jo kultūriniame sluoksnyje rasta žmonių kaulų, kurie datuojami 4610±35 ir 4290±35 m. iki dabarties (bp). Keli
žmonių kauliukai rasti ir didžiajame Donkalnio alkvietės
židinyje [Butrimas 2012, p. 190]. Gerokai didesnis medinių
stulpų ratas, tik šiek tiek ankstesnis nei vėlyvoji Donkalnio šventvietės dalis su didžiuoju aukojimo židiniu, aptiktas ankstyvojoje Stounhendžo statybos fazėje – tarp 3000
ir 2500 m. pr. Kr. (BC) – ten ant nedidelio (iki 2 m aukščio)
pylimėlio sukasti 56 gana taisyklingi mediniai kuolai, o
aplinkui juos – ovalus griovys. Praėjus maždaug 500
metų, apie 2500 m. pr. Kr., Stounhendže, pylimo ir griovio
viduryje, atsirado akmenų konstrukcijų ratai [Richards
2015, p. 53], tačiau tuo pat metu Vudhendže (Vudhenge),
maždaug už 2 km nuo Stounhendžo, jau atsirado visas
50 m skersmens mediniais stulpais užpildytas ratas, kurio statybos data – apie 2500 m. pr. Kr., t. y. beveik vienalaikis su vėlyvaisiais Donkalnio kapais ir židiniu [Cleal,
Walker, Montague 1995].
Iki kada Donkalnis galėjo būti naudojamas kaip svarbiausia šiaurės Biržulio aukojimo vieta? Pagal vėlyviausių
kapų radiokarbonines datas (pvz., Donkalnio 7 kapo) – iki
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348. Mezolito–neolito laikotarpio titnaginiai
dirbiniai iš Donkalnio gyvenvietės
kultūrinio sluoksnio.
R. Rimantienės iliustracija
The flint artefacts from Donkalnis
Mesolithic–Neolithic settlement cultural
layer. Illustration by R. Rimantienė

neolito pabaigos. Tačiau jei prisiminsime čia rastus minėtus žalvario amžiaus Tšcineco ir gal Ivenio ar net Linino kultūros laikotarpio keramikos fragmentus, tai Donkalnyje galėjo būti aukojama ir ankstyvosios metalų
epochos pradžioje – senajame žalvario amžiuje.
Nėra visai aišku, ar 1982 m. šiaurinėje Donkalnio pašlaitėje aptikti brūkšniuotosios keramikos kultūros gyvenvietės pėdsakai, galintys priklausyti jau ankstyvosios
metalų epochos pabaigai, galėjo būti kaip nors susiję su
aukojimu Donkalnyje? Greičiausiai ne – tiesiog prie Biržulio ežero regresijos laikotarpiu buvusiame pusiasalyje
galėjo būti įsikūrusi nedidelė gyvenvietė [Butrimas 2012,
p. 78, pav. 47, I–III perkasos].
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Dalis Donkalnyje, kaip ir Gaigalinės 1-ojoje ir 2-ojoje
gyvenvietėse, rastos keramikos turi būdingų puodų formos ar ornamentikos elementų, todėl ją, kaip tęsiančią
virvelinės keramikos tradicijas ankstyvojoje metalų epochoje, galima įvardyti kaip povirvelinę, nors ornamentikoje matyti ir kai kurių Lenkijoje išskiriamos Sosnicos
keramikos puošybos motyvų.
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Ankstyvoji metalų epocha –
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slinktis vakarų kryptimi
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349. Gaigalinės 1-osios ir 2-osios neolito ir žalvario amžiaus
gyvenviečių bei Janapolės alkakalnio situacinis planas.
R. Spelskytės piešinys pagal A. Butrimą
Situation plan of Gaigalinė 1 and 2 Neolithic and Bronze Age
Settlements and Janapolė Offering Hill
Illustration by R. Spelskytė according A. Butrimas

Vėlyvojo neolito laikotarpio pabaigoje–žalvario amžiaus pradžioje ritualinis Donkalnio kompleksas buvo
pastūmėtas vakarų kryptimi. Už 400–500 m į vakarus
nuo Donkalnio ir apie 400 m į rytus nuo Janapolės alkakalnio ant Gaigalinės kalvos buvo įsikūrusios vėlyvojo
neolito virvelinės ir žalvario amžiaus povirvelinės keramikos kultūros gyvenvietės – Gaigalinės 1-oji ir 2-oji
(349 pav.). Jų puodų formos, dydis, ornamentika turi naujų kultūrinių elementų. Gaigalinės 1-oji gyvenvietė buvo
įsikūrusi vakarinėje kalvos dalyje, o 2-oji – pietinėje, tačiau
1,5–2 m žemiau negu 1-oji. Rimvydo Kunsko duomenimis,
1-osios gyvenvietės apgyvenimą reikėtų sieti su trečiosios
subborealinės ežero transgresijos pabaiga, o žalvario
amžiaus pirmosios pusės Gaigalinės 2-ąją gyvenvietę – su
pačia ketvirtosios subborealinės ežero regresijos pradžia
(maždaug prieš 3000 m.).
Šiuo laikotarpiu tikriausiai galėtume išskirti jau trečiąjį Donkalnio šventvietės raidos etapą: į pietvakarius nuo
Gaigalinės arba tarp Gaigalinės gyvenvietės ir Janapolės
alkakalnio plytinčios pievos buvo vadinamos alkalėmis
(aukojimo laukais). Į šiaurę nuo alkalių plyti Stabakūlio
laukas (tokie vietovardžiai gana reti – vienas Žemaitijoje
žinomas prie Padievyčio piliakalnio ir šventviečių komplekso). Dabartiniais laikais tas pavadinimas jau kiek pakitęs, virtęs Stabine, tačiau senasis pavadinimas, greičiausiai rodantis jo paskirtį (stabo akmens laukas), dar
ilgai egzistavo vietinėje tradicijoje ir po 1413 m. Žemaičių
krikšto, ir po 1422 m. Biržulio ežero atidavimo Žemaičių
vyskupui (354 pav.). Jis minimas vyskupo žemių inventorizacijos akte: 1662 m. Stabakūlio lauke žemę gavo 3 valstiečiai. Matyt, jiems įsikūrus šiose žemėse atsirado nedidelis Stabinės kaimelis, kuris taip tebevadinamas ir dabar.
Pasakyti tikslią Donkalnio, Stabakūlio lauko, alkalių
komplekso gyvavimo chronologiją šiuo metu dar nėra
galimybių. Gal tai pavyks tyrinėtojams ateityje, turint

397

————
350. Žalvarinis Nortikių tipo 20 cm ilgio kirvis ir žalvarinis 26,6 cm ilgio smeigtukas iš Patilčio, rasti Virvytės upėje,
žalvario amžiaus aukojimo vietoje. J. Butrimaitės nuotrauka
Bronze Age Nortikiai type axe (20 cm) and bronze pin (26,6 cm) from Patiltis treasure, found in offering place in
Virvytė river. Photo by J. Butrimaitė
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————
351. Patilčio vietovės (Virvytės upės vaga), kurioje buvo rasti paaukoti žalvario dirbiniai, situaciniai
planai ir skersiniai pjūviai. M. Mikalauskas, 1930
Sketch map of archaeological find sites with the bronze axe and pin offering places in Virvytė
River’s bank. Illustration by M. Mikalauskas, 1930

————
352. Virvytės pjūvis ties žalvarinio kirvio ir
smeigtuko radimviete. M. Mikalauskas, 1930
Cross section of the bronze axe and pin
offering places in Virvytė River’s bank.
Illustration by M. Mikalauskas, 1930
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tobulesnę įrangą ar radus daugiau radinių. O esami archeologiniai radiniai ir senųjų šventų vietų vardai nors
bendrais bruožais leidžia išskirti šį, jau trečiąjį Donkalnio–
Stabakūlio lauko–alkalių šventvietės kompleksą, galėjusį
egzistuoti žalvario ir geležies amžiais. Tuo pačiu metu, t. y.
žalvario amžiuje, aukojimo vieta buvo gretimame Patilčio
kaime, Virvytės aukštupyje, jau po Rešketos įtekėjimo.
1933 m. rankiniu būdu tiesinant ir gilinant Virvytės
upės vagą kultūrtechnikas M. Mikalauskas situaciniame
žalvario amžiaus radimvietės brėžinyje ir upės skerspjūvyje pažymėjo 20 ir 50 cm gylyje nuo upės dugno paviršiaus rastus unikalius, gamintojų meistriškumą liudijančius didelių matmenų radinius: ilgą žalvarinį smeigtuką
su sukta smeige ir puikiai išlikusį Nortikių tipo kirvį (350–
352 pav.). To meto Lietuvoje ir baltų kraštuose tai dar buvo
gana retas papuošalas ir ginklas. Remdamiesi kaimyninių
kraštų pavyzdžiais galėtume teigti, kad ten būta žalvario
amžiaus aukojimo vietos. Daug tokių ir kur kas įspūdingesnių vietų su gausesnėmis aukomis žinoma Skandinavijos kraštuose. Tuo laikotarpiu tekančių upių vanduo
Europos kultūrose taip pat įsivaizduotas kaip tarpininkas
tarp gyvųjų ir anapusinio pasaulio.
Dėmesio vertas ir netoliese rastas Janapolės romėniškų monetų lobis (6 lent.), liudijantis Žemaičių aukštumos gyventojų ryšius su antikiniu pasauliu, saugomas
Žemaičių muziejuje „Alka“.
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353. Apskrita žalvarinė XV–XVI a. segė, rasta
pagoniškame kapinyne apie 300 m. į šiaurės vakarus
nuo Janapolės (Viržuvėnų) alkakalnio.
D. Karnuševičiaus kolekcija
Annular bronze brooch from XV–XVI c. found near
(about 300 m.) Janapolė (Viržuvėnai) "Alka Hill".
Collection of D. Karnuševičius

Ketvirtasis ir paskutinis šio ritualinio komplekso etapas
susijęs su paminklais į vakarus nuo Janapolės (Viržuvėnų) alkakalnio. Jis galėtų būti siejamas su dviem aukščiausiomis į vakarus nutolusiomis šiaurinio Biržulio kalvomis: Širmės kalnu ir didingu Janapolės (Viržuvėnų)
alkakalniu. Širmės kalne ištirtos bent keturios akmens
amžiaus gyvenvietės, o pačioje jo viršūnėje aiškiai būta
dabar jau nuarto kultūrinio sluoksnio, kuris įkalnėse yra
palikęs vieną kitą viduramžiams būdingą radinį: geležinį
kirvį, žalvarinės apyrankės dalį, XV a. monetą. Apie 300–
400 m į šiaurę nuo Širmės kalno, maždaug ten, kur dabartinio Janapolės miestelio centras, būta pagoniškų
kapinaičių, kurių VI–VIII ir XIII–XV a. radiniai 1932 m. pateko į „Alkos“ muziejų Telšiuose [Butrimas 1987b, p. 82].
Tai patvirtintų prielaidą, kad I tūkstantmečio antrojoje
pusėje ir XII–XV a. Širmės kalno piliakalnis ir jo apylinkės
galėjo būti tankiai apgyventi. Paprastai viduramžių piliakalniai būdavo viename komplekse su alkakalniu – šiuo
atveju Janapolės (Viržuvėnų) alkakalniu ir į šiaurę nuo
Širmės kalno įsikūrusiais senaisiais Viržuvėnais, kurių
kapinaitėse taip pat aptikta pagoniškų VI–VIII ir XII–XVI a.
kapų (353 pav.). Vietovę Versevene pirmą kartą Livonijos
kronikoje 1370 m. paminėjo Hermanas Vartbergietis.
1421 m. Vytautas Didysis Viržuvėnų valsčių padovanojo
Žemaičių vyskupui (354 pav.). Jam taip pat atiteko šiaurinis Biržulis ir dalis Virvytės upės – iš esmės kaip tik šioje teritorijoje ir būta ritualinio komplekso, kurį galima
datuoti nuo 6600 m. pr. Kr. iki XVIII a. antrosios pusės,
dalies. XVIII a. ten buvo pastatytas vyskupo Jono Lopacinskio dvaras ir Viržuvėnų bažnyčia, pradėjusi naują jau
krikščioniškąjį vietovės istorijos etapą. Nuo šio vyskupo
vardo ir vietovė, ir parapija, o nuo 1778 m. – ir miestelis
vadinami Janapole.
Taigi ilgamečiai šiaurinės Biržulio dalies archeologiniai
tyrinėjimai leido išsiaiškinti ritualinio komplekso raidą
nuo mezolito iki istorinių laikų ir ją suskirstyti į 4 etapus.
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————
354. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 1421 m. raštas, kuriuo jis valdomis ir ežerais,
tarp jų ir Biržuliu, apdovanojo pirmąjį Žemaičių vyskupą ir kapitulą.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Letter of the Grand Duke of Lithuania Vytautas dated from 1421 in which he presented
lands and Biržulis lake to Samogitian bishop. M. K. Čiurlionis National Museum of Art
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355. Garbės kalnelio (Telšių r.) sakralinis kompleksas. S. Butrimienės nuotrauka, 2004
The sacral complex of Garbė Hill (Telšiai dist.). Photo by S. Butrimienė, 2004

Vėlyvas Žemaitijos krikštas (1413) lėmė tai, kad daugelyje
XIII–XVII a. rašytinių šaltinių, visų pirma žemių valdų inventoriuose, dar užfiksuota daug vietovardžių ir archeologinių paminklų pavadinimų.
Žemaičių krikštas ir jam pasirinkta taktika lėmė, kad
senosios šventvietės buvo apgaubtos krikščionybės
skraiste, o kryžių kalnai ir kalneliai, „garbės kalneliai“,
„panų kalnai“, apžadų koplytėlės, senosios maldų vie-

tos liko labai susijusios su senąja tikyba ir papročiais
(355 pav.). Vienas iš tokių senųjų sakralinių kalnų yra
Garbės kalnelis į šiaurę nuo Biržulio, Luokės apylinkėje.
Čia siūloma schema – „Šiaurinis Biržulis: preliminari
Donkalnio ritualinio komplekso ritualizacijos-sakralizacijos schema“ – laikytina pirmuoju bandymu nusakyti jos
struktūrą ir raidą. Jai detalizuoti reikėtų tolesnių archeologinių, lingvistinių ir mitologinių tyrimų.
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6 lentelė. Šiaurinis Biržulis: preliminari Donkalnio ritualinio komplekso ritualizacijos-sakralizacijos raida

Istoriniai laikai
Mezolitas–ankstyvasis neolitas
Pirmas etapas
6660–3500 BC

Vėlyvasis neolitas

Spiginas: mezolito laikotarpio
kapai

Donkalnio neolito gyvenvietė

Antras etapas
3000–2100 BC

Ankstyvoji metalų epocha ir
geležies amžius
Trečias etapas
2000 BC–300 AD

Gaigalinės 1-oji ir 2-oji
gyvenvietės

Vėlyvojo neolito kapai
Donkalnis: mezolito–vidurinio
neolito kapai
Kalniškių ir Donkalnio mezolito
gyvenvietės

Didysis Donkalnio aukojimo
židinys

Vėlyvojo neolito – žalvario
amžiaus pradžios gyvenvietės

Ketvirtas etapas
Ankstyvieji viduramžiai–
istoriniai laikai
1294, 1370, 1421, 1662
Širmės kalno piliakalnis
(ankstyvieji viduramžiai–
iki 1413)
Janapolės (Viržuvėnų) alkakalnis
(ankstyvieji viduramžiai–iki XV a.)

Alkalių pievos
Medinių stulpų pėdsakai prie
didžiojo aukojimo židinio

Žynio ir prie jo palaidotos moters
kapas

Žemaičių krikštas
Stabakulio laukas
[Vyskupo valdų inventoriai, 1662]

Šiaurinė Biržulio dalis, užrašyta
Žemaičių vyskupui (1421)

Stabinės kaimas (iki mūsų dienų)
Simbolinis židinys žynio kape
Patilčio prie Virvytės upės
žalvario amžiaus aukojimo vieta
(1700–1100 m. pr. Kr.)

Ochra
Ochros duobės – šermenų
apeigų ir aukojimo vietos

Janapolės romėniškų monetų
lobis (III a.)
Po Alka (ežero valksmo vietos
pavadinimas) (lauko tyrimų
duomenys, XX a. devintasis
dešimtmetis)

Pabiržulio valtis su tinklais
(IX–XII a.)
Viržuvėnai:
– vietovė (1294–1370)
– kaimas (XVI–XIX a. vidurys)
– bažnyčia (XVII a. vidurys)
– bažnytkaimis, vyskupo dvaras
(XVI–XIX a.)
Senosios Viržuvėnų pagoniškos
kapinaitės (VI–VIII ir XIII–XV a.)

Senųjų europiečių, indoeuropiečių, baltų toponimai ir hidronimai Biržulio regione, jų etimologija
Šermenys, kermens – kūnas
[Mažiulis 2013]

Biržulis – rituališkai švarus
[Gamkrelidze, Ivanov 1984]

Stabs, stabas, stulpas
[Dambe 1972]

Sirms – žilas, šerkšnas
šarvai [Mažiulis 2013]

Druja – bėgantis, tekantis
vanduo [Vanagas 1981]

Biržulis – dievybė (1580)
[Lasickis 1969]

Stabalkis [Vanagas 1981]

Širmė – šermenys
[Nesselmann 1845, 1873]

Drawe – vandenys
[Toporov 1975]

Donkalnis – kalnas vandenyje

Stabs – akmuo, stabas
[Mažiulis 2013]

Sermen – penėjimai
[Mažiulis 2013]

Stabakulio laukas
Druv- – tikėti [Toporov 1975],
tikėjimas, tvirtai tikintis
Spiginas [Vanagas 1981]
Spigsnā– apmazgojimas,
apšlakstymas, nuplovimas
[Mažiulis 2013]

Alkalė – šventoji pieva
Alkalės, aukojimo kalnai
Stabinė (kaimas į rytus nuo
Janapolės alkakalnio)
Stabelauken, Stabingen
[Gerulis 1922]
Alks, elks – stabas, dievaitis
[Mažiulis 2013]
Stabalauks – sustingęs, sustiręs
[Mažiulis 2013]
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Alka, alkas [Toporov 1975] –
šventoji giria, stabas, aukojimo
kalnas, auka, aukauti, aukoti,
kalnelis apaugęs medžiais,
dievaitis
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356. Varnių regioninio parko darbuotojų sutvarkytas Janapolės alkakalnis (Pabiržulio k.), 2015
Janapolė Alka hill (Pabiržulis village), aranged by Varniai regional park, 2015
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Tiškevičius (Tyszkiewicz) Eustachijus 17,

222, 248, 251, 395
Sabaliauskas Algirdas 362, 416

baronas 32

18, 28, 39, 416

Sahajpal V. 375, 380

Stewardson K. 412, 414

Tiškevičius Feliksas 33

Sayegh F. S. 368, 372

Stieda, profesorius 352

Tiškevičius Konstantinas 17

Sakavičius Mintautas 369

Stoškus K. 60

Tonin C. 380

Samokvasov Dmitrij 28

Stulpinas Audrius 64

Tõnisson E. 412

Sarret M. 378

Sudnikavičienė Felicija 79, 90

Toporov Vladimir 387, 390, 391, 404, 416

Saville B. 377, 379

Sükala A.-L. 375, 380

Torrence R. 379

Schiefferdecker P. 352, 416

Suleržickis L. 84

Tõrv M. 377, 380

Schmidt A. 378

Suttle N. F. 365, 372, 373

Treverdi S. 375, 379

Schuldt E. 330, 416

Svičiulienė P. 28, 416

Tridico S. 375, 380

Schultring J. Rick 412

Svoboda J. 363, 371

Tubrett M. 371

Schuman H. 330, 416

Széczényi N. 412
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Uktverytė I. 336, 413

Vilčinskis Jonas Kazimieras 18

Ulozaitė Regina 82, 410

Vineis C. 375, 380

Underwood E. J. 365, 372, 373

Višinskis Povilas 33, 417

Unterländer M. 336, 408

Vyšniauskienė Zosė 42

Urbanavičius Vytautas 67, 282, 313,

Vytautas Didysis 22, 36, 39, 40, 43, 46,

326, 417

130, 199, 200, 292, 350, 387, 401, 402

Zabiela Gintautas 15, 22, 46, 57, 63–66,
107, 136, 200, 252, 409, 413, 417
Zagorska Ilga 11, 106, 109, 326, 328,
334, 335, 342, 361, 413, 414, 417
Zagorskis Francis 71, 323, 330, 364,
372, 417

Vitkus, kunigas 43

Zaleskiai 22

Vajanto K. 378, 379

Volteris Eduardas 22, 38, 46, 197, 417

Zandleris, profesorius 352

Valančius Motiejus 71, 76

Vuorela Juka 180

Zhilin M. G. 365, 372

Valantinavičius Virgis 59
Valatka Vitas 43, 50, 52, 53, 59, 67, 130,
241, 266, 282, 416, 417

Zelčs V. 416
Wadsley M. 380

Zinkevičius Zigmas 362

Wahe J. 412

Zvelebil M. 364, 372

Valatkienė Laimutė 251

Walker K. E. 395, 410

Valionis Liudas 46, 200

Weiner S. 374, 380

Žygimantas Augustas 391

Valiuvienė Teresė 11

Welham K. 415

Žilinskaitė Agnė 395, 417

Wells C. 323, 417

Žilinskas Jurgis 46, 47, 130, 197, 199,

Vanagas Aleksandras 387, 390, 391,

Westermann M. 329, 417

319, 417

Wheeler B. 380

Žiogas Juozapas 22–28, 33, 36, 51

Vankina Liucija 102, 109, 417

Wickler S. 379

Žmuidzinavičius Antanas 30

Vartbergietis Hermanas 401

Wills B. 379

Žukauskaitė Jurgita 337, 339, 352, 359,

Vasiliauskas Antanas 295

Wilson A. 374, 375, 380, 381

Vasiliauskas Pranas 107

Wiślański T. 286, 417

Venskienė 48

Wozniak J. A. 379

Vėlius Norbertas 390, 417

Wrigt V. S. 415

404, 417

Vergés J. 414
Vieira F. 379
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360, 417
Žulkus Vladas 23, 64, 80, 253, 287, 387,
410, 417
Żurek I. 360, 417

Vietovardžių rodyklė*

Sutrumpinimai:

Afrika 336
Airija 385

313, 322, 330, 334–336, 339, 354, 359,
360, 363, 390, 392, 395

apyl. – apylinkė

Aistmarės 360

Baltininkai, gyv. 104, 294

apskr. – apskritis

Akmenė, r. 36

Barstyčiai, apyl. 391

buv. – buvęs

Akmenskinė, k. 50

Bartuva, up. 89

dab. – dabar, dabartinis

Alkakalnis 95, 97, 193

Barzdžiai, rad., k., dv., Janapolės apyl. 51,

durp. – durpynas

Alkalių pievos 387, 404

dv. – dvaras

Alkos kakta, rad., Mažojo Palūksčio k. 23,

ež. – ežeras
gyv. – gyvenvietė
gub. – gubernija
k. – kaimas

64, 93, 252, 287, 288
Alksnynė, rad., Neringos sav. 39, 338,
352, 358
Alsėdžiai, mst. 36, 37, 42, 43

kap. – kapinynas

Alvastra, gyv., Švedija 385, 395

kln. – kalnas

Amerika 365

65, 93, 125, 180, 190
Benaičiai, kap. 301, 338, 353, 361
Betygala, gyv., vls. 28, 42
Biala Blota (Białe Błota), mst., Lenkija 74
Biržai, mst. 301, 339, 349, 354, 356,
357, 361
Botendorfas (Bottendorf), kap., Vokietija
330

klv. – kalva

Anglija 161, 308

Bridvaišis, ež., Tytuvėnų apyl. 42

mst. – miestas

Apušys, ež., Kelmės r. 51

Briuselis 51, 84, 227, 266, 277, 299, 300,

mst. d. – miesto dalis

Ardu, kap., Estija 354, 360

mstl. – miestelis

Ariogala, apyl., vls. 42, 43, 391

Brizgai, gyv., Telšių r. 287

par. – parapija

Aukštiškiai, k. 51

Bružų sodyba 266

pav. – pavietas

Australija 325

Burbiškių plkl. → Moteraitis

plk. – pelkė

Avon → Eivonas

Burtniekai, ež., Latvija 390

plkl. – piliakalnis

Azija 286, 336

Būtingė, gyv., rad. (dab. Palangos mst. d.)

316, 346

337, 356

pss. – pusiasalis
r. – rajonas

Bacaičiai, rad., k., Kurtuvėnų apyl.,

rad. – radimo vieta

Šiaulių r. 19, 28

Cambridge → Kembridžas

reg. – regionas

Bachmano dv. (dab. Klaipėdos mst. d.) 39

Cardif → Kardifas

s. – sala

Bad Diurenbergas (Bad Dürrenberg),

sav. – savivaldybė

kap., Vokietija 336, 362

Čekalinas, kap., Rusija 336

sr. – sritis

Bagdoniškės klv., Telšių r. 165

Čekiškė, apyl. 42

up. – upė

Bagužų sodyba 266

Čepaičiai, k. 251, 252

vls. – valsčius

Baltarusija 34

Čikaga 42

Baltijos jūra, reg. 36, 50, 51, 57, 89, 102,
103, 109, 215, 227, 287, 289, 299, 307,

* Į rodyklę neįtraukti vietovardžiai iš kultūrų pavadinimų ir tekste dažniausiai minimi Biržulis ir Lietuva.
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Eidžiotų plkl. 295

Halė, mst. 78, 299

65, 66, 78, 79, 81, 92–94, 100–103,

Eivonas (Avon), up. 385

Hartika (Hartikka), kap., Suomija 328

106–108, 134, 163–171, 173–180,

Elerna, apyl., Kuršo gub. 22

Heidelbergas 336

182–190, 193, 194, 196, 197, 200,

Elnių sala (Olenij ostrov), kap., Rusija 323,

Helsinkis 80, 84, 374

Daktariškė, gyv., pss., Telšių r. 56, 57, 63,

213–227, 242, 283, 285, 287, 289, 294,

325, 326, 330, 332–334, 364, 365

Hyjuma (Hiiumaa), s., Estija 100

Erlingio klv. 193

Hohle Fels, kap., Vokietija 336

Danija 180, 301, 330, 334, 335, 361, 364

Ertenis, ež. 266

Holmegordas (Holmegård), kap., Danija

Dargeliškė, k. 295

Estija 51, 100, 109, 157, 357, 360, 362

Dauguva (Daugava), up. 106, 387

Eurazija 374

Daukantų klv. 97

Europa 10, 11, 15, 36, 76, 78, 84, 90, 177,

301, 302, 323, 338, 339, 346, 357, 362

Debesnos, plk., Telšių r. 64, 101, 103, 253

249, 286, 299–301, 308, 310, 313,

Didysis Pabiržulis, k., klv., Telšių r. 97, 100

320, 322, 323, 326, 328–330, 332,

Didysis Palūkstis, k., Telšių r. 101

335–337, 354, 357, 359, 361–365,

Didžioji klv. 193

369, 373, 374, 385, 387, 390–392,

Dievytis, ež. 103, 104

394, 395, 400
Falkenšteinas (Falkenstein), kap.,

71, 74, 78, 80, 82, 84, 92, 93, 103, 105,

Vokietija 336

120, 134, 154, 159–161, 165, 193, 202,

Frankfurtas 336

362
Ylakiai, k., Alsėdžių vls., Telšių apskr. 43
Janapolė (buv. Viržuvėnai), mstl., klv.,
plkl., Telšių r. 11, 33, 40, 43, 44, 49,
107, 109, 110, 120, 121, 125, 130, 159,
171, 190, 191, 195, 199–202, 204,
213, 227, 240, 244, 254, 282, 294, 295,
387, 389, 400

204–206, 213, 227–234, 283, 287–
290, 294, 295, 299, 301, 302, 304–306,

Holšteinas (Holstein), kap., Vokietija 336,

51–53, 57, 59, 65– 67, 94, 95, 97, 104,

Dinaburgas, gub. 22
Donkalnis, s., gyv., kap., klv. 10, 57, 59, 61,

334

Gaigalinė, gyv., Kalniškių k., Janapolės

Janapolės (Viržuvėnų) alkakalnis 63, 387,
397, 401, 404, 405

308–316, 318–320, 322–324, 326,

apyl. 59, 124, 242, 244–251, 283, 287,

328–330, 332–344, 354, 356–359,

289, 290, 291, 294, 338, 387, 393, 396,

Jerichas, mst., kap., Palestina 328

360, 361–369, 373–378, 381, 385,

397, 404

Jogminų sodyba 282

387, 388, 391–397, 400, 403, 404

Gančas, up. 30

Joniškis, mst., r. 36

Garbės kalnelis, Telšių r. 403

Josvainiai, mstl., apyl. 40, 391

Gargždai, mstl. 391

Judikiai, rad., Vaiguvos apyl., Kelmės r. 30

Gergždelių dv., Šiaulių r. 15

Judrėnai, mstl. 101

Drankalnis (Drenkalnis), rad., Karkliškių
k. 93, 104, 107, 121
Dreniai, rad., gyv., k., klv. 10, 63, 64, 92,

Gintalai, k. 48

Jungtinės Amerikos Valstijos 42, 299

Drenstvas (Dręstwo), kap., Lenkija 336

Gintališkė, kap., mstl. 36, 50

Juodkrantė, kap., gyv., Neringos mst. d.

Drobūkščiai, k. 64, 242, 244, 251, 252

Gintarų įlanka (Gintarnyčia), Lūksto ež.

97, 100, 101, 107, 109, 120, 122, 193

Druja, up. 48, 57, 64–67, 89, 93, 107, 109,

101, 102

39, 337, 338, 352, 358
Juozapavas, mstl., Telšių apskr. 31

120, 125, 159, 190, 191, 193, 195, 196,

Girgždūtė, plkl., Telšių r. 89, 387

Jūra, up. 30, 89

202, 204, 205, 227, 244, 284, 295, 305,

Gyvakarai, kap., Kupiškio r. 339, 351, 352,

Jurbarkas, vls. 42, 101

330, 364, 387, 390–392

354, 357, 359–361

Druvas, ež., Latvija 391

Gotlandas, s. 334

Kalifornija 84, 316

Druvė, up., Latvija 391

Govija, up. 89

Kaliningradas → Karaliaučius

Dubysa, up. 28, 29, 37, 43, 89, 337, 339,

Graužiai, rad., Josvainių apyl. 40

Kalnalis, k., par., Kretingos r., Švėkšnos

359

Greifsvaldas 336

apyl. 22, 36, 51
Kalniškiai, gyv., k., kap., klv., pss., Telšių

Dublinas 74, 75

Grikienų klv. 97

Dudka, kap., Lenkija 301, 330, 335, 336,

Grinkiškis, kap. 37, 339, 353

r. 10, 57, 59, 66, 92–95, 97, 101, 103,

Gryžuva, up. 51

107, 109, 124, 159, 161, 202, 204–212,

Dunauskų sodyba 67, 127–129

Grobšto ragas 337

227, 230, 242, 244, 249, 254, 305, 319,

Džiugo plkl. 30

Gudeliai, rad. 193, 197–199, 292

338, 339, 350, 358, 404

Džiuginėnai, rad., Telšių r. 30, 66

Gūšra, ež. 104

360–362
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Kaltinėnai, mstl. 19

Kalundborgas, mst., Danija 74

Kuršupalis 387

Maudžiorai, k., kap. 50

Kamsas, kap., Lumelunda, Švedija 334

Kurtuvėnai, apyl. 30

Mažasis Palūkstis, k. 64, 67, 93, 242,

Labūnava, k., Kolainių apyl. 51

Mažeikiai, mst. 37

251, 252

Kanada 299
Karaliaučius (dab. Kaliningradas, Rusija),

Lagaža, gyv., Latvija 215, 227

Mažoji Azija 328

Kardifas (Cardif) 336

Lamasmegis (Lammasmägi), rad. 109

Medingėnai, mstl., par., Plungės r. 22, 33,

Karelija 326

Lankupiai, kap., Klaipėdos r. 39, 338, 339,

mst., sr. 339, 352

Karkliškiai, k., s., rad., klv., pss. 63, 93, 94,
97, 104, 106, 107, 109, 110, 134–136,
144, 149, 193, 284, 285
Karšuva 391
Kaunas, mst., gub. 19, 21–23, 28, 30,

352, 353, 358, 359, 361
Latvija 32, 36, 37, 71, 102, 106, 130, 215,

36, 50
Medininkų žemė 387
Medvėgalis, plkl. 51, 89

227, 306, 310, 329, 335, 342, 358, 360,

Merkys, up. 335

361, 364, 390, 391

Meškos Galva (Meškaduobis), kap.,

Lauknėnai, kap. 354, 360

Neringos sav. 39, 338, 352

32–37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 51, 197,

Lauksvydai, kap. 116

Milvydiškiai, k. 51

199, 200, 292, 350

Laukuva, gyv. 101, 251

Minija, up. 10, 39, 50, 79, 89, 90, 101, 102,
338, 339

Kėdainiai, r. 346

Laukžemė, gyv., rad., Telšių apskr. 32

Kelmė, mst., r. 30, 33, 36, 48, 50, 51

Lebijazhinka, kap., Rusija 336

Mintauja, mst., gyv., Latvija 15, 31, 32

Kembridžas (Cambridge) 336

Leipcigas 82

Mituva, up. 34

Kepaliuko klv. 193

Leningradas → Sankt Peterburgas

Molijos kalnas (Milvydiškiai), rad., gyv. 67,

Kylis (Kiel) 84, 299, 300

Lenkija 28, 30, 32, 34, 36, 37, 84, 161,

Kiogės įlanka (Køge Bugt), kap., Danija 335
Klaipėda, mst., r., apskr. 37, 39, 64, 80,

215, 227, 286, 294, 301, 308, 330, 336,
360–362, 391, 395, 396

93, 284
Moteraitis (Burbiškių plkl.), Telšių r. 70,
74, 89, 295, 387

Leono Klimo žemė 197

Mozūrija, reg., Lenkija 395

Klienas, gyv. 64, 92, 191, 192

Lielupė, up., Latvija 106

Mozūrų (Mazury) ežerynas 335, 360,

Knituva, up. 30

Lieplaukė, mstl. 23, 36

361, 395

Kolainiai, apyl. 51

Liepoja, mst., Latvija 36

Mūša, up. 32, 34

Kraupiškėnai, kap. 354, 360

Lieporiai, gyv., kap. 50, 106

Mutala (Motala), kap., Švedija 301

Kreičiai (Kreiči), kap., Latvija 323

Liepos dirvonas, gyv. 65, 93, 192

Kretinga, mst., r. 22, 30, 36, 37, 40, 43, 51,

Liepų klv. 193

Nakačia, up. 50, 89, 109, 294, 295

Lykšilis, rad., Kelmės r. 30, 32

Nakrošiškiai, k. 51

Lingėnai, gyv., k., rad. 66, 92, 100, 109,

Nemakščiai, vls. 43

109, 253, 287, 352, 363, 369

338, 352
Kretuonas, ež., gyv., kap. 310, 335, 336,
342, 357, 358, 361

120, 121, 125, 161

Nemunas, up. 16, 30, 34, 37, 89, 101, 109,
335, 339, 359, 387

Krokuva 28

Livonija 401

Kūjainiai, k., klv. 63, 97

Londonas 336

Neringa, mst. 352

Kukarski Lieto, kap., Rusija 328

Lubanas (Lubāns), ež., Latvija 109

Neris, up. 109, 335

Kulnikas, kap., gyv., s., Biržulio ež. 63, 66,

Lubano žemuma 109

Nevėžis, up. 37, 337, 339

Lūkstas, ež. 10, 23, 34, 56, 64, 67, 68, 74,

Nida, gyv. (dab. Neringos mst. d.) 10, 50,

92, 135–140, 142, 157, 227, 242, 283,
338
Kunila, kap., Estija 354, 360

85, 89, 90, 92, 96, 101, 103, 104, 244,
251–253, 282, 287, 288, 299, 304

227, 337, 361
Niugreindžas (Newgrange), kap., Airija 385

Kupiškis, r. 352

Lumelunda, Švedija 334

Kurmaičiai, kap., gyv., Kretingos r. 338,

Luokė, apyl., gyv. 61, 291, 403

Ofnetas (Ofnet), kap., Vokietija 322

Lūžijos miškas 43

Oka, up. 357

339, 352, 358

Oksfordas (Oxford) 84, 309, 319, 346, 347

Kuršai 387
Kuršeliai 387

Maincas 336

Olenij ostrov → Elnių sala

Kuršėnai, apyl., vls. 15, 30

Malūnai, dv. 31

Onega, ež., Rusija 334

Kuršių nerija 10, 39, 337–339, 352

Marijampolė, pav. 28

Ostorfas (Ostorf), kap., ež., Vokietija 330,

Kuršmarės 360

Maskva 71, 74, 84, 310, 346

336, 362
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Ožnugaris, gyv., Karkliškių k., Varnių apyl.
63, 92, 124, 134, 144, 146–150, 180,
242, 283, 338

Plinkaigalis, kap., Kėdainių r. 63, 301, 336,

Rūjas, up., Latvija 391

339, 344, 346–349, 354, 355, 358,

Rūjupė, up., Latvija 391

359, 361

Rusija 19, 33, 84, 320, 328, 330, 336, 352

Plukiai, s., gyv. 64, 93, 253

Rūsių klv., Janapolės apyl. 52, 130, 241

Pabaltijys 359

Plungė, dv., r. 30, 34, 36, 57, 287

Pabiržulio (Janapolės) alkakalnis 48, 65,

Po Alka, ež. valksmo vieta 404

Salantai, mstl. 30, 34, 36

Popovas, kap., Rusija 320, 332, 333

Salantas, up. 30

Poznanė, mst., Lenkija 84, 227, 299, 302,

Sankt Peterburgas (buv. Peterburgas,

67, 125, 244
Pabiržulis, k., rad., gyv. 42, 51, 64, 67,
92–94, 100, 106, 191, 192, 283, 304,

309, 310, 319, 335, 340, 343, 346, 349,

Leningradas), Rusija 33, 37, 277, 330,

404, 405

352

365

Padievytis, mstl., plkl. 33, 397

Praha 74

San Marinas 78

Paklibakiai, rad., Šaukėnų apyl., Kelmės

Pravaro kalnas, gyv. 66, 93, 107, 108

Sarema (Saaremaa), s., Estija 100

Prūsija 39

Sarnatė (Sārnate), gyv., Latvija 102, 289

Pakupelkis, rad., Kelmės r. 33

Prūsų Skynimo klv. 193

Sauserio sąsmauka 124

Palanga, mst. 33, 36, 43, 50

Pumpėnai, mstl. 31

Sauseris, pss. 103, 109

Paluknys, rad., Žaiginio apyl., Kelmės r. 30

Putriai, k., Raseinių r. 42

Sauserių kalva 104

r. 30, 31

Schleswig → Šlėzvigas

Palūkstis, k. 287
Pamarys, Lenkija 215, 227

Raguva, apyl. 391

Panakatė, gyv. 93, 294, 295

Rainiai, k., Telšių r. 51

Panakatis, k., Varnių apyl. 50, 294

Raseiniai, mst., pav., r. 22, 28, 37, 42, 350

Panevėžys, mst., pav. 28

Rasytė (dab. Rybačis), gyv., Kuršių nerija,

Papilė, mstl. 33

Kaliningrado sr. 338, 352

Schleswig-Holstein → Šlėzvigas
Holšteinas
Sėbai, k., rad., plkl., Janapolės apyl. 51,
67, 93, 282–284, 295, 387
Selga, kap., Latvija 360

Paplienija, gyv., Žarėnų apyl. 50, 51, 294

Raudondvaris, k. 37

Sibiras 375

Parešketis, k., gyv. 48, 93, 126–129, 242

Rešketa, up., kap., Telšių r. 10, 37, 41–48,

Sietuva, up. 89, 252

Paršežeris, ež. 89, 90, 104

52, 55, 56, 67, 89, 93, 103, 107, 109,

Siraičiai, dv., durp. 31, 50

Pastervis, durp. 48

124, 126–128, 130, 165, 191, 193, 195,

Skandinavija 17, 94, 299, 308, 323, 330,

Paštuva, kap., gyv. 339, 353, 358

197–200, 213, 242, 282, 290, 292, 294,

Patiltis, k., Janapolės apyl. 40, 44, 46, 51,

295, 301, 309, 319, 322, 323, 400

52, 93, 130, 193, 197, 198, 200, 201,

Rešketėnai, mstl. 33

292–294, 387, 398–400, 404

Rešketis, ež. 104

Patumšaliai, rad., Viešvėnų apyl., Telšių
r. 30, 52

Rėžių klv. 193

332, 333, 335, 336, 340, 362, 391, 400
Skateholmas, kap., Švedija 322, 330, 333,
335, 364
Skirmantinė, gyv., kap. 61, 63, 92, 95, 97,
98, 124–127, 242, 245–247

Rybačis → Rasytė

Skirsnemunė 101

Rietavas, mst. 30, 50

Skonė (Skåne), reg., Švedija 335

51, 66, 67, 74, 90, 95, 106, 121, 125,

Ryga 31, 32, 74

Skroblė, k., Rietavo apyl. 50

159, 190, 202, 204, 227, 244, 284, 387

Ringuva, up. 51

Smeltė, rad., Klaipėda 43

Ringuvėnai, rad., dv., Kuršėnų apyl.,

Sosnica 396

Pavandenė, mstl. 11, 19, 20, 23, 33, 42,

Perkunovas (Pierkunowo), kap., Lenkija 330
Pernu (Pärnu) up., Estija 109
Pertulanmekis (Perttulanmäki), kap.,

Šiaulių r. 30, 31, 51
Riniukalnis (Rinnukalns), kap., Latvija 340

Sovietų Sąjunga 71, 78
Spiginas, s., gyv., kln., kap., pss. 10, 63,

Ritinė, dv., Telšių apskr. 32

68, 71, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 92, 97,

Peterburgas → Sankt Peterburgas

Rytprūsiai 39, 227, 360

103, 134–136, 151–159, 165, 283–

Pispa Kokemeki (Pispa Kokemäki), kap.,
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Adomas Butrimas

Biržulis: Hunters, Fishermen and Ancient
Farmers 10 000–1000 BC. SITE rESEARCH
Summary

1

Survey of Stone Age investigations in
Biržulis lake region and Samogitian highlands
(Fig. 1–67)

Investigators during Romantic era
Archaeological investigations of this west Lithuanian
district started in the first half of the 19th century, during
the Romantic era. Such Samogitian amateur
archaeologists as L. A. Jucevičius, D. Poška and
S. Stanevičius collected prehistoric relicts, organised the
first local museums, made the first contacts with larger
archaeological research centres, universities and
historical associations in Vilnius, Mintauja (Mitau) and
Petersburg. Most of them were the members of the
Lithuanian national movement (Samogitian circle) and
their work, provoked deeper archaeological research and
interpretation of west Lithuanian archaeological material.
The first positivists, such as Count Eustach Tyszkiewicz
(Tiškevičius), are now considered to be the pioneers of
Lithuanian archaeology as it was they who first divided
prehistory into the three main stages of cultural
development: Stone Age, Bronze Age and Iron Age. In the
Museum of Antiquity in Vilnius, there are 752 Stone Age
artefacts, but it is not possible to determine how many of
these were collected in the Samogitian Highlands.

From earliest collections to analithic publikations
The first compilation of data about Stone Age artefacts
from the Biržulis Lake region was published as part of a
valuable archaeologic map of the Kaunas province (1893).
It was compiled by one F. Pokrovsky. During the same
period, a priest, J. Žiogas, made a very large collection of
Stone Age axes. Until 1907 he collected 1400
archaeological artefacts. Among the local archaeologists
T. Daugirdas deserves special mention. He excavated

mainly in the Samogitian Highlands area and, according
to the catalogue of collections since 1907, collected 464
stone tools. Excavations by Daugirdas were systematic
and the published reports and maps of archaeological
sites contained detailed illustrations. He was the first to
publish an article on the Stone Age period in Lithuania:
“Stone Age Polished Tools from Samogitia and Lithuania,”
in 1890.
In 1907, when the Russian authorities relaxed some of
their restrictions in Lithuania, two scientific societies
were formed in Vilnius: the Lithuanian Learned Society
and the Polish Society of the Friends of Learning.
J. Žiogas, V. Nagevičius, M. E. Brenštein, and T. Daugirdas
were members of these societies and a number of Stone
Age materials from west Lithuania were included in the
collections of both societies.
At the end of the 19th and beginning of the 20th century
a number of German archaeologists excavated in the
Klaipėda (Memel) area, which was under German rule at
the time. In 1928 P. Tarasenka published a guide to
Lithuanian archaeological monuments: “Archaeological
Material of Lithuania.” It included a list of Samogitian Stone
Age archaeological sites and a map.
The first flint and bone artefacts from the Patiltis and
Rešketa locations (see maps made by M. Mikalauskas)
were obtained in 1930 by director of the Kaunas
City Museum, Eduardas Volteris. He visited the sites
during land-improvement works in the region of the
Virvytė and Rešketa rivers (west of Biržulis Lake).
Anthropological material from this locality was published
by Prof. J. Žilinskas. The results of the archaeological
investigations were published in a work entitled “The
Results of the Most Recent Archaeological Research,”
by J. Puzinas, in 1938.
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Systematic archaeological investigations of the Stone
Age period in the Biržulis Lake region
Systematic investigations started in 1978 thanks to local
collectors J. Rekašius, A. Karnuševičius and V. Valatka in
consultations with Prof. R. Rimantienė. During the period
1978-1993, the author of this publication investigated 56
Mesolithic and Neolithic sites and cemeteries of the
same period in the Biržulis Lake area: 22 were
excavated and 34 sites were recognised during a field
walking survey, as well as being known from surface
collections. A collection of several tens of thousands of
items of ceramic flint, bone and horn, amber, stone and
wooden artefacts was made. Most of this collection is
preserved in the archeological holdings of the National
Museum of Lithuania in Vilnius and also in the
Samogitian Museum "Alka" in Telšiai. Human bone
remains are preserved in the Anatomy Department of
the Faculty of Medicine at Vilnius University. Many
papers on this material have been published in
monographs (fig.61), catalogues (fig. 34), articles (fig. 49),
and broader complex studies (fig. 60).
The results of the set of excavations at the Biržulis
archaeological sites have been presented both to the
general public and a scholarly audience. Special
conferences were organised for local communities and
material from these conferences was published in
separate volumes: Varniai, 1987, 1990; Pavandenė, 1996.
The Biržulis material was presented to an international
academic audience for the first time at the 1982 INQUA
Congress in Moscow, where another conference,
devoted to burial practices, was organised in 1985.
A paper was read at a 1989 conference in Dublin. This
covered the interaction of Neolithic culture in the
Eastern Baltic Region and was based on archaeological
and anthropological data (co-authored with G. Česnys).
At the 1990 Prague-Štiřín Symposium (Czechoslovakia,
now Czech Republic) papers were read on Neolithic
funerary sites and the chronology of Bay Coast Culture.
These papers were based on newly-excavated material
from the Biržulis Region (co-authored with R.
Rimantienė). Mesolithic and Neolithic grave finds were
presented at a conference in Białe Błota (Poland) in 1992
and material from the Biržulis excavations was
presented at conferences in Vilnius (1994) and
Kalundborg (Denmark, 1993). A conference in Halle in
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2013 that was devoted to Mesolithic European and world
burial customs included a discussion of the oldest
Mesolithic graves from Donkalnis and Spiginas. Material
from the newest excavations of graves and grave goods
was presented at a conference in Kiel in 2019
(co-authored with M. Iršėnas, T. Rimkus, G. Slah,
J. Meadows, and K. Mannermaa). Typological,
trasological and spectroscopic research of the collection
of amber found around Biržulis has been presented at
conferences in Vilnius, Palanga, Nida (2001), Rovaniemi
(2005), Gdańsk (2013, 2018), San Marino (2014, 2015),
Rome (2012), Riga (2014), Nowe Miasto (2017) and many
other scholarly gatherings in Lithuania and abroad.
On 11th June, 1996, after the archeological
investigations of Stone Age settlements and cementeries,
the Lithuanian government designated Pabiržulis an
archeological reservation. The staff at Varniai Regional
Park organised stands with information about Biržulis
archaeological monuments and in 2012 opened an
exhibition of those materials from Biržulis excavations
which are housed in the Varniai Regional Park Museum.
Biržulis excavation material is also displayed presented
in the archaeological exhibition set up in 2015 in the
Žemaitijan Alka Museum in Telšiai, and in the National
Museum of Lithuania.

2

Development and Description of Stone Age
Sites in Basin of Lake Biržulis
and the Virvytė River
(Fig. 68–274)

The Samogitian Highlands rise in the western part of
Lithuania. Their orographic outline takes up an area of
9200 km2 and the average altitude is 123 m above sea
level. The hilly part of the relief takes up about 3000
km2. Several ridges are crowned with picturesque
peaks: Medvėgalis (234 m above sea level); Šatrija
(227 m); Girgždute (227 m); Moteraitis (209 m); and
Žąsūgala (209 m) are just a few. This central moraine
formation is a watershed between the main rivers of
western Lithuania, tributaries of the Nemunas (the
Minija, the Jūra, the Dubysa) and rivers that flow into
the Baltic Sea, either directly or through the Venta (the
Varduva, the Bartuva, the Virvytė, the Venta) [Becionis
1979]. Large topographic irregularities, which existed in
this area before the Valdai glacial period, without a
doubt had a major role in the arrangement of these
macro complexes on the highlands relief. The Varniai
Depression, situated in the central part of the
Samogitian Highlands at the altitude of 150 m, is a relic
of that era. 40 new Stone Age sites were discovered
here before 1984 (Table 1).
The investigated sites are concentrated around
Lake Biržulis and the Virvytė River basin. This
depression is one of the oldest remnants of the
eastern Baltic lakes, and in its northern part lie Lake
Biržulis and the upper reaches of the Virvytė River.
The lake, which is the third in size in the Samogitian
Highlands, belongs to the Virvytė (which is a tributary
of the Venta River) basin, stretching for 1140 km2. Less
than 5 % remain of the area that Paleolake Biržulis
covered from the middle to the end of the late
Holocene, or in archaeological terms, at the end of the
late Paleolithic, in the Mesolithic and in the early to
mid-Neolithic periods.
In the 1950s and 1960s the lake was nearly
destroyed by land developers implementing the will of
communist party politicians: “We will be sowing rye on
the bottom of Biržulis.” The plan did not come to
fruition as no rye was sown, but the lake disappeared.
An undisturbed 8 meter-deep silt layer remains at the
northern end of the lake. Today it is covered with ooze

and wetland plants. Most of the southern part of the
lake suffered the same fate, but a shallow strip of the
lake near the eastern shore has recovered. After a land
improvement programme in the mid-1950s the area of
the lake was barely 120 ha, where previously it had
been 754 ha (Table 2), during the Stone Age the lake
extending over more than 4000 ha. The lake stretches
from north to south, is narrower in the middle and is
comprised of two parts: the northern and the southern.
The length of the lake before the land improvement
was 6600 m, the maximum width was 2160 m, the
length of the shoreline 20,4 km. The bottom of the lake
is covered by a 4 to 5 m layer of sapropel, in places
possibly reaching a thickness of 8 m (the data from R.
Kunskas borings, 1978–1981). Six small rivulets flow
into the lake: the Govija, the Druja, the Varnelė, the
Nakačia and two small nameless tributaries. As only
the Virvytė flows out, the fate and the water level of
Lake Biržulis depends on this river. The Virvytė is 100
km long from Lake Biržulis to the Venta, and the whole
length of the Virvytė River from Paršežeris (Upstas–
Sietuva–Varnelė–Virvytė) is 131 km. A couple of
kilometers from the place where the Virvytė reappears
from Lake Biržulis, the river is joined by the first big
tributary, the Rešketa. It collects water from the
western part of the Samogitian Highlands, noted for the
largest annual rainfall in Lithuania. The relief of the
depression is somewhat hilly. The Virvytė crosses a
plain and hills covered with limnoglacial sediments.
Archaeological and palaeogeographic
(palaeogeographer Rimvydas Kunskas) investigations
of the Biržulis lakeside and the basins of the rivers
Virvytė, Rešketa, Druja and Varduva were done hand in
hand, and in the last decade others were actively
involved as well: glaciomorphologist Rimantė Guobytė,
who created geological, geomorphological and
palaeogeographic maps. Geologists Valentinas
Baltrūnas, Bronius Karmaza and researchers of
cultural landscape Filomena Kavoliutė, Violeta Pukelytė
– they identified geomorphological characteristics and
geological consistency of mineral resources. Miglė
Stančikaitė provided microbotanical-palynological and
palaeogeographic analyses. The research carried out in
the 1960s by Felicija Sudnikavičienė, who researches
raised bogs in of the Samogitian Highlands, was also
used. The investigations of 2001–2004 were carried out
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as part of the program The Development of the
anthropogenic landscape in the upper reaches of the
Virvytė, Minija and Varduva Rivers over 5000 years,
funded by the Lithuanian State Science and Studies
Foundation. This program was initiated by the Vilnius
Academy of Arts, whose project’s scientific manager
was Adomas Butrimas. Comparison of data from these
investigations with the radiocarbon dating allowed us
to assess water level fluctuations not only of the
limnoglacial relic that is Biržulis, but of the entire river
basin as well. At the same time it helped us to
reconstruct (1) the settling process around Lake
Biržulis and in the upper reaches of the Varduva (Stone
Age settlements at Šarnelė), and (2) the expression of
interaction between natural environment and society,
consisting of natural foundation and of man-made
objects in their entirety. These processes are often
called the formation and development of the cultural
landscape. With the use of complex methods we tried
to relate these sites to the evolutionary stages of the
lake basins and vegetation, as well as to narrow down
the probable time of their existence.
The Biržulis Depression is a remnant of the oldest
glacial lake in Lithuania. According to the
glaciomorphologists, this was the location of the last
glacier’s ice divide: the ice sheet that covered the
Samogitian Highlands slowly became thinner and
began separating, to eventually form plains, such as
the Varniai Plain, which were filled with water from
meltwater streams. Lakes with various water levels
formed – prototypes of Biržulis, Lūkstas and
Paršežeris. The clay that lies on these high, flat hills is
the legacy of those lakes. With the glacier periodically
retreating from the central Samogitian Highlands,
meltwater kept bringing in more sand, silt and clay.
Sediments deposited by directional meltwaters can be
found in the Biržulis-Lūkstas Depression’s region, and
on the surface of the highlands. That’s precisely the
kind of shingly fluvioglacial sand of varying grain size
that filled the Biržulis Depression [Guobytė 2004, p. 11].
These sediments extend in narrow strips near the
valleys of many rivers and rivulets, along the Biržulis
lakeside and throughout the entire Samogitian
Highlands. The same can be seen in the region we
investigated, in the basins of the Virvytė and the
Varduva.
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The Biržulis Depression is considered to be one of
the first places in the Samogitian Highlands to become
clear of ice when the last glacier began to retreat from
Lithuania. The first glacial basins could already have
existed in deep pockets of melted ice, and that is where
the several-meter-deep layer of clay that now covers
the northeastern shores of Biržulis along Pavandenė
was deposited, while the areas around Lūkstas were
still covered with “dead” melting ice. In the vicinity of
Lūkstas, the areal melting of dead ice lasted until the
end of the last ice age, somewhere around 14 000–
13 000 BC. A lake cluster formed at the altitude of
190 m, but it later began to shrink, leaving shorelines at
the altitudes of 180, 170 and 162 m above the current
sea level, and in some places even lower than that.
The nature of the huge and shallow paleolake
shores is very different from the newer, lower level
terraces, which used to be shoals. On the eastern shore
of this depression and on numerous islands one can
notice sharply leaning terraces of varying width (2–500
m), at an absolute altitude of about 157–160 meters
(7–10 m above the current lake). They are often covered
with a thin layer of dark yellow, brownish, gritty sand
and gravel, in places crossed by mostly peaty washes.
Near these washes lie small, shingly deltas, with newer
conical deposits brought there from washouts and
crossed by the refreshed washes flowing into the
shrunken lake. Such washes can be seen at the
northern-most edge of the lakebed, near Kalniškiai
(Neolithic Skirmantinė 2 Settlement is situated on one
of their cones), and at the northwestern corner of the
lake, near Janapolė and Širmė Hill. The lake stabilized
at this shoal for some time. The reason for this is
considered to be the glacier coming to a standstill in
central Lithuania, while its renewed withdrawal is
linked to the so called Raunis interstadial, when the
glacier retreated as far as Estonia (12 000–11 500 BC).
This lake turned many of the islands into sharp peaks:
Alkakalnis, Dreniai, Karkliškės, Spiginas and Širmė,
which the Samogitians call mountains; it also formed
other high hills of the area: Kalniškiai, Kūjainiai,
Daukantai, Grikieniai and Janapolė.
To the west of present-day Lake Biržulis, between
the villages of Šūkainiai and Didysis Pabiržulis, lies a
wide, slightly depressed and in places swampy terrace.
Between the vertical ice-contact slopes of Šaukštelis

and Great Pabiržulis, at an absolute altitude of 150–160
meters, stands a 500–600 m wide shoal of the Raunis
period with a hill 8 meters in height and 0.9 ha in area.
For the region’s Stone Age inhabitants, this shoal was
probably especially important for the economic and
social order. Even today there are plenty of flint
concretions in soil near the northern slope, dragged
here along with the chalk layer crumbs; some flint
cores and knapping debitage are found as well. That
means there were flint quarries and workshops at this
location. No other such flint quarries were found in the
entire Varniai Depression. About 70 km to the south of
Lake Biržulis lies the northern-most boundary of the
densest flint dispersal in the Quaternary sediments,
while the Biržulis region and the flint quarries we
discovered belong to the area of the top-most chalk
sediment dispersal.
During the 2001–2004 program, the participants
analyzed mineral materials prevalent in the Biržulis
area. Flint and amber deposits are of extreme
importance when investigating Stone Age settlements.
The Biržulis region is outside the northern boundary of
the carbonate sediments dispersal area; this boundary
runs to the south of Veiviržėnai, Judrėnai and Laukuva.
Researchers conclude that chalk, marl, gaize nodules
and porous gaize itself are found in the Biržulis–Lūkstas
lakebed as relics of earlier glaciations. Geologists and
archaeologists have paid close attention to the hill near
Šūkainiai Village, where, during archaeological site
investigation, grey porous gaize, its silicified varieties
and whitish stratified flint was found on the surface.
Petrographic investigations found rare, light grey and
white, extremely hard stratified flint from the
Cretaceous period. At Stone Age Dreniai Settlement,
dated to the early Mesolithic period, white flint
implements, blades and flakes amount to as much as
60–70 % of all flint finds. However, at Daktariškė 1
Settlement of the late Neolithic period white flint
implements, blades and flakes amount to only 25–30 %.
Even fewer finds were discovered at Neolithic
Daktariškė 5 Settlement [Baltrūnas et al. 2004, pp.
38–39]. It could be said that the early Mesolithic
communities were more enclosed and the trade in raw
flint was slow, while in the late Neolithic, several
cultures were already interacting. Communities were
becoming more active and flint of various types

spread, possibly brought from the banks of the
Nemunas, near modern day Jurbarkas and
Skirsnemunė, a region rich in flint.
The area around Biržulis and Lūkstas is rich in
another important resource as well, namely amber. It
was used by the local population to make jewelry and
symbolic artefacts as far back as the Neolithic period.
Amber is also found at the settlements of Daktariškė 1
and 5, Kalniškiai 7 and Šarnelė. Geologists analyzing the
distribution of raw mineral materials at the upper
reaches of the Virvytė, Varduva and Minija Rivers
[Baltrūnas et al. 2004, pp. 40–42] tried to establish the
dating of the sediments containing this material and to
discover how it could have reached the Samogitian
Highlands, where it was used by the Neolithic settlers. To
this day amber is often found on the sandy beaches of
Gintarnyčia (Amber Bay of Lake Lūkstas) and Lūkstas, in
the Debesnai Swamp near Varniai, Great Palūkstis and
Gintalai, in the town of Varniai, in the whole area
occupied by great Lake Biržulis–Lūkstas during the ice
age. The staff at Varniai Regional Park, with the aid of
local inhabitants, have assembled quite a large collection
of multicolored amber and they have also collected
information about lump amber finds in the area. The
largest lump, weighing 180 grams, was found by Rokas
Paškevičius in 1988. An even bigger lump of amber,
weighing 196.4 grams, was dug out of a swamp drainage
ditch at Lake Lūkstas. People of the late Neolithic period
were using amber more extensively. At Daktariškė 5
Settlement, in the cultural layer dated to the Corded
Ware and Globular Amphora culture period, a collection
of 132 amber finds was discovered; half of these finds
were raw amber and production waste, and the other
half were amber artefacts: pendants, buttons with
drilled V shaped holes, necklaces, discs, links, a double
button. The collection was quite extensive and
expressive in its variety, with unique and well preserved
amber artefacts. If we compare it with the finds from the
coastal settlements of Lithuania and Latvia, we will see
that amber jewelry workshops were present in the
settlements at Šventoji and Sarnatė, where a multitude
of blanks and thousands of production waste pieces
were found. This suggests production for barter trade.
Meanwhile the artefacts from Daktariškė 5 Settlement
could have been made locally, for domestic needs. Sadly,
since the chemical composition of amber from the Baltic

439

Sea and from Lake Lūkstas is identical, it is impossible
to distinguish whether it came from the Baltic coastline
through the Venta and the Minija rivers, or was collected
and processed locally by the local inhabitants.
Masterfully crafted amber artefacts of exceptional
processing quality and ornamentation suggest that they
are a relic of a long cultural tradition, probably related to
both the Narva and Globular Amphora cultures.
Geologists are unable to provide a clear answer, as to
which of the Pleistocene ice ages took the amber
deposits as far as the Lūkstas and Biržulis lake cluster.
The investigation of the outcrops along the lake shoreline
did not provide any significant insights either; there are
only suggestions that these deposits are a relic from the
sediments of not the last glaciation, the Baltic stage, but
rather of the earlier Grūda glaciation, as they rest a little
deeper. These sediments could have been uncovered by
the waves on the shoals and Lūkstas lakebed.
The amber that was washed away from the amberrich sediments sank to the bottom of the great Biržulis–
Lūkstas Depression (and the riverbed of the present-day
Debesna River). Waves and water currents washed
relatively light amber to the shore, where it can be found
to this day, making it quite likely that amber was
collected by the Biržulis and Lūkstas lakeside
inhabitants in the Neolithic period. Maybe future, more
advanced research methods will tell us whether the lake
or the Baltic Sea was the main source of amber for the
late Neolithic population.
In the flint inventory of Šarnelė Settlement (in the
Žemaičių Kalvarija region, on the bank of the Varduva) a
grey gaize core with silicified spots and a silicified gaize
axe were found. Thus the material that was collected
from the Stone Age settlements and campsites during
the Biržulis expedition, the samples of gaize and flint
quarries allowed geologists to specify a possible
timeline for distribution of these rocks, and for scientists
researching the Stone Age it helped to establish how the
distribution of these rocks changed from the end of the
late Paleolithic to the late Neolithic. Percentage
distribution at sites of different periods may be an
indicator of settlement activity and connections.
Palaeographical investigations at the Biržulis
lakebed are carried out through the reconstruction of
lake evolution from the earliest periods of the late
ice-age based on geomorphological, geological and
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complex palaeobotanical (of spore, pollen and plant
macroremains) biostratigraphic and chronological
research. The correlation between these
investigations and archaeological research findings
helped to establish the history of human and nature
development in the coastal area of Biržulis over the
past ten thousand years and more. The 300 to 2000
meter morphological-stratigraphic bores and profiles
drilled and dug in Biržulis lakebed and at nearby
Stone Age settlements, were particularly handy in
these investigations. R. Kunskas carried them out in
1980–1984 through:
• Neolithic Daktariškė 1 Settlement (length 300
m) (A); Neolithic Daktariškė 1 Settlement, the
Virvytė riverbed, the old riverbed at
Žvejeliškės and Neolithic Žvejeliškės 1
Settlement (length 400 m) (B);
• the Stervas Swamp and the Rešketa Valley
(length 2000 m) (C); through Cape Spiginas,
Spiginas Hill (Stone Age necropolis) and
Spiginas (the Sauseris Peninsula)
(length 2000 m) (D);
• the Paleolithic Kalniškiai campsite, Neolithic
Kalniškiai Settlement, the Neolithic settlement
and Stone Age necropolis at Donkalnis, and
the Bay of Kalniškiai (length 500 m) (E).
M. Stančikaitė, R. Guobytė et al. collected material
for research from two bores:
• near the Stone Age settlements (F) at the
Isthmus of Biržulis and
• at Neolithic Daktariškė 5 Settlement (G).
The research was carried out with a drill designed
to bore peat and lake sediments. R. Kunskas split
sample columns into 5 cm sections for the spore and
pollen analysis, but was able to radiocarbon date only
several bottom layers. Meanwhile M. Stančikaitė and
D. Kisielienė split sediment columns every 2–5 cm for
the spore and pollen analysis, and every 5 cm for
plant macroremain analysis. 5 cm sediment layers
and macroremains of individual plants were taken for
14
C dating.
At present the region of Biržulis is probably the best
palaeogeographically studied area in Lithuania. The
reconstruction of how the lake and the whole cultural
landscape of Biržulis developed from the last glaciation
to the Early Metal Age is based on these investigations.

In the Biržulis Depression, at an absolute altitude of
154–156 m (5–7 m above the current lake level), there
are many lakebed areas which became terraces. Flat,
permanently dry islands of this level are particularly
abundant in the swamps and on the shores of Biržulis
and Stervas. On the eastern lakeside of Biržulis one
such terrace is as wide as 300–600 m in places. Here,
as on the higher terraces, the sand is of a medium grit,
at the bottom of the slope it is gritty and shingly,
yellowish-brown, and, in places closer to arroyos and
depressions, it is dark grey with the remnants of the
old peat-soil, the dispersed peat. Pollen is poorly
preserved in these layers, hence so far it has been
impossible to establish the chronology of the
sediments. Spores of moss and pollens of various lightdemanding plants, like sea buckthorn, dwarf birch and
sunrose are found. Judging from the stratigraphic
sequence, there could be a connection between this
terrace and the lake that stabilized here in the Dryas
and the Bølling period (12 500–13 000 years ago).
Thermokarst depressions and stratigraphic evidence
remain to be found. Thus it appears that these shoals
were created by a very large, shallow lake, about 2500
ha in area, and stretching about 30 km from the
lakebed of Dievytis in the south to Janapolė. Back then
it covered the lakebeds and lakeside marshes of
Dievytis, Paršas, Lūkstas, Rešketis, Stervas, Biržulis
and Gūšra. When the climate became warmer in the
Bølling period, the lake retreated a little below the
155 m isohypse. The abundance of soliflucional arroyos
(thawed out soil creeping over permafrost) created an
extremely rugged bank of later temporary tributaries
and suffosion cirques of the Bølling period. Nonetheless,
that bank is almost entirely sandy, except for shingles,
gravel and boulders brought in by the washes.
Even though according to the ichthyological
classification the Raunis and the Bølling interstadials
were warm, during that time the paleolake was coldwatered and of the oligotrophic smelt type. Hybrid
elements of tundra-steppe and forest-tundra at the
lakeside (rather unusual compared with the
palaeogeographic data from southeast Lithuania)
allowed sedentary hunters and fishermen to live there.
Intensive erosion erased most evidence of the
campsite, however, no direct traces of the early
Paleolithic inhabitants have been found. Since water

levels of the shallow lake would shift by more than 1 m
throughout the year and the microclimate was rather
harsh, people had to live a little further away from the
lake – in old, springy washes, or near small lakes, deep
bays and rivulets. Some of the washes and rivulet
valleys became covered by swamps (e. g. the washes
by Janapolė and Širmė Hill), therefore Paleolithic
artefacts could be found under the peat.
The 5–6 m terrace of the Bølling period is a place
where many settlements of the later Mesolithic and
Neolithic periods are found. Good examples are Širmė
Hill and its western slope near Janapolė, the finds,
settlements and campsites from the slopes of Dreniai,
Karkliškės, Sauseriai, Spiginas and other hills (the
Mesolithic Širmė 3 campsite, the Neolithic Širmė 3 and
4 settlements and others).
Allerød interstadial is very important in the
development of the lake cluster since, during this
period, the lake depression, its hydrological character,
shape of the shoreline and lakeside flora began to
change. The thermokarst process has significantly
deepened and divided the lake depression but, even so,
the deepest places were only slightly deeper than 10–
12 m. Peat that had been deposited on the edges of
shallow shoals now became submerged at various
depths. The same layer in places extends from the
depth of 9 meters all the way to the shore. The
remnants of that same layer can be found on the
terrace, 2–3 m above the water. Later on that peat layer
was covered with the sediments of clay, limestone,
clay-carbonate sapropel and detritus sapropel. From
the Raunis period the basins that had been carved by
glaciers were slowly filled with clay and silt, but clay in
its own way isolated the remaining ice from
hydrographic influences. The river system changed.
The thermokarst process also affected the cascade of
connected lakes that existed between Janapolė and
Baltininkai. The Virvytė eroded its rapids and through
its upper reaches arrived at the lake array of Biržulis.
Biržulis and Stervas (back then in the same water area)
slipped into a separate depression and settled at the
altitude of 151–153 meters above sea level. This is the
most stable level of Biržulis up to the land
improvement. Despite climate fluctuations and erosion
the lake remained at this level for thousands of years.
The reason for this was artesian aquifers and their fall
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curve in a steep slope of the watershed Samogitian
hills leading into the Varniai depression.
It should be mentioned that, the terrace was
narrower in the Allerød period since, after the
thermokarst processes the slopes of the underwater
depression became much steeper than in the Bølling and
the Raunis shoals. That terrace is only 2–3 m higher than
Lake Biržulis after the land improvement, but the swell
is hard to distinguish, because peat and diluvium hide it
from view. It also blends in almost completely with the 1
m high terrace that was left by Biržulis before the land
improvement. The eastern and northern lakesides,
which were more affected by groundwater, are almost
completely covered with swamps, and that is why the
Allerød terrace was leveled by the peat. It is only found
during excavations or drillings.
Brownish, brown or dark yellow sand with quite a
high iron content is characteristic of the narrow Allerød
shoals. Naturally, when the lake was sagging and its
banks reshuffled and became steeper, some sand from
the Bølling shoals was mixed in as well. The climate of
the Allerød stadial, which lasted for almost a millennium,
was erratic and significantly influenced the
development of the landscape (11 900–10 900 BC). As
can be seen from plant remains and pollen, not only
was the herbage replenished by new species, but the
forest habitats significantly expanded as well and
groves of pine and birch with elms, oaks and hazels
appeared; bays became covered with reeds and
sedges. With the lake slowly receding and the Virvytė
forming a new riverbed, swamps of black alder and
birch began to spread. In most of the water area new
mineral sediments mostly clay, were being deposited.
Even though the quick transformation of swamp
facies (layers) into lacustrine facies is evidence of how
rapid the thermokarst process was, it was not
instantaneous and probably saw several wetter Allerød
periods. Radiocarbon layer dating showed that the
shallow northeast bay of the lake near Donkalnis
became deeper, and the birch and moss mire was
covered with sandy clay 11 880 ±180 BC (Vs – 361), i.e. in
the first half of the Allerød. Meanwhile at the northwest
bay of Daktariškė, the swamp peat was covered with
sand in between the Allerød and Younger Dryas periods,
10 420 ±240 BC (Vs – 364; fig. 3, 4). In the first case the
composition of pollen was almost of the subarctic type (a
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sparse pine and birch forest with some herbage), and in
the second case it was of the Preboreal type (prevailing
pine forests with birch, rich with spruce and alder).
Sediments show that during the Allerød period Lake
Biržulis was mostly oligotrophic, thus of a smelt type,
while shallow and warm bays became mesotrophic
(with a moderate level of nutrients). The conditions
became favorable for vendace and bream to breed. As
of yet no clear evidence has been found that the
shoreline of Biržulis might have been populated in
those times, but a flint arrowhead of Lyngby-Bromme
type, which was found during the investigation at Iron
Age Lieporiai Settlement, is at present considered to be
the oldest trace of the first inhabitants in western
Lithuania. People of that period could have reached the
Biržulis region as well, since the inhabitants of the
earliest late Paleolithic Latvian campsites near the
Dauguva and the Lielupė probably have reached this
area through western Lithuania. A Lyngby type antler
tool found in the Venta basin (in Latvia) and radiocarbon
dated to 10 440–10 050 BC also hints at this possibility.
Such an assumption also seems to be supported by
two reindeer antlers, found near Lake Biržulis. A pair of
large reindeer antlers had already been hanging on the
wall at Pavandenė parish church in the 19th century. No
one remembers who had hung them there or when, but
local inhabitants told the interviewers conducting the
Fiodoras Pokrovskis survey that the antlers had been
found in swamps while digging peat. Over the course of
time some female parishioners scraped the antlers
using the powder as a cure for some diseases*. Other
antlers, found near the Isthmus of Biržulis while
digging gravel near the villages of Karkliškės and
Pabiržulis are now being held in the Samogitian
museum of “Alka”.
The Paleolithic Kalniškiai campsite, dated to the
end of the Paleolithic period, is attributed to the
Swiderian culture. This campsite is situated on one of
the terraces of the Varniai Depression (at an absolute
altitude of 157 m), which at that time was already on
dry land. It is likely that other moraine hills marking the
margins of the great Allerød lake were already
inhabited by hunters of the late Paleolithic period as
* The survey that the public Library in Vilnius prepared in 1882.
VUB RS, f. 8174 (Pokrovskis foundation), p. 43.

well. Most of the campsites and settlements were
found on the Allerød terrace and the adjoining terraces
of the Atlantic and the Subboreal periods: Daktariškė,
Kalniškiai, Širmė Hill 2, Gaigalinė 1 and 2. These sites
are dated to the end of the Neolithic and the beginning
of the Bronze Age.
The cold period 10 900–9300 BC, the Younger
Dryas, barely altered the lake shoreline: the depression
merely became much shallower, due to clay, and
thermokarst processes ceased.
Finds of this period are quite abundant in the sands
of southeast Lithuania and the high terraces of the
Nemunas and the Neris banks. Some artefacts were
also found in the western Samogitian Highlands – in
Kalniškiai (present-day Klaipėda). They were spearheads
made from reindeer antlers and bones, shaped like oars
or bobbins. Several similar finds from former East
Prussia were dated to the Allerød and late Dryas
periods. They probably belong to the Swiderian culture,
even though direct evidence of this is yet to be found.
The climate of a transitional Holocene period called
Preboreal and Boreal (9300–8000 BC) was erratic, and
the shores of the lake fluctuated significantly. Lake
water levels fluctuated between 149 and 150 m,
sometimes even lower. Low positive water balance and
water circulation caused the Virvytė outflow in the lake
to silt up and become swampy. Reeds and sedges
overgrew shallow areas on the western lakebed of
Stervas and the shorelines of the Sauseris–Karkliškės
Peninsula. Large, long Karkliškės Island near Sauseris
became connected to the shore. Clay was still being
deposited on lacustrine facies of medium depth, even
stratified clay on the calm lakebed of Stervas.
The Boreal Lake Biržulis oscillations created
stratigraphic gaps and caused layer shuffling. The
precise level of regressions is hard to estimate.
Thermokarst processes occurred again in the Boreal
period, especially towards the end of it, when water
levels in rivulets and the level of groundwater rose. Yet,
during this period, peat layers under the sapropel are
much rarer. The lake deepened only locally, but the
changes were no smaller than in the Allerød. For
example, a rather clear sedge peat layer, buried
beneath the clay at a depth of 9.5 m, was found in the
southwestern part of the Biržulis Swamp, south of
Spiginas Cape Island.

Due to the low water level and the changing
shoreline, Biržulis shores were unsuitable for
campsites and settlements. The same cannot be said
about the Virvytė outflow near Janapolė or the
tributaries of the rivers Varnelė, Nakačia, Druja or
other, smaller rivulets because, unlike the norm in later
periods, back then dangerous floods were uncommon.
Even though have few dating to the Boreal period
have been found as of yet, a long bone harpoon found
near the Druja, with 29 small barbs on one side, is
probably related to the said period, when the water
level in the lake was low, and a campsite could have
been set up near the Druja. Dating through comparison
with other harpoons of this type does not disprove it
either. Similar harpoons with slanting barbs are
particularly characteristic of the Eastern Baltic region.
They are found in Latvian and Estonian campsites of
the mid-Mesolithic period: Zvejnieki II, Lamasmagi and
the River Pärnu. Finds of this type are especially
abundant in the Lubana Lowlands antler and bone
implement collection [Vankina 1999, fig. XII–XVII].
Referring to the harpoon collection from the Lubanas
Lake shores, the researcher dates them to the 7th–6th
millennium BC (uncalibrated dates) and identifies them
as harpoons of the Kunda type.
Due to the warm and wet Atlantic period (6000–
3000 BC) rivers were gushing, the circulation in Lake
Biržulis was good, and the average water level was
quite stable and high, reaching as high as the level of
the Allerød period. Shoals were sandy, quite thick, often
with shoreline embankments. Shoal sand was fine and
medium, light, whitish, muddy in bays. Not clay, but
rather sapropel and limestone were being deposited on
the shallower lakebeds.
Even though rivulets and numerous springs carried
large quantities of biogenic elements into the lake, and
the lake had an abundance of phytoplankton and
zooplankton, organic matter was slow to accumulate,
since it kept on mineralizing in the flowing parts of the
lake due to good water mixing and oxygenation. The
eastern part of Biržulis, which had better circulation and
was richer in minerals, could have been mesotrophic
back then, of smelt, vendace and bream type. Meanwile
the western part, which had been mesotrophic, began
reverting to oligotrophic due to the rapid spreading of
swamp on its shores, and its water starting to acidify.
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In the Atlantic period, a large area of Rešketa and
Stervas lakebeds was already covered with sedges,
reeds and green mosses. Various broad-leaved trees –
oak, elm, hornbeam, linden – grew in dense forests on
the lake shores and in the nearby Samogitian
Highlands. Grassy forests must have been inhabited by
a variety of big game: European bison, aurochs, bears,
moose, deer, wolves, boars. Furry animals were also
abundant: beavers, martens, ermines. The fauna
changed very little in the later Subboreal period.
There is no doubt that people of a Mesolithic
cultures, were living near the Atlantic lake. The number
of discovered campsites (compared with the number of
Neolithic settlements) is so far quite low:
• near the Isthmus of Sauseris, between the
lakebeds of Biržulis and Stervas (at Cape
Spiginas);
• the Skirmantinė I campsite at the western end of
Kalniškiai Village;
• in the southern part of Dreniai Village (300–
500 m. to the southeast from Donkalnis);
• the campsite on the hill on the right River
Rešketa bank, at Parešketis Village;
• and the Mesolithic Upetai Settlement, which is
about 10 km from the confluence of the rivers
Rešketa and Virvytė.
They haven’t been closely studied but, topo
graphically (and some of them both topographically,
and on account of the flint implements collected on the
soil surface), they are attributed to the Mesolithic
period. There is a better explored site from this period:
the Mesolithic Širmė Hill 3 campsite. Its inhabitants
were living on the III terrace (5–6 m. high), left over
from the Bølling stadial. The cultural layer at this
campsite is brownish, iron-rich sand. It should be
mentioned that people used to live not by the lake but,
rather, several meters higher, where floods and waves
wouldn’t reach them. Based on flint type, implement
class and stratigraphy this settlement is dated to the
first half of the Atlantic period (6000–5000 BC), or to
the late Mesolithic. It is attributed to the Mesolithic
Nemunas culture, which in the Samogitian Highlands is
characterized by small flint implements. Future studies
in western Lithuania and western Latvia might allow us
to talk about more specific characteristics of the
Mesolithic Nemunas culture in this region.
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The earliest layers at Neolithic Daktariškė 5
Settlement, from which the oldest radiocarbon
samples are dated as far back as 5000–4000 BC,
should also be dated to the end of the Atlantic climate
[Iršėnas, Butrimas 2000, pp. 125–138]. The appearance
of Stone Age burial sites should also be associated with
the beginning of the Atlantic period (6000–3000 BC),
while the earliest burial at Spiginas, 6600–6500 BC
might even belong to the very end of the Boreal period.
When the water level in Lake Biržulis was high, the
sedimentation in the lake was steady and water
reached the Allerød terrace. At that time Donkalnis and
Spiginas were lake islands. Calm bays between
Kalniškiai and Donkalnis, as well as between Cape
Spiginas and Spiginas, had an abundance of biogenetic
elements and phytoplankton.
At the end of the late Boreal and during the Atlantic
climate period, in the middle and late Mesolithic, burial
sites were founded on the hills of the Donkalnis and
Spiginas islands. They are situated on kame hills
(investigations of R. Guobytė), and filled with fine or silty
gravel. As can be seen from the grave inventory (193
animal teeth were found), the inhabitants mostly hunted
moose, aurochs, deer, bears and foxes. Study of the diet
showed that fish, not wild game, constituted the largest
part of the diet. Fishing was the primary mode of
subsistence for the inhabitants of the fish-rich Biržulis
shores. While hunting was very important, it was not the
main occupation. During those periods, the pine forests
thrived and the importance of elm and hazel grew.
Hazelnuts in particular were an important food source
for the inhabitants of the Biržulis lakebed during all the
chronological stages, reaching their peak in importance
from 8300 to 8200 BC, according to the uncalibrated
radiocarbon dates. Sea buckthorn berries could have
been collected for food as there is evidence of their
pollen from the very beginning of the Mesolithic. From
the beginning of the postglacial lake to this day another
relic plant has been growing in the swamps of Biržulis:
cloudberries. Probably cranberries were gathered as
well. The lack of pollen traces of these plants in the
studied samples could be explained by the fact that in
the pollen spectra they could have been drowned out by
the abundance of tree pollen falling into the lake.
The sediments that were deposited in the midMesolith (6400–6200 BC) are rich in microscopic

charcoal particles, and a little later the amount of
bracken, mugwort, sorrel and wormseed pollen
increased. The reason for these changes according
M. Stančikaitė is forest burning and intensified soil
erosion. Similar changes in flora were found near the
Mesolithic sites in Poland, England, Germany. They
suggest that the Mesolithic Biržulis shore inhabitants
were burning small areas of forest and that this changed
the cultural landscape.
In the sediments of the studied profiles, at the very
end of the Mesolith period and in the early and midNeolithic period, there were numerous indicators
showing the presence of ruderal plants, wet grasslands
and pastures. Odd pollen of cultivated plants, charcoal
pieces hinting at forest burning, bracken and heath
were found as well. Recently, careful studies were
carried out using modern tools: chronostratigraphic
scales were created allowing us to draw conclusions
that the layers dated as 5000–5100 years old with the
14
C method probably represent the beginning of animal
husbandry. In the pollen spectra this innovation is
represented by the curve of elm pollen, which fits with
the expansion of herbaceous plants and the evidence of
forest burning. The bones of domesticated animals
found in the Neolithic settlements at Šarnelė and
Daktariškė 5 do not disprove it either: at Šarnelė they
amounted to 17 %, at Daktariškė 5 to 14.28 % of all
animal bones. Livestock, sheep, goats, dogs and horses
were already being bred. Hemp (Canabis Sativa) and
switch-grass were found at Šarnelė Settlement,
indicating of the first cultivated crops grown in the
Samogitian Highlands. Meanwhile, near the coast of
Lithuania, at mid-Neolithic Šventoji 6 Settlement even
some wooden ploughs were found. During that period,
there were at least ten inhabited Mesolithic settlements
on the shores of Lake Biržulis. The dead were buried at
three locations: at Spiginas, at Donkalnis and near the
Rešketa. Natural science studies show that conditions
for the Mesolithic inhabitants were ideal: in the forests
there was not only a wide variety of plant species, but
also a lot of game, the lake was full of fish. However
paleopathologic analyses of bones (prof. R. Jankauskas)
found at Donkalnis and Spiginas have revealed that life
was not easy: there were periods of famine, when
children’s bones stopped growing and, even though the
climate was quite favorable, the inhabitants of the

period had to struggle with various diseases and
hardships, as well as toil for natural resources.
The next period of development for Lake Biržulis is
the Subboreal, when the lakeside was inhabited by the
Neolithic people. Their settlements are characterized
by density and rapid cultural shifts. The Subboreal
period (3000–500 BC) was significantly more erratic
than the Atlantic: several cool and dry periods occurred
and there were occasionally periods when the Atlantic
climate would return to its optimum. Due to the climate
change, lake shores, rivulet valleys and the surrounding
landscape began to change. With the frequent rains, the
soil began to turn podzolic. New vegetation habitats
began to form, and the spread of spruce led to sharp
changes in the entire range of flora. Spruce became
prevalent from 2400 to 2300 BC (according to
uncalibrated 14C dates). In the Biržulis Basin and in the
Samogitian Highlands spruce spread very quickly.
Throughout the whole of the earlier Holocene period,
spruce forests covered only 1 to 5 % of the area; during
some time periods their pollen isn’t found at all.
However, by 2400–2300 BC spruce had become the
most common tree in late Neolithic (in the SB1
chronozone period) forests. That could have influenced
the changes in the forest fauna as well. At the same
time a different tree, pine, known in the Biržulis lakebed
from the earlier periods of Holocene began to spread; it
grew there throughout all the periods of the Boreal and
the Atlantic. Pieces of charcoal are more abundant in
the profiles of this SB1 chronozone, and that can also be
associated with earlier human activity. According to the
data from the study by M. Stančikaitė, all the other
plant species were pushed out during the Subboreal
climate period, and conifers – pine and spruce –
became dominant. Only the elm was not completely
pushed out. As can be seen from the cultural layers
and the drilling profiles at the Subboreal sites from the
area around Biržulis, the nuts of one water plant –
water chestnut (Trapa natans) – remained a very
important source of food in the rations of Biržulis
fishermen, hunters and gatherers. At all the sites
where organic material is relatively well preserved – at
Daktariškė 1 and 5 and at Šarnelė settlements – large
numbers of these nut shells are found. Therefore the
lake provided one more important resource. In almost
every probe and well, in the limnotelmatic contact
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(right before the swamping of the lake) water chestnuts
or their remains are found, as they are found in the
cultural layers of the mentioned settlements of the
period [Kunskas 1985, p. 30]. According to
palaeogeographer Rimvydas Kunskas, the plant could
have been cultivated at that time. The water chestnut
probably spread through Biržulis spontaneously
because in the relatively warm Subboreal climate it
multiplied well, both vegetatively (through branches)
and by the spreading of nuts. During winter, the plant
would be submerged, similarly to the water soldier.
These traits allowed the water chestnut to spread in
the settled bays as a cultivated species. Its spread
ended when many of the bays became swampy.
The hazel did not completely disappear either.
During the Subboreal, period the hazel grew near the
shoreline, on the middle terraces – especially on clayey
slopes – and in the lake islands, where it remains to this
day. During the Mesolithic and especially the Neolithic
periods hazelnuts were not of the least importance in
the diet of local inhabitants. It is likely that the hazel
would overgrow exhausted and abandoned clearings.
Such a way of spreading was identified by J. Iversen in
Denmark, by J. Vuorel in Finland.
During the Subboreal period the lake rose a little
higher than it did during the Atlantic period, and in places
whitish sand covered shoals of the period. Traces of
sharp lake fluctuations can be identified in various
Biržulis shore facies: four transgressions and
regressions. The second (2100–2000 BC) and the third
(1800 BC) regressions coincided with wetter climate
periods and the spread of spruce in the coastal areas.
Therefore those were inverse regressions with regard to
the climate, similar to others that palaeogeographers
have identified in the development of Lithuanian
landscapes. In the vicinity of Biržulis they are linked to the
catastrophically sudden lowering of the Virvytė outflow
rapids. But water levels would almost reset rather quickly
and the shore of the lake that had transgressed for a time
would come close to reaching the shoreline of the Atlantic
period. Therefore the catastrophic eroding regressions of
the lake were recidivistic. Traces of two larger Subboreal
regressions were found, but there might have been more
of them. The first and the fourth Subboreal lake
regressions (3000 and 1100–700 BC) occurred due to
reduced precipitation.
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During the regressions the shoreline in shallow
lakebeds would retreat very far, and what used to be a
shoal would become a grassy meadow or, in some
places, a swamp. When a lake began to rise again,
swamp would linger in such places and would
transform into a mossy or sedgy bog. Usually that was
the case on the western lakebed shores and the
eastern, leeward shores of islands and peninsulas.
Many of the bays, isthmuses and straits between
islands became swampy as well. All these shores were
unsuitable for settlements or piers. Gradually, even
more of the swampy shores became overgrown with
reeds and bulrushes, while further away, towards the
shore, black alder swamps and marshes developed.
The excessive spread of swamps was especially
characteristic of the second and third Subboreal
regressions.
During those times of change, organic sapropel
spread through the lake: detrital and, during the
regressions, carbonaceous or containing limestone.
Preregressive Lake Biržulis (see reconstruction)
already had a complex contour and an abundance of
islands, out of which only the largest are distinguished
(Alkakalnis, Donkalnis, Dreniai, Erlingas, the Prūsų
Skynimas Hills, Didžioji, Liepos, Rėžiai, Cape Spiginas,
Kepaliukas and other sharp crests and flat-top hills).
The large peninsulas of Tetervynė, Karkliškės,
Žvejeliškės and Daktariškė appeared.
The shores of numerous islands and of peninsulas
with high slopes were not only clear of swamps, but
also sandy and gravely, thus making the conditions
favorable for settlement. The only impediment was the
tendency of the eastern, leeward shoreline to silt up
and become swampy. The optimal conditions for
settlement were found on the shores washed by
currents, near capes and especially near river inflows.
Close to the inflows, the rise in water level during
floods forced the settlers to look for a steeper shore.
Such locations were important from both the biogenic
and ichthyologic viewpoints. That’s where the most
significant settlements were found.
During the periods of regression a deep bay near
the northern end of Donkalnis provided a convenient
pier near the Neolithic settlements at Donkalnis and the
Kalniškiai Peninsula. In the bays of Subboreal Lake
Biržulis, especially at the inflow of the Druja, there was

good oxygenation and an abundance of plankton. An
intensive mineralization of decayed organic parts was
taking place and the bay did not silt up so fast. There
were a lot of fish, especially pikes, roach, bass and
breams. The bay, without a doubt, could feed a large
population. The shores of the lowest Subboreal levels,
near Donkalnis, were hidden by the transgressions and
swamp expansion in the last wet and cool time period
– the Subatlantic – which began 2500 years ago. The
Subboreal shoal of this kind was found to the west of
Donkalnis, hidden by peat and sapropel (chart 9)
[Kunskas 1985, pp. 25–30]. We can expect some
Neolithic and Bronze Age finds there, as well as small,
temporary settlements. The origin of Donkalnis Island
is also very interesting: it is a fluvio-kame hill, which
was created back in the ice age, when rivulets were
flowing into ice cracks and left gravel or, closer to the
shore, sand, silt and clay. Due to the iron and carbonate
content in gravel and sand the Neolithic burials are well
preserved to this day.
During the transgression periods of the Subboreal
era, lake settlements were being founded on higher
sandy terraces. For example, one of the earlier
Neolithic settlements of the Corded Ware culture, at
Širmė Hill 1, radiocarbon dated to 2120 ±80 BC (date
uncalibrated) (Vs–319) (chart 5), was found on a high
(18–20 m.), south facing terrace on Širmė Hill. By the
way, ceramics were sparse in the settlement, but there
were plenty of microliths. The topography of the early
settlements on the shores of Biržulis fits with the first
and second regressions and transgressions. With the
spread of spruce in the forests of the time, oak and
linden were still plentiful, but pine was in decline.
Daktariškė 1 Settlement was founded on the
eastern slope of the Daktariškė Peninsula, not far from
the Virvytė ouflow, on the 3–4 m. high Allerød-AtlanticSubboreal terrace and the embankments from the end
of the Atlantic–the beginning of the Subboreal (at an
absolute altitude of 152–153 m). It was abandoned at
around the third regression – 1820 ±110 BC (VS–363).
At that time, maybe somewhat earlier, Kalniškiai 1
Settlement existed at a similar altitude as the II terrace,
only on a steeper southwestern shore (chart 9). The
field at Donkalnis was at the Bølling terrace level, and
the settlements at Širmė Hill 3 and 4 were situated on
the western slope of the hill, on the sandy Raunis

terrace (5–7 m) (chart 9). Skirmantinė 2 Settlement is
situated at the western end of Kalniškiai Village, on the
cone of deposits brought by water from an arroyo, at an
absolute altitude of 157–160 m (7–10 m above the
current lake level), which is probably related to the
Raunis interstadial.
The Gaigalinė 1 and 2 settlements were situated at
Kalniškiai Village, on the hill called Gaigalinė (chart 3).
Gaigalinė 1 Settlement, discovered on the western part
of this hill, is about 400 m from Alkalnis, while Gaigalinė
2 Settlement is on the southern part of the hill, about
1.5–2 m lower than the first one. The founding of
Gaigalinė 1 Settlement is probably related to the end of
the third Subboreal lake transgression and the Gaigalinė
2 Settlement from the first half of the Bronze Age is
probably related to the very beginning of the fourth
Subboreal lake regression (about 3000 years ago).
Širmė 1 Settlement (2120 ±80 BC, date uncalibrated
Vs–319) and Neolithic Šarnelė Settlement (2310 ±90 BC,
date uncalibrated Vs–319), situated in the Samogitian
Highlands near the Varduva River, are thought to be
palaeogeographically associated with the first and
second Subboreal transgressions, as well as the
beginning of the second regression, which is inverse to
the climate. Other Neolithic settlements near Biržulis
should be linked with this period as well: Skirmantinė 1
and 2, Kalniškiai 1, probably Širmė Hill 2, 3 and 4, even
though they can also take an intermediate place
between the most prominent settlements of the first
and second stages.
From the placement of the settlements it is clear
that the Neolithic settlements, burial sites and find sites
in the Biržulis area were situated near light, dry pine
forests, which grow in light and sandy soil [Kavoliutė
2004, pp. 25–26]. The forests and soil of this type are
prevalent on the northern and partially on the
northwestern, lakeside of Lake Biržulis as well as in
most of the upper reaches of the Virvytė. Here, on the
banks of the river and on the shores of the lake, on
peninsulas and capes, the settlements of Kalniškiai,
Skirmantinė, Širmė Hill, Janapolė 1, Sėbai and
Daktariškė 1 were situated. Not far away, on the
islands, there are the settlement and burial site of
Donkalnis, the Gaigalinė 1 and 2 settlements, the
Daktariškė 5 and Pabiržulis settlements or temporary
campsites. On the sandy peninsula on the western
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shore of southern Biržulis, people were living in the
settlements of Karkliškės, Ožnugaris and Spigino
ragas, while on the nearby islands of Spiginas and
Kulnikas there were settlements and a burial site. Wet
and soggy forests prevailed on the clayey hills of the
eastern Biržulis shore; as a result no Stone Age
settlements were found there. For local fishermen, who
were only beginning to cultivate fields – with primitive
tools – sandy soil was more suitable for farming with
the early hoe. With the introduction of agriculture the
occupations of the inhabitants became more diverse,
leading to a better adaptation to the Biržulis ecosystem.
Both the pollen analysis and the results of
archaeological research show that agriculture was
rapidly spreading in the Biržulis region and in the upper
reaches of the Varduva (Šarnelė Settlement) in the late
Neolithic period. It seems that the first plants to be
cultivated were industrial ones; their remains are found
at Šarnelė Settlement. Probably the oldest plant, the
first one to be grown in Lithuania, is hemp (Cannabis
sativa): its seeds were found in the cultural layer of
Neolithic Šarnelė Settlement**. Its pollen was found in
the surroundings of the Neolithic settlement at the
Isthmus of Biržulis, from the period of 2500–2250 BC.
In the area around Neolithic Daktariškė 5 Settlement,
the seeds of this plant are found in earlier layers still,
dated to the end of the Atlantic period, the very
beginning of the Subboreal (i.e. the period before 2500
BC) and the end of the mid-Neolithic. Hemp seeds were
also found at the settlements of Šventoji 2 and 23 on
the coast of Lithuania; at the latter, hemp pollen was
also found. This plant is not of local origin; it was
brought from Asia, where it was used as a drug. In
Europe it was probably used more as a fibrous plant,
and its spread in the late Neolithic period could be
associated with the shrinking of linden habitats. Ropes
and nets made from hemp show that hemp fiber began
replacing linden bast. It is doubtful that archaeology
will be able to answer whether the plant’s narcotic
properties were utilized; it is worth remembering
though that hemp was quite popular in the traditional
kitchen of the Samogitians from this region. It was also
used during holidays, for example for the Christmas
* The plant remains from Šarnelė Settlement were analyzed by
biologist Dr. Eugenija Šimkūnaitė
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Eve dinner. In the cultural layer at the late Neolithic
Šarnelė Settlement the seeds of rose mallow were also
found (Malvaceae s.). Like hemp, it could not have been
derived locally, because the wild variety of this plant
does not grow in Lithuania. These plants could have
reached the Samogitian Highlands through the carriers
of the Globular Amphora or Corded Ware cultures.
The first wheat began to be cultivated in the
Biržulis region during the same time period as hemp –
at the very beginning of the late Neolithic period,
about 2400 BC (date uncalibrated) , as was revealed
by the analysis of pollen from the Neolithic settlement
at the Isthmus of Biržulis. At that time, ruderal plants
related to the beginning of agriculture also began
spreading very rapidly: sorrel (Artemisia L.,
Chenopodiaceae), nettle (Urtica L.), plantain (Plantago
major L./media L.). So far attempts to identify the first
species of crops that were cultivated in Lithuania have
been unsuccessful, but, based on examples from
northwest Poland, we could assume that it was wheat
– grey wheat and wheat of an undetermined species.
Similar farming activities could have been practised
at the late Neolithic settlements, because of their
light, sandy soil: Širmė 1 (14C date 4180 ±80 BP),
Daktariškė 1 (abandoned at 3770 ±110 BP).
The increasing use of vegetable products in the
human diet, as shown by the analysis of remains from
the Donkalnis and Spiginas burial sites, might also be
associated with the beginning of agriculture in the
Biržulis region. An important indicator marking the
beginning of agriculture is the appearance of charcoal
pieces in the pollen diagrams of the Biržulis region,
from the areas around the Neolithic settlements on the
Isthmus of Biržulis and Daktariškė 5. In both of these
profiles the amount of charcoal significantly increased
between the very beginning of the Subboreal period
and – the beginning of the late Neolithic period, i.e.
simultaneously with the increase in wheat and other
ruderal plant pollen. Deforestation and forest burning
are inseparable companions of agriculture, therefore it
is no coincidence that in the center of the Samogitian
Highlands, in the districts of Telšiai and Plungė, 147
stone and flint axes were found, most of which were
dated to the late Neolithic period and the beginning of
the Bronze Age [Iršėnas, Ostrauskienė 2004, chart I–III,
pp. 99–106].

During archaeological investigations one of the finds
indicating the existence of agriculture was grinding
stones - upper and lower grinding stones [Butrimas
1982, chart 34:1–2]. This implement is also a necessary
tool for farmers. Another very important piece of
evidence of agriculture is a 7.5 cm long, stone, snakeheaded hoe, found at Šarnelė. Picks of this type, namely
accidentally found agricultural tools, are also known
from other areas of the Samogitian Highlands: Brizgai
(the district of Telšiai), and two from Telšiai, though we
do not know the precise spot where they were found
[Iršėnas, Ostrauskienė 2004, chart I, pp. 100–103]. At
the Daktariškė 5, Donkalnis and Gaigalinė 1 settlements
primitive stone picks were found as well, with blades
knapped from both sides – picks of this kind are often
hard to distinguish from simple field rocks.
The progress of animal husbandry can be traced
from two sources: from the bones of domesticated
animals, found in the cultural layers of settlements,
and from pollen diagrams, showing a rise in the
number of indicators for both wet and dry meadows
and pastures. With the appearance of sunny forest
meadows in the areas surrounding Biržulis
settlements, juniper and heath began to spread. Such
woodless areas were quite frequent in the Subboreal
and late Neolithic periods in the areas around Biržulis.
The percentage of domesticated animal bones found at
different settlements of the late Neolithic in the areas
around Biržulis varies: 14 % at Daktariškė 5 Settlement;
39.5 % at Šarnelė; as much as 70 % of all bones found
at Donkalnis. As the cumulative data provided by
palaeozoologist Linas Daugnora shows, in western
Lithuania the bones of domesticated animals amounted
to 32 % [Daugnora, Girininkas 1996, p. 161], while in the
settlements of eastern Lithuania of the same period
they only amounted to 15.6 %. Two other finds, unique
to the whole eastern Baltic region, are also related to
animal husbandry: clay spindles, found at Šarnelė
Settlement. As the inhabitants of the Samogitian
Highlands were definitely raising sheep, these spindles
allow the possibility that they dressed in woollen
clothes as far back as the late Neolithic period, [But
rimas 1996, p. 182].
With the introduction of agriculture the landscape
of Biržulis and the Virvytė began to change even faster.
Fields, clearings, cultivated land, pastures, paths, and

small forests appeared around the fisherman and
hunter-gatherer settlements. Besides these, there
were the pasture grounds and domesticated animals
also making an impact on the environment , as well as
the changes caused by the rapid depletion of sandy,
poor soil, the use of slash and burn methods – all of
which was part and parcel of cultivating the land. The
landscape of the areas around settlements acquired
all the main characteristics of a cultural agrarian
landscape. Settlements, cemeteries and sacrificial
places are all very important dominants of the
landscape and are visited repeatedly. Places of
worship, sacred pastures, the fields of idols and idol
stones, sacrificial hills, paths, probably even field
roads became clearer and denser with the increase in
population practising agriculture and animal
husbandry, while the agricultural land became more
and more prominent feature of the landscape. Even
though the area covered with great forests was
shrinking, undergrowth and plots of secondary forest
of various stages began to spread [Kavoliutė 2004,
p. 27]. Little by little birch, grey alder and asp began to
spread through cultivated lands. This is supported by
the pollen diagrams as well [Stančikaitė ir kt. 2004, pp.
49–62]. The landscape was increasing in diversity, but
the areas around Biržulis did not become purely
agrarian until the middle of the 20th century. Farmers
there were always fishing in the lake full of fish as
well, but from the late Neolithic period their
settlements were always surrounded by cultivated
land. This was increasingly so with the passage time,
even though there were always some inhabitants
around Biržulis who were purely fishermen. Based on
the data of the archaeological and cultural landscape
study, were we to compare it with the distribution of
manor inventory, homesteads and villages from the
16th–19th centuries, we might offer the following
structural scheme of the late Neolithic settlements:
their area ranged from 500 to 4000 m2 on average;
they were spaced out at 1–1.5 km distance from one
another; and the fields, which could have been mixed
with the larger pasture areas, went all around at a
radius of about 1 km. Primeval forests that lay further
away were used for hunting, while the fishing areas
between the settlements could have been divided by
hauls (areas suitable for casting nets). The names of
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these hauls were successfully recorded by the
members of the Biržulis expedition in the 1970s and
the 1980s, from the recountings of the old fishermen
of Biržulis.
The early settlements of Corded Ware culture in the
Samogitian Highlands have these characteristic traits:
a very small amount of Corded Ware (the ratio of pot
shards and flint inventory is 1:100 on average), except
for the peaty Daktariškė 5 and Šarnelė settlements,
where the peat layer preserves not only organic
materials but ceramics as well, though with no impact
on the preservation of flint implements. Pot
ornamentation has almost no corded line compositions
with impressions, incisions or notches, or has very few
compared with other ornamental compositions. The
pots decorated with cord make up 50 % and more of all
pots (the Daktariškė 5 and Šarnelė settlements).
Although we were unable to create an ornamentation
diagram of finds from the sandy settlements of the
Biržulis area, due to the low number of pot shards, it is
evident that out of 8 ornamented pots, half were
decorated only with horizontal cord lines. The same
can be said about the other settlements as well: Širmė
Hill 1, 3 and 4 had tiny pot shards decorated with only
horizontal cord impressions. It was possible to create
ornamentation diagrams only for Daktariškė 5
Settlement, which is attributed to the early group of
settlements. 1590 shards with infusions of a mineral
nature were collected in this settlement, while the
minimum number of reconstructed pots (41) is far
higher than in any other late Neolithic settlement of the
Samogitian Highlands. Also, the ceramics were
decorated with impressions, a fish bone motif, notches,
or not decorated at all (at Skirmantinė 2 Settlement
only pots with undecorated rims were found).
Arrowheads make up no more than 4 % of all items
in the flint implement inventory. In mixed spruce, oak
and linden forests the inhabitants of the Samogitian
Highlands mostly hunted beavers (13 %), martens
(10 %), wolves (6.5 %), moose (6.5 %) and boars (6.5 %),
and only very rarely other animals, i. e., bears, deer,
European bison and aurochs, roes, otters. Some
domesticated animals were already being kept:
livestock (17 %), pigs (10 %), small animals (6.5 %),
horses (3.5 %) (based on the evidence from Neolithic
Šarnelė Settlement).
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The late Neolithic settlements of the second stage
might be related to the Corded Ware culture of the Bay
Coast which was spreading from the southeastern
coast of the Baltic Sea. During the Subboreal
development of Lake Biržulis its spread matches the
third transgression (about 3800 BP) and regression,
both of which coincide with the wet climate periods and
are inverse in respect to the climate. The settlements
at Biržulis – Daktariškė 1, Donkalnis and Gaigalinė 1
– belong to this period. Back then, the following traits
were characteristic of the Samogitian Highlands
settlements: far more ceramics than in the early
settlements (the ratio of pot shards to flint in the
inventory is, on average, 1:1); a lot of pots decorated
with lines impressed with cord as well as incisions, pits
and notches. Pots ornamented with fingertip and nail
impressions only appear in this period, especially
towards its end. The fish bone motif actually makes up
20 % of all the ceramic ornamentation at Gaigalinė 1
Settlement; only at the peaty Daktariškė 5 and Sarnatė
settlements were relatively few pots with this
ornamentation found, while at the earlier, sandy
Neolithic Daktariškė 1 and Donkalnis settlements none
at all were found.
Regarding flint implements, first there was an
increase in flint arrowheads (7–11 %). At the
settlements of the Bay Coast culture, triangular
arrowheads with the whole surface retouched are
being found. Other flint implements barely vary in type
in the settlements of both periods.
The analysis of osteological material shows that
domesticated animals were bred even in the earliest
settlements of the Corded Wares culture, and the finds
from the latest sites show that animal husbandry
became one of the main occupations of the Samogitian
Highlands inhabitants in the late Neolithic period. An
exceptional place among the investigated sites of this
group belongs to Gaigalinė 2 Settlement. Barely any
flint implements were found in the black cultural
layer: only 6 blades and 10 flakes. On the other hand
there were plenty of pot shards (the ratio of pot
shards to flint in the inventory is about 30:1). Fewer
ceramics were decorated with cord ornament: all in
all only 12 % of all pots found were decorated with
cord and cord compositions with imprints. Far more
pots were decorated with the fish-bone motif (24 %),

with striped triangles, horizontally nicked lines and
net ornament. Since very few flint implements were
found at the settlement, and the pot patterns are very
different from even the pot ornamentation of the late
Bay Coast culture, the stone axe and gouge that were
found can almost be compared with the stone
inventory of the earliest Lithuanian hillforts.
Topographically and stratigraphically the settlement
could be associated with the very beginning of the
fourth Subboreal regression (about 1200–1000 BC), or
the early Bronze Age. But the material from this
settlement does not reveal any clear changes in the
settling and cultural development in the Biržulis
coastal area, no changes that would indicate the
arrival of new cultural-ethnic groups in the region. The
finding of some fragments of Trzciniec or Ivenis type
ceramics at Donkalnis or other late Neolithic – early
Bronze Age – settlements does not mean that the
region of Biržulis might belong to the distribution area
of these cultures. The author is of the opinion that the
difference between the sites of the Corded Wares
culture and the post-Corded sites could be perfectly
well explained by the development of the material
culture. In other words, that the with slight stylistic
changes in the Corded Wares development, are
caused by the chronological differences of the sites.
As can be seen from the pollen diagram analyses,
there was a regression in farming activities at the
beginning of the Bronze Age. It was first mentioned by
R. Kunskas, who associated it with the sharp
regression of the Subboreal lake in 1820 BC (date
uncalibrated). The decline was rapid, leaving many
traces in various areas of the Biržulis lakebed. It was
thought that the shoreline became uninhabitable,
because of the spread of swamps. But it appears that
people were still living on the islands of the lake (at the
Gaigalinė 1 and 2 settlements) and at the confluence of
the rivers Rešketa–Virvytė, though these settlements
should probably be associated with the end of the early
Bronze Age – about 1250 BC. At that time, as can be
seen from the plant pollen analyses, farming began to
recover. The analysis of the profile at Daktariškė 5
Settlement shows the presence of wheat and weed
pollen, and that the amount of it had increased since
the Iron Age, when farming became the main
occupation for most of the Biržulis area inhabitants.

Dandelion, wormwood, sorrel and pigweed spread even
more from the mid-Bronze Age onwards, which shows
that periodically there were cultivated fields in the area.
The inhabitants once again began burning forests to
spread the area of cultivated fields and pastures, this
activity intensifying even more in the late Bronze Age.
Besides the already mentioned Gaigalinė 1 and 2
settlements, traces of the Bronze Age inhabitants can
be seen in two perfectly preserved finds from Patiltis: a
brass Baltic battle axe of the early form and a winding
pin with a twisted upper part of the stub. J. Puzinas
dated both these finds to the II period of the Bronze
Age, while their detailed find spots were marked in the
cross profiles at the Virvytė–Rešketa confluence by M.
Mikalauskas in 1930 (the archive of the Samogitian
museum “Alka” in Telšiai).
Archaeological and palaeogeographic investigations
of the late Neolithic–early Bronze Age sites from the
Biržulis area helped to reveal the development of the
Corded Wares culture in this region from the earliest
sites – Šarnelė, Daktariškė 5, Širmė Hill 1 to the latest,
post-Corded (Gaigalinė 2). This period of more than a
thousand years is especially significant ethnically. It
saw the arrival of Indo-Europeans from the Globular
Amphora and Corded Wares cultures – and their
merging with the local cultures. In the area of Biržulis
this merging, was with the culture of Narva. The
process is well reflected in the ceramics at Daktariškė
1 Settlement), as well as in the formation and
establishment of the Baltic – Bay Coast – culture.
Further development of the Bay Coast culture sites in
the Bronze Age shows the steady spread of the Baltic
tribes in western Lithuania. It is likely that these studies
in the future will allow researchers to connect the late
Neolithic–Bronze Age sites from the Biržulis area with
the known data of the early Metal Age from Donkalnis,
Paplienija and other Samogitian Highlands settlements
into a single chain of development.
Large quantities of the previously mentioned water
chesnuts were found near almost all the settlements,
between the layer of sapropel and the peat laying on
top of it (corresponding to the second half of the
Subboreal period, the end of the IV palynological zone
or the III zone according to Post).
The Subboreal climate was wet and cool. Due to
cold winters the average annual temperature fell.
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The lake reached the Allerød level (2–4 m) for the third
time. In the last stages of the Subatlantic period, sand
and peat collected above the mid-Holocene shore
formations. The brown Subatlantic marsh and bog peat
covered the black, mineralized peat of the Atlantic and
Subboreal periods, and in some places, for example, on
the slope of Daktariškė Hill, even the decayed peat of
the Allerød period.
Besides two small erosive regressions, during that
period’s the lake’s seasonal fluctuations increased
dramatically, because the area of the lake array was
greatly reduced; the inflows that once ran through the
lakes now flowed through swamps. The flowing lakes
of the Virvytė, between Janapolė and Baltininkai
became swampy as well. The swamp array of Stervas
and Biržulis extended so widely and redistributed
hidrography so drastically that two new lake systems
of different hydrological and hydrochemical regimes
were formed.
The area around Biržulis underwent continual and
intensive development of agriculture and animal
husbandry during the Iron Age, from 500 to 800 A.D;
agriculturally it was when winter crops began to be
cultivated. The number of settlements increased not
only on the shores of Biržulis and the Virvytė, but also
in fertile areas – the moraine hills. The closest
Biržulis hillforts and cemeteries of the period are 3–4
kilometers from the lake, while others, situated on the
banks of the Virvytė, are entirely in the river valley.
The defensive and signaling purpose of these hillforts
is clear. Settlements were being founded close by, and
new agrarian landscapes were forming around the
prime dominants, which were the hillforts: Sprūdė,
Moteraitis, Sėbai, Eidžiotai, Širmė Hill, Žąsūgala and
others. Lake and river shores were continuously
inhabited – coarse rusticated ceramics were found at
the base of Donkalnis and on the Nakačia banks –
while ties with ancient Greece and trade in amber are
evident from the famous Roman coin treasures from
the Janapolė and Dargeliškės.
Biržulis, the epicenter of human settling in the
central Samogitian Highlands, was once an important
source of food not only for the local inhabitants, but
also for the inhabitants of many Samogitian towns, It
was a lifesaver through the famine (“kóknės” area
near the Isthmus of Biržulis), a survivor with a history
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of more than ten millennia. However, it could not
withstand the pressures of the Soviet era, despite
resisting the plans of Stalin’s regime. As previously
mentioned, out of the 754 ha lake area occupied by
Biržulis before land improvement, presently there are
only 120 ha left, and on the whole of the northern side
and part of the southern lake you will find only bogs
and shrubbery, where only birds and sparse
vegetation still thrive. The Virvytė still flows through
the lake – in places through an artificial bed – while
its tributaries the Druja and the Rešketa, have been
turned into canals.

3

Data of new research on Stone Age Graves
(Fig. 275–341)

Mesolithic Graves from Biržulis Lake Islands
Donkalnis and Spiginas
Location of Mesolithic Graves
Spiginas and Donkalnis are situated in Lake Biržulis in
Western Lithuania. Stone Age cemeteries were
discovered and excavated on both islands by the author
of this publication: Donkalnis 1981–1982 and Spiginas
1985–1986. It was concluded from associated artefacts
and the radiocarbon dating of human bones from the
cemeteries that the sites were in use for a period of more
than four millennia (6377–2290 BC). Five burials from
Donkalnis (two of them are double) and three from
Spiginas belong to the Mesolithic. The well preserved
skeletons provide an exceptional basis for studies of the
characterization of physical development, health profile
changes, dental and isotope analysis, genetic research.
Both cemeteries belong to archaeological complexes
containing graves, Mesolithic camp sites, a funeral feast
and sacrifice pits. Complex geological, geomorphological, paleo-geographic, palinological, paleozoological, and radio-carbon research helped explain the
Biržulis and Lūkstas lakeland and stages in the formation
of the cultural landscape.
Until recently, the Mesolithic period in Lithuania was
represented only by dune sites and loose bone and
antler finds. Until the area around Lake Biržulis was
investigated systematically, the Mesolithic period in
Western Lithuania was known only from loose bone,
antler and flint finds.
When the water level in Lake Biržulis fell and the
banks of the Rešketa and Virvytė rivers altered slightly,
from 1930–1934, Mesolithic bone and antler artefacts
were uncovered, along with anthropological bone
remains. Although this material was lost during World
War II, there was.preliminary discussion of the finds
(Žilinskas 1931; 1937) and we are using the sketches
and cross sections made by technician M. Mikalauskas
and measurements of anthropological material made
by R. Masalskis.
Systematic exploratory and research excavations of
Stone-age sites in the area around Lake Biržulis and
Lake Lūkstas were carried out between 1978 and 1993.

Twenty-two Mesolithic camps, Neolithic dwelling sites
and Stone-age cemeteries were examined
systematically. Archaeological material from the area is
held in the Lithuanian National Museum, while human
bone remains are preserved in the Anatomy
Department of the Faculty of Medicine at Vilnius
University. Before this research was carried out,
Mesolithic graves from what is now Lithuania were
unknown (apart from fragmentary materials from
Rešketa), while a few small Neolithic cemeteries and
single graves had been found in various parts of the
country. Two archaeological complexes were discovered
and examined at two sites near Lake Biržulis, namely
the Mesolithic camp sites on the promontories of the
lake peninsula (Spigino ragas and Kalniškiai) and
cemeteries with funeral feast and sacrifice pits on lake
islands next to the camps (Donkalnis and Spiginas).
Regarding the Mesolithic cemeteries at Spiginas and
Donkalnis, it is important to stress that people were
buried and sacrificial hearths constructed there during
the late Neolithic period also.
From the start of excavations (at Donkalnis in 1981–
1982 and Spiginas in 1985–1986) these cemeteries were
studied by a large number of specialists from Lithuania
and abroad for a continuous period of about thirty years
until 2013. The scholars involved in this work were the
physical anthropologist G. Česnys (Česnys 1985; Česnys/
Butrimas 2009), the palaeopathologists R. Jankauskas
(Jankauskas 1985; 1994; 1995; 2012; Jankauskas/
Butrimas 1996; Butrimas/Jankauskas 1998), the
odontologists I. Balčiūnienė and Z. PalubeckaitėMiliauskienė (Balčiūnienė 1985; Balčiūnienė/Jankauskas
1987; Balčiūnienė/Česnys/Jankauskas 1992;
Miliauskienė/Jankauskas 2009), the palaeozoologists
A. Mačionis and L. Daugnora (Daugnora/Girininkas 1996;
2004), radio-carbon dating was made by L. Sulerzickij,
C. B. Ramsey, K. Jacobs and T. Gosliar. Traceological
research was carried out by N. Skakun. Diet and stable
isotopes were analyzed by M. P. Richards, N. Ogrinc
(Antanaitis-Jacobs/Richards/Daugnora/Jankauskas/
Ogrinc 2009). Genetic research was done by an
international team (Bramanti / Thomas / Haak /

453

Unterlaender / Jores / Tambets / Antanaitis-Jacobs /
Haidle / Jankauskas / Kind/Lueth / Terberger / Hiller /
Matsumara / Forster / Burger 2009). From the very
beginning, research into Biržulis Lake Stone Age
settlements and cemeteries was correlated with
palaeogeographical, geomorphological investigations
(Kunskas/Butrimas 1982; Kunskas 1984; 1985; Guobytė
2004). The distribution, origin and ways of applying
mineral resources were also investigated (Baltrūnas /
Karmaza / Kulbickas / Pukelytė 2004).
The palaeo-environmental studies combining pollen
records, analysis of the plant macro remains and
human activity history in the environs of Biržulis Lake
throughout the Holocene, together with studies of the
formation of the cultural landscape in the Biržulis
region were also published (Stančikaitė/Baltrūnas/
Kisielienė/Guobytė/Ostrauskas 2004; Stančikaitė 2000;
Guobytė/Stančikaitė 1996; Kavoliūtė 2004).
In 2012, a monograph on Spiginas and Donkalnis was
published – but research did not end with this. New
radiocarbon dates from a Poznań Laboratory appeared
(published in this monograph) and we are still working
on precise dating (Laboratory in Brussels). We are also
working on correlating data from the cemeteries with
finds from settlements and sacrificial sites in the
vicinity of the Mesolithic cemeteries, the use - wear
analysis of flint objects found in graves.
Main data from complex research
Geologic, geomorphologic, palaeo-geographic,
topographic and palinologic research helped explain the
Post-Ice-Age development of the Biržulis and Lūkstas
Lakeland and stages in the formation of the local
landscape. R. Guobytė has carried out detailed studies
of the geomorphologic formation of the Biržulis basin.
She analyzed the formation of the Donkalnis and
Spiginas islands, showing that the cemeteries formed
from former kames, that is, small ‘loaf-shaped’ hills
filled with fine or aleurite gravel. The people buried in
the cemeteries here favoured the terrace, most
probably of the Allerod time. During the period of
Warming, to the east of where Biržulis lake lies today
(between the villages of Šūkainiai, Šaukštelis and
Pabiržulis I) the sandbank, 500–600 m wide at an
absolute height of 158–160 m, was a place for local flint
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production supplying not only the Mesolithic camps on
the peninsulas by the islands with this raw material but
also perhaps the makers of flint (silicate marlstone)
grave goods, which were found in graves at Donkalnis
and Spiginas. Pollen profiles we have investigated date
as far back as Pre-boreal times. Deciduous trees grew
in the territory about 8900–8700 years BP, and
broadleaved trees flourished at about 7000–6000 years
BP, this period correlating with the Mesolithic graves
from Spiginas and Donkalnis. At about 5200 years BP,
spruce was widespread in the region and gradually
became the prevalent component of local woodlands;
this domination correlates with the latest Mesolithic
graves in the Spiginas and Donkalnis settlements
(Stančikaitė/Baltrūnas/Kisielienė/Guobytė/Ostrauskas
2004, 45–66).
Study of Mesolithic graves based on data from stable
isotopes reveals a clear freshwater fish component in
the diet of people of that time, although archaeological
data from the large number of beads made from the
teeth of wild animals appears to show that the hunting
of large animals was still important. Diet research
correlates with R. Kunskas’ palaeogeographic
conclusions that at that time the lake was full of bream,
and freshwater fishing was the most important method
of feeding the Mesolithic population (Kunskas 1985, vol.
4, p. 25–30; Antanaitis-Jacobs/ Richards/Daugnora/
Jankauskas/Ogrinc 2009, 23).
The beginning of these cemeteries coincides with a
period of calm sedimentation and a high water level in
the lake – the Atlantis period 8000 - 5000 years ago. At
that time, the slightly raised lake water level at
Donkalnis and Spiginas reached the level of the Allerod
period terrace at the mouth of the Druja and perhaps
the calm backwaters between Kalniškiai and Donkalnis
and Spigino ragas and Spiginas Island contained many
biogenetic elements and phytoplankton; the vendacebream lake must have been full of fish (Kunskas 1984).
Burials also took place on the islands during the
Sub-Boreal climate period (5000–2500 years ago)
when graves were built during the late-Neolithic
period. Lake transgression and regression were typical
of the time, especially between 4400 and 4000 BC, as
we can see from the strata of the Donkalnis Bay,
showing that the transgression coincided with the
appearance of late Neolithic graves on Donkalnis and

Spiginas islands. The reconstruction, by Kunskas, of
Druja and Kalniškiai Bay during the Mesolithic and
Neolithic period lake transgressions and regressions
shows that the deep bay near the tip of Donkalnis
Island formed a convenient landing stage for Neolithic
fishermen. The Sub-borealian bays in Lake Biržulis,
isthmuses between the islands and peninsulas rich in
plankton and oxygen were very rich in fish, and the lake
was capable of feeding many more people. Thus it is no
coincidence that the network of dwelling sites became
much denser during this period. However, according to
stable isotope research, the population’s diet changed:
the amount of fish consumed decreased considerably,
while the animal protein from meat and milk increased,
thus confirming once more that during the late
Neolithic period the people buried at Donkalnis and
Spiginas were husbanding animals. Moreover, this data
is complemented by palynological research, which
shows that animal husbandry had become an
important part of farming.
The earliest weak signs of human activity and the
formation of forest glades are traced back to the
Mesolithic, at about 7600–7900 BP (Stančikaitė/
Baltrūnas/Kisielienė/Guobytė/Ostrauskas 2004, 66). This
data corresponds with the earliest Mesolithic graves
from Spiginas and Donkalnis. In the layers of this period
there are plenty of microscopic carbons, and later on the
appearance of Artemisia, Rumex acetosa, Chenopodiaceae,
Poaceae, Apiaceae, Panunculaceae pollen are noticed. The
reason for those changes could be burning of the forest
and erosion of the soil (Stančikaitė/Baltrūnas/Kisielienė/
Guobytė/Ostrauskas 2004, 61). Changes of this type in
the Mesolithic period were also noticed in Poland,
Germany, Great Britain (Latalova 1982) and Scandinavia
(Berlund 1991). In the Late Neolithic period, the
development of agricultural activities is confirmed by the
appearance of cereal pollen in the sediments dated back
to the beginning of the Late Neolithic, which corresponds
with Late Neolithic graves in Spiginas and Donkalnis.
During the sub-Atlantic period, which began around
2,500 years ago, the islands of Spiginas and Donkalnis
were not subject to intensified agriculture because the
lake became silted and the dead of the Mesolithic and
Neolithic periods who were buried close to the surface
were not disturbed by ploughing. Only during World War
II, when trenches were built on Spiginas Island, was one

Mesolithic grave disturbed. Then again during the 1950's,
after drainage work on Lake Biržulis and the building of a
gravel pit on the northern part of Donkalnis Island, the
northern part of a cemetery was destroyed.
Research into the diet and lifestyles of those buried
in the Mesolithic and Neolithic graves has helped to
reconstruct the eco-systems of those periods. The diets
of people from four Spiginas Mesolithic-Neolithic graves
and seven Donkalnis graves have been examined;
craniological remains from six people reburied while
the gravel quarry was in use were analyzed. In total, the
remains of 24 persons from 17 graves were studied.
Research showed that although the main grave goods in
Mesolithic times were wild animal teeth, it was not only
game meat that played an important part in people’s
diet, but so also did freshwater fish. Data from
cemeteries at Donkalnis, Spiginas and Zvejnieki allow
us to assert that freshwater fish formed an important
component of human diet at that time.
During the late Neolithic period, the amount of fish
consumed clearly declined as indicators of animal
protein consumption rose sharply. According to
palinological data, the first grain pollen dating to
4385±75 BC found on the shores of Lake Biržulis show
that local inhabitants were cultivating corn; research
from Šarnelė shows that they also grew hemp and
hollyhocks, while the importance of animal husbandry
is shown by the fact that in the late Neolithic settlement
at Donkalnis, domestic animal bones were found –
according to Daugnora, these constituted as much as 75
percent of finds. Archaeological finds in other
settlements around the lakeshore encourage us to state
that pigs were farmed.
According to dietological investigation by the
department of Human Evolution in the Institute of Max
Planck in Leipzig (Germany), archaeological,
palinological and palaeozoological data, during the
middle- and late Mesolithic period, hunting was very
important for human diet and burial rituals.
However, an overall view allows us to distinguish the
importance of fishing, which archaeological finds (the
odd accidentally found fishhook or other piece of fishing
equipment) alone do not reveal; palaeogeographic and
dietological data are important to our understanding of
the period (Ericsson 2006, 200; Antanaitis-Jacobs/
Richards/Daugnora/Jankauskas/Ogrinc 2009, 39–40).
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Data from late (Neolithic) graves reveal clear
changes in diet – the reduced percentage of freshwater
fish and the increasing importance of animal husbandry
and agriculture. Thus major changes in lifestyle took
place during the late Neolithic period. These were
determined by many factors and dietological research
confirms the conclusions drawn from archaeological
data. During the late Neolithic period, the activities of
people living around Lake Biržulis became more
diversified and this no doubt increased their chances of
survival. However, we should stress that these changes
cannot be regarded as absolute for there were no sharp
dichotomies between Mesolithic and Neolithic diets in
other European regions either, as has been noted
already. We must not simplify this picture as there was
no pure fish diet in the Mesolithic period nor a purely
agricultural diet in the Neolithic. A more cautious claim
seems wiser, – that food from hunting and fishing
dominated the Mesolithic diet, while in the late Neolithic
period this diet was supplemented by agricultural
products (Butrimas 1996, 174–191; 2012, 40). This
assertion does not deny the fact that fishing remained
an important part of life in the region until the great
improvement works on Lake Biržulis in the 1950s.
We ought to draw attention to the fact that this
rather pretty picture is corrected somewhat by the
work of R. Jankauskas. It shows that each member of
the communities in Donkalnis and Spiginas suffered,
on average, four or five periods of starvation during
childhood and that activities in the fish-rich, forested
and quite fertile area around Lake Biržulis did not
always lead to success. This was a basic feature of the
continuous survival and life of communities, of the rise
and fall in population levels in this part of the
Žemaitijan uplands from the Mesolithic period to the
present (Butrimas/Jankauskas 1998, 219–223; Kühl
1980, 129–171).
Human Skeletal Remains
When describing archaeological research into
Mesolithic graves we should stress that the graves at
Donkalnis and Spiginas were uncovered at a depth of
28–30 cm in a layer of gravel, while on the peat-rich
banks of the Rešketa, human remains were found at a
depth of 150–180 cm. The outlines of the graves were
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oval or oblong. Their form was revealed at Donkalnis
and Spiginas only after the removal of a layer of soil,
about 20 cm from the surface. The contours of the
Mesolithic graves were usually marked by reddish
ochre spots clearly visible in the light gravel layer. Most
graves contained one person but at Donkalnis there
were at least two double graves (no 2–3, 5). In the first,
a man and woman were buried in one pit, while two
children were buried in the second. The dead were
placed flat on their backs or in a bent posture. The male
buried in Donkalnis 2 was placed in a slightly sedentary
position with his head clearly bent forward. Ochre is
found much more often in the head area in both the
Donkalnis and Spiginas graves. It was impossible to
determine the manner or symmetry of grave
positioning; in both cemeteries graves were oriented in
a lengthened hill-top form.
Spiginas Grave 1 was disturbed and the broken ends
of human bones were found 45 cm beneath the surface,
spread over an area of 4 x 4 m. Two transverse
arrowheads were found in the pit, a small stone daubed
with red ochre was found in the north-eastern part of
the grave contour, and three small ochre stains were
noticed in various parts of the grave. Bullet cases show
that the grave was damaged during World War II when
trenches were dug. The broken human bone ends
collected here date to 4320-4060 BC (Poz-61569) BC
and may date to the Mesolithic period. New dates see
table 4, p. 302.
Measurements of surviving shin-bones and thighbones show that a man was buried there and the worn
state of his teeth reveals that he was between 35 and
45 years of age (Balčiūnienė/Česnys/Jankauskas 1992,
10). He was of average build. No pathological changes
were noted; the orientation of the grave could not be
determined. The first calibrated radiocarbon date of
this grave is 4050–3500 BC (GIN-5569). It was dated in
Moscow’s geological institute and the author of this
publication is thankful to L. Sulerzickij for the dates of
the Spiginas graves.
Spiginas Grave 3 survives in poor condition and
was found 1 m from the first. The long leg bones are
preserved best and had not been moved from their
first position; remains of the skull survive. The bones
were discovered at a depth of 25–35 cm from the
surface, beneath a layer of soil. The shape of the grave

is unclear; it is 50 cm wide and 150 cm long. The age of
the woman buried here could not be determined, given
the fragmentary nature of her bones. The head was
oriented at 40° to the south-southeast. No pathological
changes were noticed. This grave, like the fourth grave
nearby, seems to be contemporary and bears a carbon
date of 7780 ± 60 BP; calibrated data is 6660–6500 BC
(OxA–5924), dated in Oxford University’s radiocarbon
laboratory.
Spiginas Grave 4 survives in the best condition. It
was found 1 m from Grave 3. The top of the skull was
found at 20 cm and the legs at a depth of 50 cm. The
woman lay on her back with outstretched legs and
outstretched arms pressed to her waist. Her head lay at
40° south-south east. The grave was generously
sprinkled with reddish ochre, highlighting the contours
of the burial place. The bottom of the pit was 50 cm
from the surface. The width of the contour varied: it
measured 65 cm at its widest point (near the head),, 60
cm at the pelvis, narrowing to a mere 40 cm in width at
the feet. An especially large amount of ochre was
sprinkled around the head and pelvis. At the chest, 20
cm away from the lower jawbone, a flat flint arrowhead
was found and between the jawbone and arrowhead lay
3 pendants made of deer, elk and boar teeth, with holes
bored into them so they could be hung around the neck.
A 5-cm layer of ochre was found under the head.
Another flint arrowhead was found next to the forearm
bone. Between the outstretched legs, near the knees,
were 4 deer or elk and boar teeth, also with holes bored
for hanging as pendants. The radio-carbon date for
these is 7470 ± 60 BP. Radiocarbon calibrated data from
Moscow geological institute laboratory is 6400–6240 BC
(GIN-5571). The grave contained a woman aged 30–35
years. Traces of osteochondrosis on cervical and
lumbar vertebrae were noted (Balčiūnienė/Česnys/
Jankauskas 1992, 15). A female from this grave suffered
from focal parodontitis.
Donkalnis Grave 1 was found in a regular oval contour
measuring 190 x 82 x 85 cm; the dead woman’s head lay
to the north-east and the top of the skull was found 45
cm below the surface; the marks of the contour
disappeared at a depth of 62–65 cm. This is the grave of
a graceful 20 year old female. She was 144 cm tall and
belonged to the western odontological set, with mediumsized teeth; no pathology was found. Two growth arrest

lines on the distal ends of both radii and
electroroentgenograms of the first foot bones can be
seen, bearing witness to episodes of childhood
starvation, illnesses, or some other non-specified stress.
She lies on her back with arms pressed to her sides and
her head turned northwards, with the skull twisted
slightly to the east. The bones are in good condition; no
grave goods were found and small reddish ochre stains
were noted. The radiocarbon date of this grave is
4610±.35 BP; the calibrated date from the Poznan
Radiocarbon Laboratory is 3517–3397 BC.
Donkalnis double Grave 2–3 was found in the western
upper part of the island. It is remarkable for its 220 x 160
cm contour with east-west orientation. In the northern
part of the contour lies a male of 20–25 years with his
head turned westwards. The skull, topped by a former
wild animal tooth headband, was found 25 cm down from
the surface of the soil. The total number of wild animal
tooth pendants adorning the deceased was 57. The skull
leans forward almost perpendicularly to the supine body.
The pendants atop the head were discovered first
because they were closest to the surface. The body lay in
a semi-sedentary position with its hands by the waist,
highlighting the posture..
The arm bones from the chest to the elbow lay at a
20° angle. When preparing the jutting skull for removal, a
wild animal tooth was discovered on each eye socket. A
further two teeth had been inserted symmetrically into
the nasal bones – each nasal bone contained a tooth
placed root-upwards. The fact that these remained in
situ suggests that they were inserted deep into the
nostrils. An animal tooth was found on both sides
between the deceased’s own teeth; two teeth were
inserted almost symmetrically as though to reinforce the
lower jawbone. A small flint blade, similar to a blade
placed into a spearhead, was found in a layer of brown
gravel and ochre lying almost on top of the skull. The
deceased was 167 cm tall and suffered from advanced
paradontosis; on the electroroentgenogram of the distal
end of the right radius there is one growth arrest line. In
the southern part of the grave contour, alongside the
thighbones of the deceased male, lay the remains of a
female. Her shin-bones were drawn upwards and her
arm bones slightly bent, so that the humeral bones
touched the pelvic bones. No grave goods were found.
Both people were aged 25–30 years. The male grave was
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generously sprinkled with ruddy ochre, while the female
grave contained somewhat less ochre. The skull was of
medium size; the woman was almost 160 cm tall and had
hard dental tissue problems, caused by caries. A shallow
oval defect with rounded edges measuring 14 x 9 cm can
be seen on the right parietal bone near the sutura
sagittalis; the bottom of this defect is covered with a layer
of compact bone. The internal plate of the bone has not
changed. The nature of this defect suggests that it
resulted from a healed injury to the dome of the skull, the
injury caused by a blunt object. The electrorentgenogram
reveals 4 lines of growth arrest. At the northern edge of
the grave contour, about 80 cm from the middle of the
male head and at a depth of only 12 cm from the soil
surface, was a small mound of knapped stones,
probably a symbolic hearth, measuring 50 x 60 cm and
sprinkled with ruddy ochre. The radiocarbon dating for
Grave 2 is 7405 ± 45 BP, after calibration 6377–6221 BC
(CAMS 85221), according to CAMS laboratory. The
radiocarbon dating for Grave 3 is 5785 ± 40 BP; after
calibration, 4706–4552 BC (CAMS 85220). New dates see
table 4, p. 302.
Donkalnis Grave 4 was found 5 m south of double
grave 2–3. The pit contour was almost rectangular,
measuring 190 cm long x up to 70 cm wide, with a
north-south orientation; the head of the deceased lay
northwards. The grave had been disturbed: the dome
of the skull was out of place, lying directly below the
grass level at a depth of ca 10 cm. Other pieces of the
skull were scattered around. The breastbones, pelvic
bones, arm bones and thigh bones were untouched.
The arms were stretched out and lay close to the
waist, the shinbones a little lower and apparently bent
(it later transpired that they had been moved out of
place). Certain foot bones were missing. The
anatomical order of the skeleton was broken in two
places near the head and near the shin bones and toes.
83 wild animal front teeth pendants were found in
various parts of the grave, while a fragment of a string
was found only near the breast. The whole grave was
sprinkled with reddish ochre (albeit not so much as in
Grave 2), most of it sprinkled around the chest and
head. A man aged 50-60 years was buried here; he
was almost 167 cm tall. On the top of his skull was a
quite clearly outlined area measuring 9 cm in width
and 11 cm in length with marks of osteoperiostitis
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caused by infection following a head wound (from
scalping?). The electroroentgenogram shows 4 Harris
growth arrest lines. The individual had severe
osteoarthritis of the right shoulder joint and traces of
trauma of the forearm (Jankauskas/Palubeckaitė
2006, 158). The grave dates to 6995 ± 60 BP, after
calibration 5980–5790 BC (OxA-5924). New dates see
table 4, p. 302.
Donkalnis Grave 5 (a double grave containing two
children) was found 50 cm south of Grave 4. The grave
contour is an almost regular rectangle with a pit
oriented east-west, lying 30 cm beneath the surface.
In a layer of ruddy gravel where many small bones
were found, the contour is marked by a brown 30 cm
deep oval cross-section stain. From the surviving
fragments we may determine that a 7-year-old child
was buried here with its head facing eastwards. Many
wild animal tooth pendants were spread roughly all
over the grave pit. A lancet arrowhead was found at
the bottom of the pit. Later analysis of bone material
showed that it was a double grave.. Apart from the
child aged 7–7.5 years, there was another child aged
under 5 years. The orientation of the second burial
could not be determined. The whole grave pit and the
small bones were sprinkled with red-brown ochre.
The radiocarbon date of the grave is 5315±35 BP; after
calibration, 4232–4221 BC (Poz-57706). New dates see
table 4, p. 302.
Donkalnis Grave 6 was found in a pit measuring 150
x 70 cm at the quarry edge. The north-facing head was
smashed; the cranium was missing. The grave
contours in a layer of light rough sand are not clear
because these remains were not sprinkled with ochre.
On the western slope of the hill the contour was
discovered 30 cm beneath the surface. Only a
fragment of the skull survives, namely the lower
jawbone. The position of the remaining skeleton shows
that the cranium was disturbed and rolled downwards
during gravel mining. The other bodily remains were
preserved quite well: the humeral bones were found
alongside the body; the forearm and palm bones lay in
the pelvic region and apparently the arms were bent
inwards at the elbow. The legs were bent at the hip and
knee joints. The woman was 139 cm tall, aged 35–40
years and had given birth four or five times.

Disturbed graves were found; their craniological
material was gathered in the quarry, which was
worked by hand. The remnants of a further six people
were found: four males, one female and one child. The
remains were piled up in various parts of the quarry
and some still bore clear ochre stains. These remains
allowed us to form a better idea of the number of
graves in the cemetery and provided valuable material
for anthropological research.
Rešketa Grave 1 was found in 1930–1934 during
work to broaden and straighten the flow of the
Rešketa and Virvytė rivers. A human skull with clear
ochre marks was found with a number of other
remnants 180 cm below the surface. The find site was
marked on technician M. Mikalauskas’ plan, which
also showed the cross section of find sites.
J. Žilinskas and R. Masalskis dated the grave to the
Mesolithic period; a woman 157.5 cm tall was buried
there (Žilinskas 1931, 14).
In Rešketa Graves 2 and 3, fragmentary bone finds
were made; the dome of a human skull and a bone
artefact with a human skull were found in two further
find sites near the small River Rešketa. This material
was lost during World War II.
Mesolithic Graves as part of a ritual complex (ochre
Stains, Pits, Symbolic Hearts)
The Spiginas graves were found on an island lake close
to the Spigino ragas Peninsula, where material from
Mesolithic camps was collected in 1983–1986. In
addition to the graves, a stain of reddish ochre at a
depth of 30 cm from the surface, was examined.
The site examined as a complex on Donkalnis Island
is considerably more complicated. It is close to the
Kalniškiai Peninsula (with its Mesolithic camps and
excavated Neolithic settlement); an area of 1,024 m²
containing the remains of a Neolithic settlement and
Mesolithic camp was examined along with a Neolithic
sacrifice site with a large hearth, several sacrificial pits,
ochre-filled funeral feast pits, eight Mesolithic–Neolithic
graves on the undisturbed part of the island and
anthropological material from six disturbed graves. The
cultural layer at the settlement was discovered directly
under the turf and was 20 - 40 cm thick.

Beneath the cultural layer, we encountered stains
filled with red ochre, small animal bones, fragments of
fishbone, wild animal teeth and tooth fragments. It
appears that these were ceremonial pits, most probably
connected with funeral festivities. The clearest stain
(ovaloid (cross-section A-A1)) was found on the edge of
the quarry. Similar funeral feast pits have been found in
the Mesolithic cemetery at Popovo (Russian Federation)
and elsewhere. They are regarded by researchers as
evidence of ritual feasts.
Physical anthropology research: craniometry,
palaeopathology, scalping studies
This research has already been published; the material
was studied by professors: G. Česnys, I. Balčiūnienė,
and R. Jankauskas of the Department of Anatomy,
Vilnius University. Data concerning 24 persons buried in
west-Lithuanian Mesolithic-Neolithic graves was
suitable for anthropological research (Česnys 1985, 49–
56; Česnys/Butrimas 2009, 1–8; Balčiūnienė/Česnys/
Jankauskas 1992, 10–16).
The average female height for the early Mesolithic
group (Donkalnis, Rešketa, Spiginas) was 154.5 cm; the
average male height was 167–168 cm (Butrimas 2012,
100). Although the fragmentary nature of the material
published in this article has not permitted more
complex statistical analysis, the ‘Lithuanian’ group was
compared according to the general morphological
picture, and average percentages and morphograms of
Donkalnis and Spiginas. This data has been compared
with radio-carbon dating and the following conclusions
have been drawn:
The hypermorphic, mesobrachycranial, broad-faced
people buried in the cemeteries at Donkalnis and
Spiginas belonged to the large, round-headed, Europid
type. Morphograms show that the Mesolithic series from
Lithuania is closest to those in Skateholm (Sweden) and
Ofnet (Germany), according to radio-carbon-dated graves
(Česnys 1997, 76–83; Butrimas 2012, 98).
This physical anthropological conclusion is supported
by grave goods found in Spiginas 1 and 4: the curved
rhomboid arrowheads and knife-shaped blades with
slightly chipped surfaces and in part the side rims
attributed to Maglemosian Culture and Kongemosian
Culture people. This allows us to speak of old west- and
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east-Baltic littoral genes and certain cultural exchanges
(Butrimas 1992, vol. 8, 4–10).
The brachycranic nature of the Lithuanian cranial
series shows a possible gene migration from central
Europe. Odontological material would show the direction
of these contacts because the properties of certain teeth
found in graves at Donkalnis and Spiginas are quite close
to the central European odontological type.
Palaeopathological research allows us to gain some
insight into the health and diseases of people living in
distant epochs. The severely worn biting surface of teeth
and common paradontosis shows that people ate coarse
food and suffered from both caries (Spiginas 2) and far
advanced paradontosis (Spiginas 4). No signs of anaemia
have been found in bones, showing that meat (the main
source of iron) and fish occupied an important part in
diets. The roentgenograms of the long bones of almost
all the Mesolithic and Neolithic people we found show
transverse growth arrest lines (Harris Lines). The right
breast joint’s being the most frequently injured
(Donkalnis 4) shows that for a man aged 50–60 years a
spear wound sustained
during hunting could impact his health.
Two diseases dogged those living on the shores of
Lake Biržulis and those buried in other European
Mesolithic cemeteries, viz. caries and arthritis. Research
has shown specific cases of bone pathology near Biržulis
during the Mesolithic period, namely a possible scalping
practice (Donkalnis 4). On the top of the head of the man
buried in this grave, we noticed an area marked with
quite clear signs of osteoperiostitis measuring 9 cm in
width and no less than 11 cm in length. This may have
been caused by infection arising from a head injury.
Certain scholars regard such physical changes as signs
of scalping (Jankauskas 1985, 59; Steinbock 1976, 28).
That the vault of the human skull had a special
significance is shown by Neolithic settlement research in
western Lithuania (Daktariškės 1 and Daktariškės 5).
Parts of the skull dome found in cultural layers there
sometimes have smoothed edges (Butrimas 1982, 5).
No traces of indirect inter-tribal clashes or conflicts,
as are found in Scandinavian cemeteries (Alberthsen/
Petersen 1976, 20; Mithen 1994, 121), have appeared
here. However, on the man buried in Donkalnis 4 there
are signs of wound arthritis; on the woman buried in
Donkalnis 6 there are signs of healed breakages in the
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pelvic area; and the remains in Donkalnis 7 show traces
of a broken right collar-bone. Wounds to cranial domes
dominate in the joint Lithuanian Mesolithic-Neolithic
series, followed by elbow injuries which appear after
protecting the head from impact with a blunt object
(Wells 1964, 49).
Social organization and certain aspects of rituals of
Mesolithic communities according to burial data and
analyses of grave goods
The furnishing of both cemeteries on the Biržulis
islands of Spiginas and Donkalnis, sited 200-300 m.
away from the peninsulas, tells us much about burial
customs. The cemeteries on these islands and the ones
on Oleneostrov, Zvejnieki and certain Scandinavian
burial grounds complement our data (Gurina 1956, 11;
Zagorskis 1974; 1987, 11; Larsson 1989). This practice to
arange Stone Age cemeteries survived in the eastern
Baltic region and during the Neolithic period. Burials
took place at Spiginas, Donkalnis, Zvejnieki and Kreiču
until the late Neolithic period (Zagorskis 1961, 3–18;
Bastian 1961). Many communities at that time imagined
that the world of the dead lay on the other side of the
water. The graves at Spiginas and Donkalnis were dug
only 10–65 cm deep. Neither cemetery is marked by
chronological or cultural differences; no, the dead were
not buried in ordered rows nor were there any clear
groups of graves. We may state that undisturbed graves
were found on the top of hills. Women and men were
buried stretched out on their backs and only the man in
Donkalnis 2 was buried with his head bent towards his
chest in a sedentary burial posture. One woman was
buried with bent legs (Donkalnis 3) and in other graves
arms were outstretched and pressed to the waist; all
the deceased were sprinkled with red ochre: before
burial the bottom of the grave pit was sprinkled and
after that the corpse was sprinkled once more from
above with red ochre. Often ochre filled the entire grave
pit (especially in the head area). As the corpses rotted,
the ochre diffused, dyeing the skeletons and grave
goods (animal teeth) red. The significance of ochre for
Mesolithic burials of the dead cannot be doubted; it is a
practice followed across Europe (and elsewhere) ,
dominating regions very distant in time and space
(there are Mesolithic burials at Roonka in Southern

Australia too) (Pretty 1977, 288–331; Layton 1992, 65).
Researchers claim that ochre symbolized fire, the
source of light and warmth. Such an explanation can be
applied easily to the symbolic hearth in Donkalnis 2–3,
where ochre was placed between knapped stones at
the edge of the grave contour.
Data from grave analysis, especially symbolic
analysis, was used as the basis for reconstructing
social structure but it must be admitted that this
remains a very subtle matter and we cannot always
easily establish the status of such symbols on the
basis of archaeological data. Therefore, we will
connect the material analyzed from Donkalnis and
Spiginas with the quantity of grave goods and
palaeopathological data (Chapman 1980, 61; Hodder
1982; O’Shea 1984; Binford 1972).
The main grave goods at Donkalnis and Spiginas
during the Mesolithic period were comprised of the
front teeth and fangs of wild animals hunted most
commonly at the time (elk, aurochs, deer, wild boar
and, less commonly, roe-deer, bear and fox). 193
mammal tooth pendants were analyzed from four
graves at Spiginas and Donkalnis. Although research
into the diet of the people buried here shows that
freshwater fish dominated their diet, their grave goods
(wild animal teeth) show that hunting was still an
important economic activity for these communities.
Pendants from wild animal teeth were an inseparable
decorative part of their grave goods and were used to
adorn corpses as well as to decorate ceremonial burial
clothes. In addition to their aesthetic function, animal
tooth pendants were important as abstract signifiers of
wild Nature (Larsson 2006, 253).
The graves where wild animal tooth pendants were
found belong to the seventh-fifth millennia BC. Graves
vary in the number of grave goods they contain and
Donkalnis 2 stands out for the symmetrical and
symbolic placement of grave goods, the only close
analogies for which being those from Oleneostrovsky
cemetery. A necklace of 27 teeth was found in this
grave, around 3–5 cm from the skull; the teeth stand
root-upwards. The longest, a split boar tooth, seems to
begin the symbolic decoration of the skull as it lies in
the middle of the coronal bone and around it are placed
considerably shorter elk teeth. A further two bored
teeth were found placed, special root-upwards, on the

eyes (one tooth on each eye). Two teeth were placed in
each ear, thereby maintaining the symmetry of the
whole head decoration and two large elk front teeth
were placed with their roots deep in the nostrils (the
roots of the teeth were found deep down between the
nasal bones). A large tooth seems to hold up the chin
and two teeth with bored roots protrude from the
mouth. Two tooth pendants were found placed
symmetrically by each of the man’s knee joints. Bored
tooth pendants were found next to foot and hand bones
but they did not lie symmetrically. The corpse of the
25–30 year old man was adorned with a total of 57
tooth-pendants. It seems that a fur (?) hat was placed
on the head and decorated with a string of teeth. This
can be seen clearly on V. Urbonavičius’ reconstruction
of the man’s head (see fig. 287). Such symmetrical
decoration of the head had a symbolic meaning and
shows the social status of the person buried here. We
know of no analogous graves from Europe but in Grave
115 of Oleneostrov cemetery there was a similarly
adorned head (Gurina 1956, 189). The covering of a dead
person’s eyes is also known in Europe but the
territorially closest analogy comes from Zvejnieki,
where the eyes of the dead were covered with clay and
circular amber discs.
It is probable that the woman on the man’s right and
buried with bent legs also bore symbolic significance.
There are no grave goods in her grave. It is filled with
much less ochre, showing the different social status of
these two persons in their society. Perhaps this double
grave should be regarded as the resting place of a
soothsayer and his companion on the journey to the
hereafter. The exceptional status of the man buried in
Donkalnis 2 is shown by the correlation between the
large amount of ochre and the wealth of grave goods in
his grave because ochre and especially the symbolic
hearth are indicators of social status. With the aid of
techniques from visual anthropology in analyzing this
grave we may draw the conclusion that during the ritual
the corpse was transformed visually by adding new
costume details (paint, wild animal teeth), blocking all
the human sensory organs (for seeing, hearing,
breathing and even feeding) whereby one member of
the community was turned into someone different,
otherworldly, alien (Morgan 1934, 46; Gurina 1956, 31–
33; Butrimas 2012, 115–124).
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The 50–60 year old man buried in Donkalnis 4 had a
completely different social status. The grave is
remarkable for the wealth of its grave goods – as many
as 83 wild animal tooth pendants – making it, in this
respect, the richest in all of Lithuania. Many teeth were
found next to the skull, a good number lay near the neck
and part of a string of pendants was found on the chest
- nearer the left arm, not far from the collar bone.
Judging by the wealth of grave goods, the large amount
of ochre, and the ‘professional’ illnesses determined by
palaeopathologists, he should be accounted a huntsman
who had contributed much to the community, or even a
warrior, as is witnessed by the traces of blows received
in battle (Butrimas 2012, 127–128).
Study of the pendants shows that some of them were
newly made as grave goods, while the clothing in which
he was wrapped and the soothsayer’s ‘hat’ may have
been prepared in advance (Larsson 2006, 281). We have
stated that in the Spiginas and Donkalnis Mesolithic
community, their ways of making pendants followed
traditions reaching back more than 2,000 years. A
technology was used for boring the roots of teeth to
make pendants: the average diameter of the holes bored
to hang teeth was around 3.6 mm. Before boring, certain
tooth roots were flattened (David 2006, 249). Most
common were elk teeth, somewhat fewer aurochs or
deer teeth, while boar’s teeth were rarely placed in a
grave. A few cattle, fox, bear, and roe-deer teeth have
been found. The number of grave goods and the quantity
of ochre in female graves suggests that the status of
women was not high in the Biržulis region. Material from
Latvia (Zvejnieki) and Lithuania (Spiginas, Donkalnis)
shows that male hunters and young women of
childbearing age enjoyed the highest status in society.
Recent Mesolithic studies do not rebut the opinion
that vertical social differentiation gained at birth may
have already existed at that time. Children’s graves
may give the classical indicator of such social
differentiation. Two children were buried in Donkalnis 5
and their grave goods (wild animal teeth and an
arrowhead) tell us that the deceased could have been
boys (future hunters) and so they were given grave
goods typical of huntsmen. The soothsayer’s grave at
Donkalnis, showing the importance of an individual’s
links with society during religious rites, may also be a
marker of a hierarchical society.
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Flint finds are not numerous. Two diagonal cross
arrowheads, which are rare in Lithuania, were found in
Spiginas 1 (Butrimas 2012, 134, ill. 78) and analogies
with South Scandinavian monuments are common. The
latter are attributed to the group of Maglemosian
Culture camps and by form and chipping they may be
attributed to people of the Kongemosian cycle, whose
monuments Danes date also to 5500–5000 BC (Prais/
Petersen 1987; Grøn/Sørensen 1995, 9). Thus the grave
inventory, the similarity of cranial material and
monument chronology reveal possible contacts with
Maglemosian Culture communities. It is harder to
describe the flint tools found in Spiginas 4. These
include knife-shaped blades with slightly chipped
surfaces and (in part) edges. Both artefacts have a
clearly chipped base and one seems to have been made
with a clear mounting. Typologically they may be
attributed to the arrowhead group but traseological
research by N. Skakun in his St Petersburg laboratory
suggests they were woodworking tools, with blades
which bear marks of lineal work and utilization
chipping, so these tools may be called knives. The
double children’s grave contains a lancet arrowhead.
Lancets were the most common form of arrowhead in
Mesolithic Lithuania (Rimantienė 1971, 154; Girininkas
2009, 95–97).
Mesolithic graves from Biržulis Lakeland in the
Baltic Regional Context
When analyzing our material with methods from
palaeopathology, odontology, craniology and the
natural sciences we attempted to find a place for
material from the Biržulis cemeteries within the Baltic
regional context. The sites chosen for the Spiginas and
Donkalnis cemeteries were islands in a lake which has
many analogies in the Baltic region and there are
certain linguistic parallels with river names (the
cemeteries lie at river mouths). The Rūja at Zvejnieki,
the Druja near Donkalnis are connected semantically
with flowing or standing water. Grave chronology
suggests that Mesolithic people did not fear the dead
- not, at least, in the eastern Baltic coastlands. The
earliest grave at Zvejnieki was made in the cultural
layer of the settlement area. Throughout the late
Mesolithic period, graves were built away from the

camps, no longer in the cultural layer but on lake
islands, as at Spiginas and Donkalnis,; Zvejnieki and
Oleneostrov; Szczepanki and Dudka; Skateholm II;
Bottendorf; Plau; Ostorf ir Tannenwerder Island;
Pierkunovo, near Lake Kisaino (Larsson 1988; Głosik
1969; Schuldt 1973; Schuman 1904; Bastian 1961, 9;
Bugaiska/Guminski 2013, 7). Many northern European
peoples imagined the world of the dead to lie across
water. This tradition continued in the Baltic Region
during the Neolithic period too. Perhaps this was
connected with fear of the dead. It may explain the
placing of stones on feet in the cemeteries at Zvejnieki,
Vedbaek and Oleneostrov. Perhaps fear of the dead
and attempts to ensure that they would not persecute
the living explain the fact that in certain places footbones and shin-bones are missing from apparently
undisturbed graves (Donkalnis 4, Zvejnieki 305, certain
Skateholm graves) (Zagorskis 1987, 60; Larsson 1991,
36). Perhaps fear of the dead could explain why the
orifices through which the man in Donkalnis 2 might
sense the world were filled with amulets.
Attempts at reconstructing burial rituals (from the
moment of death to the final fitting out of the grave)
Research at Donkalnis and Spiginas has revealed many
subtle and unexpected facts which show that as early as
the Mesolithic period particularly complex burial rituals
existed about grave fitting , symbolic and sacrificial
hearths, funeral feasts and the use of pits. Comparing
these with other cemeteries in the Baltic Region and
Northern Europe – Zvejnieki, Popovo, Oleneostrov,
Skateholm, Vedbaek – and using data from these
cemeteries, we attempted to recreate certain parts of the
burial ritual but we have not always been able to place
them in a consistent chain of events. In the middle of the
twentieth century, structural anthropologists such as C.
Lévi-Strauss researched human lifestyles and attempted
to connect ways of thought and behavior determined by
myth and ritual (Lévi-Strauss, 1958). The repetition of
formal actions and phrases intended to lead to an
unknown state of being and the ensuring of symbolic
order are part of community training. Rituals change but
the structure remains recognizable and members of a
tribe taking part in shared rituals strengthen their
community identity, distinguishing it from that of alien

identities. The bodies of the dead may represent power
and action and thus this view may be applied to the study
of the rituals, signs, identity and the representation of the
power and image of Mesolithic communities. This field of
research was developed by L. Nilsson Stutz, who applied
it primarily to the study of Scandinavian Mesolithic
graves (Nilsson Stutz 2003; 2006; 2009; Larsson 1990).
Variation was noticed in the separation of the dead from
processes of the living but if rituals are carried out
correctly, harmony between the dead person and his
remains is maintained and after these rituals community
members feel that order has been restored to their
society (Bell 1992; Bourdieu 1977). Even without
understanding the meaning of such rituals, we may
answer such questions as how the corpse was prepared
for burial (dress, ornaments, use of ochre); what the
structure of the grave was (single or in groups, the burial
position); what happened after burial (such as the
removal of the head from the body in Donkalnis 4);
funeral feasts, traces of feasting (at Donkalnis and
Popovo) (Ošibkina 1982, vol. 3, 122–131). Regarding our
material in this way we may state that burials took place
soon after death at Donkalnis, Spiginas and in most parts
of central and northern Europe. Burial most probably
took place in the first days after death because we have
no data showing that decomposed corpses were
interred. The grave pits were filled with ochre mixed with
gravel. Unfortunately, we have not been able to
reconstruct grave clothes in the Biržulis cemeteries in
great detail but among many northern tribes, wedding
and funeral clothes were the grandest a person had and
certain tribes, such as the Koriaki, spent whole years
making their burial costume (Gurina 1956, 230). We can
judge the eloquence of clothing in graves at Zvejnieki,
Donkalnis and Oleneostrov from the wealth of costume
decoration found there, first and foremost the wild
animal tooth pendants, and, according new research of
Donkalnis 2 grave the use of feathers of bird parts were
detected (Mannnerma and others 2019, see pages 374–
381 in this book).
Burial of corpses lying on their back prevailed at
Donkalnis and Spiginas, while burial poses in
Scandinavian cemeteries vary greatly. There are some
very interesting deviations from the ‘norm’ at Donkalnis
too. First of all, there is Grave 2, where the soothsayer lay
with his head bent forward, oriented towards a sedentary
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position, and Donkalnis 4, where the head was removed
from the body and apparently pushed to one side.
The furnishing of a grave marks a community’s final
service to the deceased – the final image recorded in
the tribal consciousness. It was rare during the
Mesolithic period for the dead to have their legs bent.
Such a ritual as carried out in Donkalnis 2-3 double
grave was not the norm but an exception for the
community. This burial differs from other Mesolithic
cemeteries too because usually the dead were buried
facing one another, while the head in the Biržulis
soothsayer’s grave was bent forward and looks straight
out, whereas the woman’s head faces in the opposite
direction. Donkalnis 4 and Skateholm 13 are exceptional
too and do not correspond with Mesolithic burial norms.
In the Donkalnis case, the separation of the head from
the body and the lack of foot bones suggest perhaps
that here, as in the Skateholm case, the deceased was
divided into sections before burial and certain body
parts were removed (Nilsson Stutz 2009, 661). If such a
ritual existed, it clearly differs from all the ‘normal’
burials. This could be interpreted not only as fear of the
dead but as punishment, a warning to remaining
members of the community. These examples are also
interesting as demonstrations of community power –
the burial ritual distinguished between a good and a bad
life, which determined the way in which a person would
be buried. Let us put forward two mutually
contradictory hypotheses: in one case the ritual may
have meant a very negative view was held of the
deceased, or, alternatively, in part a positive view was
held of the person thus buried, referring to his specific
identity or his powers. We cannot say what kind of
influence such rituals could have had on living members
of the community, or what the effect was on social
relations and changes in social structure. Whatever
influence this had, the repetition of rituals took on a
certain sensory effect.
The Donkalnis grave complex raises another littlediscussed issue, namely the feeding of the deceased
and funeral feasting in his memory. In the Skateholm
case, it is clear that the dead was fed in a special way. It
is unlikely we will be able to reconstruct how long
farewells to the dead lasted or whether he was buried
with ritual dancing and singing, but such ceremonies
really could have taken place because in the case of

464

Donkalnis 2–3, we can speak of the existence of a
certain “shamanic tradition”.
After burial, ceremonies (at Donkalnis, Popovo,
Skateholm) were transferred to the islands or hills by
the lagoons, high river banks or lake islands. The ritual
pits that have been discovered suggest that there were
places on cemetery territory or nearby that were
designed for remembering the dead: ceremonial pits
filled with red ochre, small animal bones, fishbone
fragments, large pike jawbones, or elk-tooth amulets
(Donkalnis). Small ochre hearths near the graves
(Spiginas) suggest they were associated with the burial
ceremony on the island itself.
The hearth made of broken stones and sprinkled
with red ochre in double Grave 2–3 at Donkalnis may
have symbolized fire. The cult of fire was well known in
the northern tribes: Yukagir, nivch treated the fire as the
protector of family or even tribe (Jochelson 1920–
1924,150, 152; Šternberg 1933, 72–74).
Chronology, and cultural and genetic attribution
The earliest Mesolithic graves in the Baltic region were
discovered at Zvejnieki II in the cultural layer of the
Mesolithic camp (8270±70 cal BC) and at Kams on
Gotland (7050– 6810–cal BC), dated by radiocarbon
methods (Larsson 1989, 217; Zagorska/Larsson 1994;
Zagorska 1997; Meiklejohn/Petersen/Babb 2009, 648).
They can be attributed to the Early Mesolithic. The
earliest graves in Spiginas Grave 3 (6660–6555 cal BC),
Spiginas Grave 4 (6400–6240 cal BC), Donkalnis Grave 2
(6377–6221 cal BC) and Donkalnis Grave 4 (5980–5790
cal BC) are, according to the author, dated somewhat
later than the earliest graves of the Baltic region
(Butrimas 2012, 92) and belong to the middle Mesolithic
group, together with the earliest group of the Zvejnieki
cemetery from Latvia, the Køge Bugt grave from
Denmark, and Tågerup from Sweden. The chronology of
Mesolithic cemeteries at Donkalnis and Spiginas is very
broad. We have graves here belonging to the Late
Mesolithic and even the Early Neolithic: Spiginas Grave 3
(4050–3500 cal BC), Donkalnis Grave 4 (5980–5790
cal BC), Grave 3 (4706–4552 cal BC), Grave 5 (4232–4221
cal BC) and Grave 1 (3517–3397 cal BC). They are
contemporaneous with Late Mesolithic and Early
Neolithic graves from the Skateholm 1, Skateholm 2

cemeteries (in Sweden) and Late Mesolithic and Early
Neolithic graves from Zvejnieki and Kretuonas (East
Lithuania).
The cultural attribution of Zvejnieki, Donkalnis and
Spiginas remains unclear. At that time, Kunda Culture
existed but new cultural groups were beginning to
infiltrate the region (Nemunas Culture). Marked cultural
regionalization took place, accompanied by
morphological regionalization noted during studies of
material from the great European Mesolithic cemeteries
(Petersen 1997, 40). It is possible that some flint
artefactes found in Spiginas Grave 1 are typical of the
Early Kongemose cultural cycle and that some cultural
relations existed with South Scandinavia (Douglas
Price/Brinch Petersen 1987, vol. 255, 114).
According to craniological measurements of
Donkalnis and Spiginas skulls, the closest relations they
have are with those buried in Skateholm 1 and 2
cemeteries (Česnys/Butrimas 2009, 163).
According to genetic research at the Spiginas and
Donkalnis cemeteries and research at other Mesolithic
hunter-gatherer cemeteries of Central and Eastern
Europe – such as Kretuonas (Lithuania), Dudka,
Checalino (Poland), Bad Dürrenberg 2, HohlensteinStadel, Falkensteiner, Höhle, and Ostorf SK8d (Germany)
– they carried clade U. It was found to have U4 in two
cases (including Spiginas Grave 4) and Bad Dürrenberg
in Germany. The clades U5b2 are known much whide
(including Donkalnis Grave 1). The Biržulis island
cemeteries belong to a specific group with sub-clades
U4 and U5, which are very specific to Europe. To this
group belong 82 % of 22 hunter-gatherers from
Mesolithic graves Central and Eastern Europe. Both
cemeteries analyzed in the monography belong to this
group. Those subclides are very archaic (Bramanti /
Thomas / Haak/Unterlaender / Jores / Tambets /
Antanaitis-Jacobs / Haidle / Jankauskas / Kind / Lueth /
Terberger / Hiller / Matsumara / Forster / Burger 2009,
1–10). Europeans today have moderate frequencies of
U5 types, ranging to 5–7 % in most core European
areas, rising to a maximum of over 40 % among the
Scandinavian Saami. Genetic analysis reveals genetic
discontinuity between the Old European HunterGatherers and Central Europe’s first farmers.

Neolithic Graves from Western and Northern Lithuania
Late Neolithic graves are known from 18 localities in
Western and Northern Lithuania. A similar number of
Corded Ware Culture settlements (20) have been
investigated in the same region. Currently we have 16
calibrated radio carbon dates from Western and
Northern Lithuania graves. They are dated from 3013–
3397 B. C. (Donkalnis 7), to 2110–1890 (Veršvai). One very
specific site from Bižulis Lake area also belongs to those
monuments.The great Neolithic hearth from the sacrifical
site at Donkalnis was most probably built in the Neolithic
period, very likely considerably later than the first
Mesolithic burials. Pottery and flint artefacts which are
found in the settlement’s cultural layer were also found
in the great hearth at the sacrificial site. Pottery from a
later period (Trzyniec Culture?) was also found. The most
important feature of the sacrificial site is the great
hearth, measuring 9 m long (east to west) and 6 m wide
(north-south). It is 110 cm deep at its deepest point. In
cross section B-B1 we see that this place is comprisesd
of three parts and the deepest point lies closer to the
western slope of the hill. The whole area covered by the
marks of the hearth(s) measured 28 m². Broken stones
were found at a depth of 25 cm from the surface in the
northern part of the hearth mark: burned potsherds
were found between and beside these stones. Stones
measuring from 5 x 10 cm to 8 x 20 cm almost formed a
semicircle. Close to the surface at this point, at a depth of
10 cm, several pieces of human bone were found. In
cross-section C-C1, made across the ‘great hearth’, we
see three component parts. In particular, the form of the
eastern mark of the great hearth shows that there are
remains from several hearths dating from different
periods, as the potsherds of varying age here confirm.
Other oval-cross-section hearths with irregular shapes
were concentrated in the northern part of the settlement
but one of them was 11 m away. The exceptional feature
of these hearths in comparison with other Neolithic
domestic hearths in this region is that little or almost no
charcoal was found in them.
1-3 m south of the great hearth we found traces of the
poles used in its construction; they do not form any clear
configuration.
One ritual complex connected with the festivals and
burial ceremonies of the Mesolithic-Neolithic inhabitants
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of the area is made up of the great hearth, marks on the
remains of a building, funeral feast pits and graves..The
fragmentary nature of this material and the fact that the
northern part of this complex (ca 500 m²) was destroyed
when the quarry was established prevents us from
recreating the whole chronological development of this
complex. But its compact nature suggests that it is one of
the most interesting and unique monuments of this type
to be found thus far, not only in western Lithuania but in
the whole of the Baltic Region.
Grave goods, special features of burial practice
Wild animal tooth pendants were dominant in Mesolithic
graves while flint and stone artefacts typify finds in the
group of graves we date to the late Neolithic period. The
Neolithic finds are not as numerous as the Mesolithic
ones. These include five flint knives and a flint socketed
axe with a square blade (Plinkaigalis 2 and 3, Biržai and
Gyvakarai) and two triangular arrowheads. One of these
was found in Donkalnis 7, the other, near Grave 6. Part
of a bear skull was found in Donkalnis 7, along with the
triangular arrowhead; this was part of the bear’s
jawbone, a bear fang amulet. Flint knives, chipped or
otherwise, were typical of all grave goods of eastern
European Boat-Axe Culture found at Fatyanovo and in
Central Dnepr and Baltic Boat-Axe culture graves. In the
eastern Baltic region they are found in graves at Ardu
and Kunila (Estonia), Viskiautai, Lauknėnai, Kraupiškėnai
and elsewhere. Triangular flint arrowheads are found in
all Stone Age monuments in the Žemaitijan Uplands.
Among the Grave goods we have one stone perforated
Boat Axe from Gyvakarai grave and three flint axes
from Plinkaigalis, Biržai and Gyvakarai graves.
The material found at Spiginas, Donkalnis and
Plinkaigalis supplements finds from single graves at
Veršvai, Paštuva and Grinkiškis and we may claim that
burial practices in western Lithuania varied. In some
graves the corpse was laid on its back (Donkalnis 1, 7
and the grave at Lankupiai); in others, the body was
bent (Donkalnis 6, Spiginas 2, Veršvai 22, and all the
Plinkaigalis graves). In Donkalnis 6 and Veršvai 22, the
legs were bent at various angles but not the arms, while
both the arms and legs were bent in Spiginas 2 and
Plinkaigalis 1 and 2. None of these burial styles forms a
more compact group and, evidently, it will remain
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impossible to determine to which cultural group of
Corded Ware culture these people belonged. Ochre was
not found in these graves. Burials in western Lithuanian
late Neolithic graves differ little from burials in other
late Neolithic graves in the Eastern Baltic Region.
Chronology and other remarks on Neolithic graves
from Western and Northern Lithuania
Location. A large part of the Biržulis Lakeland late-Neolithic graves and also the graves excavated in western
Lithuania close to what is now the border of Lithuania (in
the Mazurian Lakeland and Latvia), which belong to the
Corded Ware culture, are to be found on islands formed
from kames in lakes (Dokalnis, Dudka, Zveinieki) or by
rivers at the top or on the slopes of small hills at the confluence of rivers (Plinkaigalis, Benaičiai, Lankupiai, Biržai
and so forth). Almost all the graves were found on gravelladen hills, most often during the extraction of gravel.
Between the early Mesolithic and the end of the late Neolithic periods, burials were performed at Donkalnis, Spiginas, Dudka and Zveinieki, on the hills of lake islands, or
at locations prominent in the local landscape [Butrimas
2016a, p. 156; Guminski, Kowalski 2011, p. 476; Zagorska
2016, p. 226–227; Merkevičius 2005].
Burials began in the Donkalnis and Spiginas cemeteries in 6580 and 6300 B.C.(the earliest median calibrated
radiocarbon dates). One middle-Neolithic grave at Donkalnis is dated to 3457 B.C. (median calibrated date) and
two Donkalnis and Spiginas graves date to the first half
of the late Neolithic – both lie within the chronological
boundaries 3000-2500 B.C..The late-Neolithic graves
from Plinkaigalis, Benaičiai and Latvia are within the
same chronological boundaries. The latest Corded Ware
graves from Gyvakarai and Dudka (north-eastern Poland) date to the end of the late-Neolithic period (the period between 2500 and 2000 B.C.). The dates of graves
of both chronological periods from Western Lithuania,
North-eastern Poland and Latvia are connected with the
dates of Corded Ware culture established from the cultural layers of settlements excavated in Lithuania [Butrimas 2012, p. 210]. As Danish scholars showed long ago
[Fischer 2003, p. 463], all the dates established from
organic remains on shards of Corded Ware pottery from
Nida and Šventoji are much earlier (by 100-500 years)
than the dates derived from the archaeological context.

Thus we cannot rely on these dates for dating the spread
of Corded Ware culture in Lithuania, though certain colleagues have tried to do this [Piličiauskas et al. 2011]. We
included the table of radiocarbon dates from Lithuanian
Corded Ware culture graves (see page 361)
Genetic research and phenological types. Genetic
studies of the Donkalnis and Spiginas Mesolithic graves
have shown that the people buried there differ completely from the inhabitants of what is now Lithuania.
Like the hunters, fishermen and gatherers from centraland eastern European Mesolithic graves – Kretuonas
(Lithuania), Dudka (Poland), Bad Dürrenberg, Osfort, and
Hohlenstein (Germany) and so forth – they have the U
gene. The Mesolithic and middle-Neolithic population of
the Biržulis islands belong to the U4 and U5 haplogroups,
to which 82 % of all Mesolithic-early Neolithic hunters
from central and eastern Europe belonged. These haplogroups are very archaic and in Europe today 5-7% of
people have them and only the Saami of Scandinavia
have preserved 40 % of this haplogroup in their genetics.
Agriculturalists and pastoralists who migrated to central
and eastern Europe belong to people with completely
different haplogroups; in western Lithuania such people
belonged to the Globular Amphora and Corded Ware
cultures. Genetic analysis of the Old European agricultural-culture people has shown that during the Third
Millennium B.C. there was an influx of completely different genes and that there is no genetic continuity between the old hunters and fishermen and the early agriculturalists and pastoralists.
Moreover, people of the Corded Ware and Baltic Boat
Axe cultures are notable for their special phenotypes
(physical anthropological characteristics) as is shown by
the analysis carried out by G. Česnys and R. Jankauskas
of material from Birzulis and other Lithuanian sites carried out by G. Česnys and R. Jankauskas [Česnys 1985a;
Tebelškis, Jankauskas 2006, p. 20]. They are large, extremely hypermorphic, dolichocranic Europids with a
broad and high face; broad and deep eye sockets; moderately protruding nose,whose roots spread markedly; a
clear, horizontal facial profile and a heavy postcranial
skeleton. The reconstructed height of males is 177 cm
according to the Nain scale; average life-expectancy was
35.5 years. They are close to individuals buried in Estonia
[Mark 1956a; 1956b], Prussia [Česnys 1991a; 1991b;
1991c], and Fatyanovo Culture graves.

Possible traces of Indo-Europeanization process.
There were marked changes in the diet of people living
around Lake Biržulis between the Mesiolithic and the late
Neolithic periods. Throughout the Third Millennium B.C.
there was a move from a fishermen’s and hunters’ diet to
an agriculturalist and pastoralist one – markers of animal protein increased greatly (although fish and meat
were not abandoned entirely) and pollen diagrams show
the cultivation of hemp and hollyhocks (the Šarnelė settlement); the number of cattle, sheep, and goats increased (in the settlements of Daktariškė, Donkalnis,
Šarnelė), as did the number of horses and dogs. The
dates of Corded Ware and Globular Amphora culture settlements and dates in western Lithuania almost coincide
with the dates of Corded Ware Culture in Central Europe
(2880-2310 B.C.) [Müller et al.. 2009, p. 142].
The process of Indo-Europeanization is reflected in the
old European lexical layers of Lithuanian, Prussian, Latvian, Germanic and other Indo-European languages. The
Lithuanian language has retained the old layer of the Indo-European lexicon, where an important feature is the
names of domestic animals and plants, such as ašvá
(mare), ašvienis (workhorse), avis (ewe), avinas (ram), ožys
(goat), ožka (nanny goat), paršas (swine), pekus (cattle,
herd), šuo (dog), veršis (heifer), javai (corn), kanapė (hemp)
[Sabaliauskas 1990, p. 7–80, 239], which, according to
Valentinas Kiparskis, date back at least 3,500 years, and
the most recent research by Tamaz Gamkrelidze,
Viacheslav Ivanov, Algirdas Sabaliauskas and others
shows that the words could be even older, dating to the
Fifth-Third Millennia B.C. [Gamkrelidze, Ivanov, 1984, p.
88; Sabaliauskas 1990, p. 7].
Thus new data from western and northern Lithuanian
late-Neolithic grave excavations, comparison with dated
material from Corded Ware culture settlements of the
same territory, and data from historical linguistics and
dietary and genetic research allow us to assert that, as
was thought previously by Lithuanian archaeologists,
anthropologists and linguists – Rimutė Rimantienė,
Gintautas Česnys, Adomas Butrimas, Algirdas
Sabaliauskas, Zigmas Zinkevičius et al. — the prevalence
of agriculture and animal husbandry can be associated
solely with the advent of Indo-European cultures and the
establishment of the Proto-Indo-European language. This
quite long process (according to calibrated dating) took
place throughout the whole of the Third Millennium B.C.
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From Mesolithic to Historical times:
Development of Ritual Complex
in Northern Part of Lake Biržulis, according
to Archaeological, Linguistic
and Historical Research
(Fig. 342–356)

Several ritual complexes are known in Europe, like
Stonehenge (England), Newgrange (Ireland), and Alvastra
near Lake Tåkern (Sweden), their origins reach back to
the Stone Age, and their chain of development includes
the metal ages or even the period of official conversion
to Christianity. These complexes, which stretch across a
long chronological period, are known also from western
Lithuania – from Žemaitija (Samogitia). On the basis of
archaeological, linguistic and historical research we
attempt in this monograph to reconstruct the
development of the Donkalnis and Spiginas MesolithicNeolithic cemeteries, sacrificial hearths, and funerary
feast sites, which date from the middle Mesolithic period
to historical times. We have selected a very narrow area
along the shores of Lake Biržulis in western Lithuania.
During the Mesolithic and Neolithic periods this was an
800 m. east-west-oriented area where discoveries have
been made of settlements, sacrificial and burial sites,
and a seer’s grave. On the basis of archaeological and
ethnological Indo-European studies and the earliest
historical sources (namely, the land registers of the
bishops of Žemaitija from 1421–1662) we study the later
period from the early metal ages to the area’s very late
official conversion to Christianity in 1413, during which
time the area spread 1,000 m. westwards. An attempt is
made to reconstruct the sacralisation and
monumentalisation of this space over almost 7,500
years from 5980 B.C. to A.D. 1413–1421.
Throughout Europe, only a few Stone Age ritual
complexes have been studied in depth and presented
in such a way as to draw tourists. Stonehenge is an
exceptional site of such past magnificence that each
year it draws millions of tourists from all corners of
the globe. It was built over several thousand years (its
first traces date to the Mesolithic, the last to the
Bronze Age), renewed with various building materials
(earth, wooden stakes, standing stones) and its
purpose changed over time. Stonehenge served
various functions: temple, ritual ceremonial centre,
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burial site, and a place for calendar and other rituals. It
is comprised of more than a dozen monuments dating
to various periods, all connected by special tracks. The
tracks are marked by mounds or wooden posts known
as avenues. These avenues, mounds and wooden and
stone temples are spread over a site to the north of the
River Avon. Scholars do not doubt the special role the
river played in the existence of this complex. The site
has been subject to research and interpretation for
more than 350 years and continues to this day. The
complex now stretches over an area more than a
dozen square kilometres in size and its chronological
boundaries have been divided into eight phases, from
3005–2915 BC to 1630–1520 BC .
Similar ritual complex sites that have been used over
several millennia as calendar monuments, temples and
burial places exist at Newgrange (Ireland) and Alvastra
(near Lake Tåkern in Sweden), the latter being the closest
such extensive complex to the one in Lithuania. Alvastra
comprises Stone Age lakeside peat settlements, bronzeage barrows, hill-forts from the Great Migrations’ Period
and early Christian church crypt burials. The early
development of this complex culminated with the building
of a monastery on the site in 1143.
Research at the Donkalnis and Spiginas Stone Age
complexes has revealed many subtle and unexpected
facts about grave fitting, symbolic and sacrificial
hearths, and funeral feasts. These complexes show
that particularly complex burial rituals existed as early
as the Mesolithic period. Bronze Age offering sites and
hills stood nearby at Širmė hill-fort, and the Žemaitijan
territory of Medininkai developed here in the 13–14th
centuries. Since A.D. 1370, written sources have
mentioned Viržuvėnai, and Lake Biržulis. That part of
Lake Birzulis lying around the River Virvytė was
granted to the first Žemaitijan bishop, Mathias, and his
cathedral chapter by Grand Duke Vytautas on 22 June
1421. Thus, charters from later rulers (1547),
documents from wardens of the lake (Jeronimas
Chodkevičius (1547), etc.), and the 1637, 1638 and 1662
inventories of the bishop’s Viržuvėnai manor, where
many now non-existent toponyms and hydronyms
from the area around Biržulis were recorded ,
represent the most important witnesses of the further
historical development of this complex. During
archaeological expeditions to Biržulis (1978–1992),

many place names were recorded, including the lake’s
haul names. Various methods were employed to study
the evolution of the lake’s environment and analyze
archaeological findings (especially through
radiocarbon dating, use-wear analysis, genetics, and
palaeogeographical and bioarchaeological studies). All
the data revealed considerable information about this
complex. Gradually the centre of a unique complex was
uncovered. It occupied only a small, approximately
800-metre-long, part of the northern shores of Lake
Biržulis. After multidisciplinary research at this unique
complex, various aspects of local ceremonial life, such
as burials, commemoration of the dead, funeral
practices and feasts were gradually revealed. If we
add data from written sources, and the results of
mythological and linguistic research (especially
hydronyms and toponyms), a unique multi-millennial
tradition begins to emerge.
We found that what we had was a complicated
ceremonial site, possibly the longest known one in
eastern Europe, where the first historical evidence was
left by hunters and fishermen buried in Donkalnis (7–6
millennia BC). Then later, in the 5–3 millennia BC,
traditions were continued by Narva culture hunters,
gatherers and fishermen. During prehistoric times the
communities which dwelled in this place strove to
maintain their varied natural resources, flora and
fauna with the help of their traditions and religious
practices. Their physical activity was greater and their
diet much more varied than was the case with
agricultural communities. Later, from at least the third
millennium BC, these lands were inhabited by Corded
Ware and Globular Amphorae cultures – old IndoEuropeans who differed from earlier local inhabitants
in their genetics and use of agricultural traditions.
In the Palaeolithic period, Lake Biržulis was not
located near main routes, which are very characteristic
of coastal regions. Neither was it near the main rivers
(Nemunas, Dauguva), and therefore the new settlers still
used all the natural food sources (fish, animals, plants)
from the Biržulis micro-region. It was they who watched
over the great Neolithic sacrificial hearth at Donkalnis
for hundreds of years. Later, Bronze Age pottery became
important in the formation of the first Baltic tribes
(aestii). The later history of the development of these
communities was continued by Curonian and Žemaitijan

tribes, who lived on opposite banks of the Druja River.
The boundaries of the lands of these tribes are marked
not only by archaeological sites and toponyms (Kuršiai,
Kuršeliai, Kuršupalis, etc.), but also by the ancient
boundaries of the parishes of Janapolė and Pavandenė.
In these burial grounds, archaeologists have found an
abundance of weapons which reveal not only the
occurrence of local conflicts, but also the need for locals
to defend themselves from attack by the Sword Brethren
and the Teutonic Order which invaded these lands in the
13th century. They chose dwelling places not only by
lakes and rivers, isthmuses, and the broader, sloping
shores of Lake Biržulis, but also on the moraine hills
around the lake. The remnants of their ditches, mounds,
platforms of hillforts with their high, steep slopes can be
seen to this day. The great castles of the land of
Medininkai were concentrated around Lake Biržulis and
the confluences of the River Virvytė – Sprūdė
(Šaukštelis), Moteraitis (Burbiškiai), two Girgždūtė hillfort, Širmė hill near Janapolė, and the Sėbai and Šatrija
hill-forts all bear witness to the particular importance of
this land in the history of Žemaitija.
The site itself is considerably closer to the northern
shores of Lake Biržulis and the Virvytė confluence.
Little by little, over several millennia, a whole ritual
complex took shape in this rather small area.. In
addition to the oldest part of it – Donkalnis – the old
late Neolithic and Bronze Age settlements of
Skirmatinė, Gaigalinė I and II, and Širmė hill are
surrounded by Stabinė village, Stabakulis field, and
Alkalių meadows. A Bronze Age offering site with
striking bronze artefacts is located about 800 m to the
west of Širmė hill, near the inflow of the Virvytė in
Patilčiai village. Between Donkalnis and Širmė hill
stands the sacrificial hill of Janapolė, which probably
dates to the early Middlle Ages. This chain of religious
sites was completed after the official Conversion of
Žemaitija in 1413, with the Žemaitijan bishop’s manor,
and Janapolė parish and church.
In the mid-twentieth century, structural
anthropologists such as Claude Lévi-Strauss
researched human lifestyles and attempted to connect
ways of thought and behavior determined by myth and
ritual. The repetition of formal actions and phrases
intended to lead to an unknown state of being and the
ensuring of a symbolic order are part of community
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training. Rituals change, but the structure remains
recognizable and the taking part in shared rituals by
members of a tribe strengthened their community
identity [16, 17]. This process can be seen in the
Žemaitijan context too.
The methodological aspects include three main
points of analysis:
• analysis of the archaeological-ritual complex in
the Northern part of Lake Biržulis, based on
archaeological excavation material, radiocarbon
dating, genetic and paleo-geographical and bioarchaeological studies;
• linguistic and etymological analysis of place
names recorded during expeditions in the area
around Lake Biržulis, 1978–1992;
• analysis of written sources and mythology
(documents from 1370, 1421, 1662).
This multidisciplinary research resulted in the
reconstruction of a unique ceremonial complex, one of
the longest-lasting in Eastern Europe.

sorcerers also occur – Burtai, Burtonei, Burtons,
Burtones, Burteninki, Burtniker, Burtinikie – in the work
of John Malalas, Jan Łasicki and Matthäus Pretorius,
as well as in Martynas Mažvydas’s Catechism (1547).
These words and names are associated with magic,
sorcerers, spells, and fortune-telling. Witchcraft and
magic, which later Christianity combatted even as late
as the 18th century, were blamed for all manner of
damage to humans, animals and nature. Since the
occurrence of words with the root burt- is detectable
almost exclusively in the Baltic region, it leads one to
believe that the burial grounds in Zvejnieki, Donkalnis
and Spiginas – on their lake islands and in other
vicinities – and the sacral processes associated with
them, may have begun during the seventh millennium
BC and continued to develop until the regions
converted to Christianity. Study of the origins of the
words burti, burtas could perhaps lead linguists to
proto-Indo-European local cultures (for example,
Narva culture).
Etymology of the hydronyms “Ruja” and “Druja”

Biržulis and Burtnieks: Special Lakes of Oldest Burial
Grounds in Eastern Baltic
Etymology of hydronyms “Biržulis” and “Burtnieks.”
The sites of the oldest eastern Baltic Stone Age
cemeteries and ritual complexes at Spiginas,
Donkalnis and Zvejnieki (northwestern Latvia) were not
chosen by accident. Spiginas and Donkalnis were
established on islands in Lake Biržulis (West
Lithuania). After research based on associated
artefacts and radiocarbon dating of human bones from
the cemeteries it was concluded that these complexes
were in use for a period of more than four millennia
(6377–to 2290 BC). The meaning of Lake Biržulis in
Indo-European languages is metaphorical, signifying
“ritually clean”, “innocent“ in old Indo-European. Some
parallels may be drawn with the famous Zvejnieki
cemetery in Northern Latvia. The name of Lake
Burtnieku, where Zvejnieki is located, in translation
means “Sorcerer’s Lake“. In the Baltic languages,
words with the root burt- (burti, burtas, burtininkas) are
numerous. They occur in place names and written
sources in Latvian, Lithuanian, Old Prussian and, in
very rare cases only, Slavic languages. The names of
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We also note the linguistic parallel between the areas
around Lakes Biržulis and Zvejnieki, namely that the
River Ruja at Lake Burtnieku (Zvejnieki cemetery) and
the River Druja at Lake Biržulis (Donkalnis cemetery)
are connected semantically with flowing (Druja) or
standing (Rūja) water. Aleksandras Vanagas explains
these hydronyms very simply. On the basis of the work
of Jan Endzelyn, Hans Krahe, Kazimieras Kuzavinas,
and Vladimir Toporov, he links the name of the River
Druja in the vicinity of Varniai and Biržulis with the
names of the Latvian River Druvė and Lake Druvasezars, with the ancient Indian words draváh (run,
running) and draváti (run, flow). He links the hydronym
Ruja with standing, stagnant water. A river by the same
name is known from Troškūnai parish, whilst near
Raguva there is marshland with the same name.Three
close hydronyms are known in Latvia – Rūja, Rū-jupė,
Rūjas. Perhaps a hydronym of similar origin can be
found in Kaszuby (raja ”swamp, mud”), where Baltic
names abound. Kazimieras Būga and Marta Rudzytė
thought that this name is a loanword from the FinnoUgric languages. However, the geographical
prevalence of this place name in Baltic and Finno-

Ugric areas, and the fact that it is found near Zvejnieki
burial ground in Latvia, the oldest and largest such site
in Eastern Europe, known since the Mesolithic, would
allow us to hypothesise that the origin of this word
might derive from ancient European (proto-IndoEuropean) cultures. As the latest genetic research
shows, these cultures migrated towards the North,
through Baltic and Finno-Ugric lands, as far as the
Saami areas of Scandinavia. The migration trajectory
can be seen through the ancient holders of U5 and U4
haplogroups: Mediterranean Sea coast inhabitants
have 1 – 5 % of these groups. In the rest of Europe
(including Lithuania) these haplogroups are spread
among 5 – 7 % of the population, whilst in Scandinavia
the occurrence of these groups among the Saami is as
high as even 40 %. Such holders of the latter
haplogroups were absent from early agricultural
societies. This signifies the arrival in the area of new
anthropologically different communities with different
haplogroups.
Particular attention should be devoted to the
hydronym Druja. According to specialists in ancient
Prussian, Vladimir Toporov and Vytautas Mažiulis,
words with the root druv-, drūv- can mean “to believe,
have faith, be strong, have strong faith”. Therefore, the
river Druja, near what is now Donkalnis, could be
further evidence of a millennial tradition of burial,
funeral pits, and sacrificial hearths. The occurrence of
Druv- meaning “to believe, have faith” in Baltic and
Germanic languages may demonstrate ancient
contacts between these languages. In the second
phase of special sacralization of this place, its
bisyllabic name, Don-kalnis, in ancient Indo-European
may have meant “hill (kalnas) in the water (don)”.
Name “Biržulis” in the Written Sources
More attention should be paid to the name Lake Biržulis.
It was mentioned for the first time in written sources
by the famous 16th century diplomat and Calvinist
divine, Jan Łasicki, in his treatise “On the gods of the
Žemaitijans, other Sarmatians, and false Christians”,
published in 1615. He referred to his predecessor
Jokūbas Laskauskas, who was surveyor of royal estates
in Žemaitija in 1534 and 1551-63 for King Sigismund
Augustus, and also a student of Žemaitijan culture. His

long period working as the royal surveyor of the
historical areas of Plateliai, Gargždai, Josvainiai, Šiau
dinė, Ariogala, and Karšuva enabled him to commu
nicate with locals and to record much local data. This
activity, which lasted more than 14 years, might be
regarded in modern parlance as an expedition and the
first to go on for such a long time in Žemaitija. On the
basis of Jokūbas Laskauskas, Łasicki wrote: “They are
most unwilling to tell Christians what Salaus, Szlotrazis,
Tiklis, Birzulis, Siriczus, Duvargonth, Klamals, Atlaibos
and other, similar gods do. They are supposedly
people’s helpers, and therefore it is necessary to turn to
them”. The work of Jan Łasicki was regarded as ”hardly
reliable” by Aleksander Brückner . W. Jaskiewicz, who
wrote his dissertation on Jan Łasicki’s work, mentions
that Lake Biržulis, near Varniai, could have been a
mythical image, representing a figure marking out
woodland. Nowadays, the culturologist Vytautas
Ališauskas is interested in the study of Jan Łasicki.
Earlier, famous Indo-European researchers turned their
attention to the word Béržuvis. On the basis of data from
the Hattian, Thracian, Baltic and Slavonic languages,
they were inclined to assign the meaning “clear” to this
word, whilst its metaphorical meaning would be
“ritually clean, virgin”. Biržulis was probably very
special from the ancient Indo-European culture period
onwards and related to ceremonial rites on the lake’s
northern shore. After in-depth study it becomes
unsurprising that this lake was mentioned as a god in
Jan Łasicki’s 16th-century work.
It seems that interpretations of the words Spiginas,
Spigino ragas should also be expanded. Frost and the
sun are not the only things that can spiginti (glare).
Spiginas Horn, as well as the Spiginas island burial
ground, where graves dating back to the 7–3 millennia
BC were found, ends at the southern end of Biržulis
Lake. The world of the dead on the island was separated
from that of the living by water. In his Prussian
etymological dictionary, Vytautas Mažiulis explains that
the word spigsnā means “washing”, “to sprinkle”. In the
case of Biržulis, the washing of the deceased may have
been done during the corpse’s final journey to the island.
Spiginas is a word that takes on a new meaning.
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Donkalnis Stone Age Cemetery and Offering Place
The islands of Donkalnis (the old Indo-European
meaning of which is “hill in the water”) and Spiginas,
where Stone Age people were buried, are really very
clearly visible in the landscape. For local people they
may have been socially very important for such
matters as burying the dead, holding ritual feasts and,
later, during the Neolithic – as an offering place. The
furnishing of both cemeteries on the Biržulis islands of
Spiginas and Donkalnis sited 200–300 m away from
the peninsulas, also can be seen from peninsula
camps and settlements in both Mesolithic and
Neolithic times, revealing much about burial customs.
The cemeteries on these islands and the on
Oleneostrov in Onega Lake, Zvejnieki in Lake Burtnieku
and certain Scandinavian burial grounds complement
our data. This practice survived in the eastern Baltic
region during the Neolithic period. ,
This may explain the gradual monumentalisation of
these two sites, which reached a stage where they
became the most visible and most known to nearby
communities. The visual effect of these cemetery and
ritual complexes was very striking; the same cannot be
said of all Stone Age ritual and cemetery sites in the
Baltic Region. We deduce that space, place and
landscape in the Biržulis area have been associated with
a broad range of emotions and meanings over a long
period of time that may be difficult to specify. The
Donkalnis centre had particular social significance
containing local communities, a curious outcrop of land
like the horn-shaped Spiginas escarpment, which was
also a clear site dominating the local landscape.
Donkalnis became such a dominant feature not only
because people were buried there from 6377–6221 to
2880–2470 BC, albeit sometimes with considerable
intervals. but also because it was the site of regular
ritual activities such as burial ceremonies, feasts in
honour of the dead (Mesolithic period) and, later,
sacrifices which were offered in the huge sacrificial
hearth (Neolithic and early Metal period). Members of
local communities taking part in shared rituals
strengthen their common identity, distinguishing
themselves from alien identities. The landscape also
offers them a vernacular entry to activate specific
movements, actions, narratives, signs and rituals and
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those activities can modify a place and local landscape.
This paper also seeks to show how in a particularly
compact environment (in a narrow 1,600 m strip of land
on the northern shore of Lake Biržulis) these
connections remained unbroken, deepening over time
and changing to become important ritual sites during
the Metals’ Period, even as late as the 1413 official
conversion of Žemaitija to Christianity. The sites’
chronology can be ordered preliminarily as follows:
Donkalnis Stone Age burials (Mesolithic) graves and
the symmetrical and symbolic placement of grave goods
– animal teeth – in double grave No 2 (with closest
analogies in Oleneostrov): a necklace of 27 teeth was
found in the grave, around 3–5 cm from the skull). A
further two bored teeth were found specially placed, with
the root-upwards, on the eyes (one tooth on each eye).
Two teeth were placed in each ear, thereby maintaining
the symmetry of the whole head decoration, and two
large elk front teeth were placed with their roots deep in
the nostrils. Such symmetrical decoration of the head had
a symbolic meaning and reveals the social status of the
person buried here. The woman buried with bent legs and
lying to the man’s right also bore symbolic significance. At
the northern edge of the grave was a small mound of
knapped stones measuring 50 x 60 cm and sprinkled with
ruddy ochre, probably to symbolise a heart. Perhaps this
double grave should be regarded as the resting place of a
soothsayer and his companion on the journey to the
hereafter. Grave 2 is dated 6377–6221 BC .
The Donkalnis (Mesolithic) funeral feast pit filled with
red ochre raises another little-discussed issue, namely
that of funeral feasting in memory of the dead. The ritual
pits that have been discovered suggest that there were
places on the cemetery territory or nearby that were
designed for remembering the dead. Those ceremonial
pits were filled with red ochre, along with small animal
bones, fishbone fragments, large pike jawbones and an
elk-tooth pendant (Donkalnis) (Fig. 6).
Donkalnis and Westwards: Development of Sacral
Places from the End of Neolithic to Žemaitijan Baptism
Archaeological Sites from the Neolithic and Bronze
Ages
Archaeological excavation of Donkalnis and the
StoneAge and Bronze Age sites situated to the west of it

(Gaigalinė I and II, Skirmantinė, etc.), references to
offering places, studies of archaeological and land
drainage results, place names and historical sources
have revealed that the special ritual complex occupies
an area of approximately 1.5 km. This is connected not
only with the oldest heritage which we have discussed,
but also with new settlers, ideas, agriculture, and ritual
traditions. Perhaps it is connected with more
complicated sacrificial rituals, the chronological
development of which is very difficult to reconstruct.
First of all, this area was inhabited by new people of
different phenological types and gene groups, with
different burial traditions. From Central Europe they
brought flat-bottomed, mostly Cord Ware ornamented
pots, new flint technology (triangle flat-retouched arrowand spearheads), animal husbandry (sheep and goats),
whilst Globular Amphorae culture brought new amber
manufacturing technology (the idea of solar symbols,
and the cruciform decoration of amber discs).
Husbandry and small cultivation brought more stability
to the Biržulis settlements.
The need to adapt to the environment led to the
emergence of local traditions. Donkalnis and Spiginas
became burial grounds where the newcomers also
buried their dead. It is worth noting that they did not pour
ochre during burials. In Donkalnis they established an
offering pit whose specific new feature was a great
hearth measuring 9 m. long east to west and 6 m. wide
north to south. At its deepest point it reaches 110 cm
from the surface. In all, the multiple-use sacrificial
hearth covers an area of 28 m2. Smaller, oval shaped
hearths were detected in several places in the northern
part of the sacrificial site. A similar long hearth was used
in the Neolithic settlement at Nida. Pottery and flint tools
were found in the Donkalnis sacrificial pit. Potsherds
from a later period were also found, and these can be
dated to the beginning of the Bronze Age. Very similar
ornamented pottery is ascribed to Trzciniec or Ivenian
cultures. There are no separate settlements in the
Biržulis region with this type of pottery. However, these
fragments may indicate contacts between the Masurian
Lakeland and Western Lithuania at some period. The
most significant symbols of this pottery are the pot
edges ornamented with counters and lines. This Biržulis
region pottery type was studied by Agnė Žilinskaitė. In a
light gravel layer approx. 1-3 m. south of the hearth,

traces began to emerge of six dark ovular stakes. These
stakes may have been related to some kind of
construction. There may also be possible connections
with late-Neolithic burials. The great (Neolithic) Donkalnis
sacrificial hearth was built most probably in the Neolithic
period and used until the Early Metal Age period, very
likely considerably later than the Mesolithic graves and
ritual pits with red ochre. Pottery from the late Neolithic
(Corded Ware culture) and even from much later periods
(Trzyniec and other Central Europe forest zones) was
also found. The great, multiple-use sacrificial hearth,
measuring 9 m long (east to west) and 6 m wide (north–
south) and 110 cm deep at its deepest point, existed over
a long period, possibly until as late as the Early Metal
Age. The Late Neolithic grave 7 from this period in
Donkalnis is dated 4290±35 BP.
The third stage in the development of this ensemble
is connected with research into the early-Bronze-Age
Gaigalinė 1 and 2 settlements and the Bronze-Age
sacrificial site in the village of Patilčiai (1700–1100 B.C.). A
Bronze Age offering site at the village of Patilčiai in the
upper reaches of the River Virvytė had a significant
meaning as offering place in Donkalnis. In 1933, when
land drainage works were in progress, M. Mikalauskas
marked unique findings on his plan: a long bronze pin
and a Nortikėnai type axe. These artefacts are rare in the
territory of Lithuania. As examples from foreign
countries show, this place was a Bronze Age offering site.
Many similar impressive sites with various rich sacrifices
are known in Scandinavia. In ancient Europe cultures,
flowing river water was imagined to be an intermediary
between the worlds of the living and the dead.
The Toponyms Connected
with Archaeological Monuments
This period also covers late-Neolithic and early-BronzeAge settlement toponyms:
Alkalių pievos (Offering fields) (Early Metals’ Period).
Stabakulio laukas (Idol stone field) (mentioned in
written sources – the 1662 Inventory of land belonging
to the bishop of Žemaitija).
Stabinės kaimas (Idol village) – a village which has
survived to this day though it has only one farm;
fishermen still haul nets on the lake, which is known as
Po Alka (“for the temple”, “for the Offering hill“) .
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It appears that the Viržuvėnai (Janapolė) temple-hill
area, which dominates its surroundings and can be
seen from afar, marks the end of sites with sacral
names and it is here that the fourth stage begins with
early-mediaeval archaeological monuments.
Viržuvėnai temple-hill (at least until the official
conversion of Žemaitija in 1413).
Perhaps the hill-fort of Širmės Hill, which can be
connected with the beginning of the parish village of
Viržuvėnai and is mentioned in written sources from
1421, is connected with this period. Later Viržuvėnai
was renamed Janapolė after the Žemaitijan bishop
Jonas Lopacinskis (XVIII c.).
Below, we present a table of the four stages of the
local sacralisation process on the Northern shores of
Lake Biržulis:
Biržulis Lake North: Outline of the development of
the ritualisation-sacralisation of the Donkalnis Ritual
Ensemble

Mesolithic—Early Neolithic
Stage 1
6660–3500 B.C.

Late Neolithic
Stage 2
3000–2100 B.C.

Early Metals‘ Age and Iron Age
Stage 3
2000 B.C.–300 A.D.

Spiginas: Mesolithic graves
Donkalnis: Mesolithic, Middle
Neolithic graves
Kalniškės and Donkalnis Mesolithic settlements
Grave of Seer and female companion
Symbolic hearth in the Seer‘s
Grave
Ochre
Ochre pits – funerary feast and
sacrifice site

Donkalnis Neolithic settlement
Late-Neolithic graves
Great sacrificial hearth,
Donkalnis
Remains of wooden poles
near the great sacrificial
hearth / The base of a timber
post near the Neolithic sacrificial hearth

Gaigalinė Settlements 1 and 2
Late-Neolithic- Early Bronze-Age
settlements
Offering fields
Stabakulis (Idol-Stone) Field
(Bishop‘s land register, 1662)
Stabinė (Idol) village (survives to
this day)
Patiltis Bronze-Age sacrificial site by
the River Virvytė (1700–1100 BC.)
Roman coin hoard from Janapolė
(third century AD.)
Po Alka (for the Shrine, the name
for a single dragnet of a lake, or the
catch from such a casting of the net)
(field research data, 1980s)

Historical Times
Stage 4
Middle Ages-Early Modern Period
1294, 1370, 1421, 1662
Širmė Hillfort
(early Middle Ages, pre-1413)
Janapolė (Viržuvėnai) offering or temple-hill
(early Middle Ages – pre-fifteenth century)
The conversion of Žemaitija
Biržulis – the northern part of the area was
granted to the bishop of Žemaitija in 1421
Pabiržulis boat and fishing nets (ninth-twelfth
cent.)
Viržuvėnai
– site (1294–1370)
– village (16th–mid-19th century)
– church (mid-17th century.)
– church village, bishop‘s manor (16th–19th
century)
Old Viržuvėnai small ancient pagan cemetery
(6th–8th century and 13th–15th century)

Ancient-European-, Ancient Indo-European-, Baltic Toponyms, Hydronyms and their etymology
Šermenys (funeral feast), kermens
– kūnas (body)
Druja – flowing water
Drawe – waters
Druvis – believe, belief, firm believer
Spiginas
Spigsna – washing, sprinkling,
aspersion, cleansing, bathing
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Biržulis – ritually pure
Biržulis – divinity – 1580
Donkalnis – the hill in the
water

Stabs, stabas (idol), stulpas (pillar)
Stabalkis
Stabs – stone, idol Stabakulio laukas
– Idol-Stone Field
Alkalės / Offering fields
Stabinė (The Idolry, place of idols, or
of the idol) (village lying to the east of
the Janapolė temple-hill)
Stabelauken, Stabingen
Alks, elks – idol, (pagan) god
Stabalauks – sustingęs (still, torpid),
sustiręs (stiff)

Sirms – hoary, frosty-white, armour
Širmė funeral feast
Sermen – penėjimai / feeding
Alkalė – šventoji pieva / Offering field
Alka, alkas – a sacred grove, idol, sacrificial
hill, sacrifice, a small tree-covered hill, a
(pagan) god

Conclusions
The Islands of Donkalnis and Spiginas were very clearly
visible in the landscape. They were socially very
important for local societies as members of society
returned to them permanently and this permanent
return was a very important part of social memory.
Participation in shared rituals strengthened their
community identity.
This may explain the gradual monumentalization of
Donkalnis and, later, of a very narrow, westerly strip of
land with prehistoric monuments. These connections
remained unbroken, deepening over time and changing
to become very important ritual sites during the Metals’
period and even as late as the official Conversion to
Christianity.
The late official conversion of Žemaitija, which began
after 1413, saw the donation of part of this section of the
lake to the bishops of Žemaitija, as we see from
episcopal land registers (16th–17th century). These
registers and data from field research undertaken in
1978-1992, together with linguistic-etymological studies
(based on toponyms, hydronyms, fishing terminology,
recorded from old lake fishermen), provide material for
the further interpretation of the development of these
archaeological sites during their long chronology.
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