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ĮŽANGA 

Zapsė - nedidelė, vos 10 km ilgio Pietų Lietuvos 
upė Lazdijų rajone, ištekanti iš Zapsio ežero ir įte
kanti į Veisiejo ežerą šiaurės vakarinėje jo dalyje. 
Kitame ežero krante, priešais upės žiotis stūkso Pa-
veisininkų piliakalnis. Zapsės upės ir Veisiejo ežero 
apylinkės buvo žvalgytos 1962 m. Trumpų žinių apie 
tai yra archeologinėje literatūroje (Rimantienė, 1974; 
Kulikauskas, 1982). 1992 m. Lietuvos nacionalinio 
muziejaus ekspedicija atliko žvalgomuosius kasinė
jimus žinomuose ir naujai aptiktuose paminkluose, 
1993 m. buvo kasinėtos Zapsės upės 1-a ir 5-a gy
venvietės, o 1995 m. atlikti žvalgomieji tyrimai abi
pus Zapsės upės žiočių (Juodagalvis, 1994, p. 16-20; 
Grižas, Juodagalvis, 1996a; 1996b). 1997 m. Lietu
vos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus 
ekspedicija tęsė ir baigė Zapsės upės 1-osios gyven
vietės (Agradnykų k., Kučiūnų apyl., Lazdijų r.) ty
rinėjimus. 1994-1997 m. archeologiniai kasinėjimai 
ir žvalgomieji tyrinėjimai buvo vykdomi pagal Vals
tybinio mokslo ir studijų fondo remiamos programos 
„Akmens amžius Pietų Lietuvoje" planą. Lauko dar
bų metu sukaupta archeologinė medžiaga buvo stu
dijuojama ir kataloguojama to paties fondo remiamos 
mokslo tiriamosios programos „Žmogaus ir gamtos 
santykiai nuo seniausių laikų iki Kristaus" rėmuose. 
Tyrinėjimų duomenys buvo trumpai apžvelgti Pietų 
Lietuvos akmens amžiui skirtoje monografijoje (Juo
dagalvis, 2001). 

PAMINKLŲ LOKALIZAVIMO PROBLEMA 

Pirmieji duomenys apie akmens ir bronzos am
žių gyventojus Veisiejo ežero pakrantėse siejami su 
Paveisininkų piliakalnio tyrinėjimais. 1962 m. Pra
no Kulikausko vadovaujamos ekspedicijos metu pi
liakalnio gyvenvietės plotuose buvo rasti svidriniai 
strėlių antgaliai ir aptiktos kelios akmens amžiaus 
gyvenvietės piliakalnio kaimynystėje (Kulikauskas, 
1982, p. 16-17 ). Tais pačiais metais R. Rimantienė 
atliko žvalgomuosius tyrinėjimus Zapsės upės 1-oje 
gyvenvietėje ir aptiko dar 3 naujas radimvietes: Zap
sės upės 2-ąją, 3-iąją ir 4-ąją (Rimantienė, 1974, 
p. 79). Deja, archeologinių žvalgymų ataskaita yra 
dingusi, tad Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspe
dicijai teko verstis su trumpa „Lietuvos archeologi
jos a t laso" ir P. Kul ikausko knygoje pateikta 
informacija. Pasak P. Kulikausko, „...stovyklavietė 
rasta priešais piliakalnį, kitoje ežero pusėje, netoli 
buvusio tilto, dešinėje pusėje kelio einant į miškų 
ūkį" (Kulikauskas, 1982, p. 17). 1992 m. atvykę į 
Aradnykų kaimą dešiniajame Zapsės krante, priešais 
Paveisininkų piliakalnį, aptikome kyšulį, iš trijų pu
sių apsuptą vandens, vietinių gyventojų vadinamą 
Kučiuliške, keliuką, vedantį piliakalnio link ir bu
vusio tilto pėdsakus - iš vandens kyšančius polius. 
Kairiajame Zapsės krante taip pat yra kyšulys, tik ne 
toks ryškus, kaip dešiniajame (1 pav.). Pirmieji radi
niai iš žvalgomosios perkasos, būdingi mezolitui ir 
bronzos amžiui, tik patvirtino nuomonę, kad pamink-
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1 pav. Zapsės upės archeologinių paminklų situacija. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 1. Situation of archaeological sites of the Zapsė River. 

las dešinėje upės žiočių pusėje yra anksčiau aptikta 
Zapsės upės 1-oji gyvenvietė, kurios radinių komp
leksą sudaro būtent mezolito ir bronzos amžiaus ra
diniai (Rimantienė, 1974, p. 79). Tais pačiais metais 
buvo atlikti žvalgomieji kasinėjimai kairiajame Zap
sės krante. Pirmoje bandomojoje perkasoje buvo ap
tikta neolitui būdingų titnaginių radinių ir degintinis 
krūsninis kapas. Manydami, jog suradome naują ar
cheologinį objektą, paminklą įvardijome Zapsės upės 
5-ąją gyvenviete-kapinynu. 1993 m. liepos mėnesį 
R. Rimantienė buvo atvykusi prie Zapsės upės, ta
čiau padėti susiorientuoti situacijoje negalėjo, nes 
kraštovaizdis per trisdešimt metų smarkiai pakito. 

Zapsės upės archeologinių paminklų lokalizavi
mo problemą 1999 m. išsprendė archeologas muzie

jininkas Gytis Grižas. Ruošdamas naują Lietuvos na
cionalinio muziejaus ekspoziciją, jis Lietuvos isto
rijos instituto archyve aptiko Paveisininkų piliakalnio 
tyrinėjimų fotonegatyvus, tarp kurių būta ir bendrų 
apylinkių vaizdų. Vienas jų (12565) buvo įvardytas: 
„Zapsės I akmens amžiaus gyvenvietė nuo Aradny-
kų dvarvietės" (2 pav.). Nuotraukoje matyti apsem
ta pieva, miško pakraštys ir į ežerą besileidžiantis 
nuožulnus laukas su keliais krūmeliais. Sugretinus 
vaizdą su anksčiau skelbta nuotrauka (PuMaiiTeue, 

1972, c. 98, puc. 83) paaiškėjo, kad dabartinė Zap
sės 5-oji gyvenvietė ir buvo tas laukas, kur 1962 m. 
buvo titnaginių radinių radimvietė, įvardyta Zapsės 
1-aja akmens amžiaus gyvenviete. Tuo tarpu 1992 m. 
dešinėje Zapsės upės žiočių pusėje, Kučiuliškės kyšti-



2 pav. Zapsės upės 5-osios gyvenvietės vaizdas 1962 m. Lietu
vos istorijos instituto archyvas, negatyvas Nr. 12586. 

Fig. 2. View of Zapsė River Settlement 5 in 1962. Archives of 
Lithuanian institute of History, negative N12586. 

lyje, aptiktoji akmens ir bronzos amžiaus gyven
vietė yra naujas, iki tol nežinomas archeologijos pa
minklas. Lokalizavus archeologijos paminklus 
atsiskleidė nemalonios klaidos pasekmės: Zapsės 
upės gyvenviečių ir kapinyno medžiaga buvo iškart 
inventorinama, parašytos kelios tyrinėjimų ataskai
tos ir keletas apžvalginių straipsnių, kai kur anks
čiau surasti radiniai publikuoti kartu su naujai 
aptiktaisiais (Juodagalvis, 2001, p. 191 pav. 2,43:2, 
5). Norėdami išvengti painiavos, pasitarę su R. Ri
mantiene ir Lietuvos nacionalinio muziejaus dar
buotojais, nusprendėme palikti 1992 m. gyvenviečių 
numeraciją, o senųjų muziejuje saugomų radinių šif
rus pakeisti Zapsės 5-osios gyvenvietės rekvizitais. 
Reikia pastebėti, jog problema iškilo tik dėl vie
nos, atrodytų, smulkios detalės - „Lietuvos arche
ologijos atlase" nebuvo nurodyta, kurioje Zapsės 
upės žiočių pusėje buvo aptikti radiniai. Jokiu bū
du nenorėčiau, kad tai būtų suprasta kaip priekaiš
tas „Lietuvos archeologijos at laso" autoriams. 
Atlaso kūrėjai atliko milžinišką darbą, rinkdami 
duomenis apie Lietuvos muziejuose ir kolekcijose 
saugomus rinkinius bei pavienius radinius, tikrin
dami duomenis ankstesnėje archeologinėje litera
tūroje, ataskaitose, dienoraščiuose ir užrašuose. 
Autorių sumanymu, atlase turėjo būti kur kas pla
tesnių vietovių aprašymų ir tikslesnių žemėlapių, 
tačiau tuometinė valdžia galvojo kitaip. 

G E O M O R F O L O G I N Ė IR G E O G R A F I N Ė 
A P Y L I N K I Ų A P Ž V A L G A 

Ištirpus vidurinio pleistoceno ledynams Zapsės 
upės rajone plytėjo dugninės morenos lygumos, įku
rtas tarpledynmečiu įsigraužė upės. Prasidėjus pas
kutiniajam ledynmečiui, pirmojo ledyno atslinkimo 
metu (Barčių, Grūdos stadija) Veisiejo, Ančios eže
rų ir Baltosios Ančios upės rajoną dengė Merkio že-
mupio-Katros ledyninė plaštaka. Pirmojo ledyno 
tirpimo pabaigoje Kapčiamiesčio-Veisiejų rajone li
ko lygumų plotai, išraižyti tankaus glacialinių rinų 
tinklo. Rinų dugne slūgsojo palaidotas ledas. Ledy
nui tirpstant, gilūs tarpgūbriai prisipildė žvirgždo ir 
smėlio nuogulų, kurios palaidojo visą anksčiau rino-
mis išraižytą reljefą. Susiformavo 10 km pločio zan-
drinė lyguma, kuri yra 130 m H a b s ir truputį nuolaidi 
pietų kryptimi. Lygumą raižo daugybė rinų. Beveik 
visų jų kryptis yra iš šiaurės į pietus arba tik nedaug 
nukrypusi nuo meridianinės krypties. Vyrauja silpnai 
banguotas, banguotas reljefas, kurio santykinis pa-
aukštėjimas - 2-3 m. Zandrinę lygumą paįvairina iš 
smėlio išnyrančios kalvos. 

Po naujo didelio klimato atšalimo atslinko nau
jas ledynas. Prasidėjo paskutinė (Baltijos) apledėji
mo stadija. Šį kartą ledynas šliaužė aukštesniu 
teritorijos paviršiumi. Reljefo formas sudaro daugiau
sia raudonai rudas, rečiau rudas, kompaktiškas prie
molis ir priesmėlis. Dažnai randami įvairaus dydžio 
rieduliai, labai daug užpelkėjimų ir pelkių. Baltijos 
stadijos metu senesnis kalvagūbris pateko į perigla-
cialines sąlygas. Jo paviršių veikė šaltis, dūlėjimas, 
solifliukcija ir kiti procesai, kurie aplygino, pažemi
no kalvagūbrį. Vėliau, ledynui ištirpus ir pasitrau
kus iš rajono, rinose dar liko palaidoti ledo luistai. 
Jie ištirpo trijų klimato atšilimų metu: biolingo, ale-
riodo ir borealio. Per holoceną rajono vietovaizdis 
mažai tepakito (Kannaza, 2001, p. 140-143). 

Veisiejis - termokarstinis rininės kilmės ežeras. 
Ežero ilgis šiaurės-pietų kryptimi - 12450 m, di
džiausias plotis - 2180 m (vidutinis - apie 520 m), 
plotas - 655 ha, didžiausias gylis - 33,8 m, vidutinis -
6 m (Garunkštis, Stanaitis, 1969, p. 142-143; Ga-
runkštis, 1988, p. 103-105, 11 lent.). Ežero krantai 



3 pav. Apylinkių 
situacija prieš Nie-
dos upės patvanką 
(pagal: Tarasenka, 
1997, p. 85). 

Fig. 3. Situation of 
environs before the 
affluent of the Nie-
da River (accord
ing to Tarasenka, 
1997, p. 85). 

statūs ir aukšti - vietomis 16-20 m aukščio (H a b s 127-
137 m). Vakariniame ežero gale įteka Zapsės upė, 
tekanti iš Zapsio ir Glaisto ežerų, iš pietinės pusės 
išteka Nieda. Iki 1956 m. ežeras apėmė 4,4 km 2 plo
tą ir padidėjo trečdaliu, kai Kapčiamiestyje prie Nie-
dos buvo pastatyta ir 1962 m. paaukštinta užtvanka. 
Tuomet ir susiformavo dabartinė krantų linija. Van
dens lygiui pakilus 1,6 m Veisiejo ežeras susiliejo 
su greta buvusiais Meškučio, Naudorio, Niedaus ir 
Uosio ežerais. Dabar ežere yra 13 salų, tačiau dau
guma jų atsirado jau po patvenkimo, o Zapsės buvu
sios vagos kryptį žymi po vandeniu dar išlikę medžių 
kamienai. Kaip atrodė apylinkės prieš patvanką, ma
tyti Petro Tarasenkos nubraižytame plane (Tarasen
ka, 1997, p. 85), kurio viršuje pavaizduoti dar atskirai 
telkšantis Naudorio ežeras bei kelias tarp jo ir Vei
siejo ežero (matyt, tas pats, kurį minėjo P. Kulikaus
kas) (3 pav.). 

K U L T Ū R I N I O S L U O K S N I O B Ū K L Ė , 
ŽIDINIAI , D U O B Ė S 

Zapsės 1-oji gyvenvietė buvo įsikūrusi dešinia
jame Zapsės upės žiočių, virtusių Veisiejo ežero įlan
ka, krante (1 pav.), ant antrosios terasos, 1,6-2,2 m 
(H a b s 112,8-113,4 m) virš dabartinio vandens lygio. 
Gyvenvietei buvo parinkta labai patogi vieta - iš tri
jų pusių apsupta vandens ir prie siauriausios Veisie
jo ežero sąsmaukos, anksčiau buvusios protakos tarp 
dviejų ežerų. Kita vertus, kyšulys gairinamas vėjų, 
tačiau vasaros karščių metu čia maloniai vėsu ir, svar
biausia, nėra uodų. Dabar kyšulyje auga pušys, pa-
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4 pav. 1992 m. kasinėjimų vaizdas. G. Grižo nuotr. 

Fig. 4. View of excavations in 1992. 

sodintos jau po Paveisininkų piliakalnio tyrinėjimų 
(4 pav.). 

Zapsės upės 1-oji gyvenvietė buvo kasinėjama 
1992, 1993, 1995 ir 1997 m. (5 pav.). Šis septynių 
metų laikotarpis pasižymėjo kasinėjimo ir fiksacijos 
metodų pokyčiais, kurie dabar atrodo įprasti. 1992— 
1993 m. tiriamieji plotai buvo suskirstyti į 2x2 m dy-

ež. Veisiejis 
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5 pav. Tyrinėtų plotų schema. V. Juodagalvio brėž 

Fig. 5. Schemc of arcas invcstigatcd. 
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6 pav. Tyrinėto ploto planas. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 6. Plan of area investigated. 



džio kvadratus, kultūrinis sluoksnis preparuojamas 
įprastu būdu, 1995 m. buvo pradėta sijoti ir plauti 
gruntą iš duobių ir židinių, o 1997 m. visas kultūri
nis sluoksnis buvo sausai sijojamas arba plaunamas 
vandeniu. 

1992 m. tyrinėjimai buvo pradėti 16 m 2 ploto ka
sinėjimais rytinėje paminklo dalyje (kvadratai J10-
13-G10-13) . Nukasus 10-20 cm storio pi lko 
miškožemio sluoksnį, aptiktos įvairaus dydžio ak
menų juostos, besidriekiančios rytų-vakarų krypti
mi (6 pav.). Akmenys slūgsojo ant stambiagrūdžio 
balkšvo smėlio - žvirgždo. Radiniai - titnagai ir 
keramikos šukės koncentravosi viršutinėje miškože
mio dalyje, keletas titnagų pasitaikė ir tarp akmenų. 
Kultūrinio sluoksnio pėdsakų šiame plotelyje neap
tikta. 

10 m į vakarus nuo kvadrato G13 buvo ištirtas 
dar vienas 16 m 2 plotelis (kvadratai I24-27-F24-27). 
Po miškožemiu buvo užfiksuotas švarus balto smė
lio ir žvirgždo sluoksnis. Lyginant su pirmojo tyri
nėto ploto radinių kiekiu, čia titnagų aptikta labai 
nedaug. 

Neaptikus kultūrinio sluoksnio nei pirmoje, nei 
antroje perkasoje, buvo nuspręsta iškasti dar kelioli
ka kvadratų prie pirmosios perkasos ir surinkti radi
nius iš miškožemio sluoksnio. Tiriamojo ploto 
konfigūraciją lėmė pušų išsidėstymas. 

Kvadratų E l i ir E12 sandūroje buvo aptikta ži
dinio, iš vakarinės pusės puslankiu apdėto akmeni
mis, žemutinė dalis (6 pav.). Miškožemyje aptikta ir 
daugiau ugniaviečių pėdsakų, tačiau juos paliko šių 
dienų stovyklautojai ir žvejai. Aprašomasis židinys 
priklauso senosios gyvenvietės laikotarpiui. Jis bu
vo giliau, įsiterpęs į baltą smėlį, be to, jame buvo 
aptikta titnaginių radinių sankaupa, o tai yra būdin
ga akmens ar bronzos amžiaus ugniavietėms. Išliku
sios židinio dalies skersmuo - 50 cm, gylis - 18 cm. 
Tarp židinyje aptiktų titnagų - 2 peiliai (22:9, 
10 pav.), kirvelis (24:1 pav.) ir pleištas (24:2 pav.). 

Šiaurinėje 1992 m. tyrinėto ploto dalyje po 15-
20 cm storio miškožemio sluoksniu aptiktas kultūri
nis sluoksnis, kurį sudarė pilkai geltonas smulkiagrūdis 
smėlis su smulkiais medžio angliukais ir sudegusiais 
kauliukais (7 pav.). Kultūrinio sluoksnio storis - 15-

24 cm, žemiau - baltas smulkiagrūdis smėlis. Kvad
rate Nl 6 buvo aptikta keturių stulpaviečių eilutė, nu
sitęsusi 60 cm šiaurės rytų-pietvakarių kryptimi 
(7 pav.). Stulpavietės - pilkos spalvos, vos pastebi
mos baltame smėlyje, vienodos, 7 cm skersmens, 18-
20 cm gylio, smailėjančiais galais. Skirtingai nuo 
miškožemyje rastų titnagų, kurie daugmaž tolygiai 
buvo pasklidę tiriamame plote, šiauriniame plotely
je titnagai koncentravosi atskiromis sankaupomis 
(7 pav.). 

1993 m. į šiaurę ir rytus nuo 1992 m. tyrinėto 
ploto buvo ištirtas dar 16 m 2 plotas, kuriame aptik
tas neištisas, tik senojo paviršiaus įdubimuose išli
kęs kultūrinis sluoksnis. Taigi 1992-1993 m. buvo 

I r į . 

' V * <, '' 

' ? 

. "-
•i" 

' "H , " »»» « « 
, " . « 't «« • , « «tj" 

. . . O -

'JO?.... C 
X'* - i v 

< ** h ' • »»» 
* * t* 

' ' ' *, * 
'l . ' ' > » 

* * 

' V 7 ) 

}2 rZD3E0]4EZ]5IŠ2]6IEĮ]7 

7 pav. Ištrauka iš 1992 m. tyrinėto ploto plano: 1- miškožctnis; 
2 - pilkai geltonas smėlis - kultūrinis sluoksnis; balkšvas smul
kiagrūdis smėlis ir žvirgždas; 4 - titnaginiai radiniai; 5 - kerami
kos fragmentai; 6-akmenys; 7-stulpavietės. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 7. Excerpt from the plan of area investigated in 1992: 1 -
forest soil, 2 - grayish yellow sand - cultural layer; whitish fine
grained sand and gravel; 4 - Hint finds; 5 - ceramic fragments; 
6 - stones; 7 - post-holes. 



ištirtas 88 m 2 . Paaiškėjo, kad didžioji kultūrinio 
sluoksnio dalis išpustyta, todėl iškilo tolesnių pa
minklo tyrinėjimų prasmės klausimas. Tačiau gau
sus ir išraiškingas titnaginių dirbinių rinkinys 
paskatino tęsti kasinėjimus. Atrodė, jog perspek
tyvu būtų išplėsti tiriamąjį plotą šiaurės vakarų 
kryptimi, tačiau tam trukdė tankiai susodintos pu
šys, todėl buvo numatyta iškasti ilgą 1 m pločio 
perkasą piečiau, visame gyvenvietės plote rytų- va
karų kryptimi (5 pav., kvadratų D linija). 1995 m. 
iškasus 15 m ilgio ir 1 m pločio žvalgomąją perka
są, buvo nustatyta, jog vakarinėje dalyje kultūrinis 
sluoksnis išliko. Kvadratuose D22, 23 buvo užfik
suoti duobės kontūrai, todėl nuspręsta išplėsti ti
riamąjį plotą į šiaurę. Kvadratuose E21, 22 ir F21, 
22 buvo aptikta antroji duobė. Abi jos labai pana
šios: 80 cm skersmens, iki 60 cm gylio nuo viršuti
nio kul tūr inio s luoksnio hor izonto, apvaliais 
dugnais. Duobėse aptikta smulkių medžio angliu
kų, titnaginių nuoskalų, skelčių, skaldytinis ir be
veik pusė plokščiadugnio puodelio su mineralinėmis 
priemaišomis molyje. Iš abiejų duobių buvo paim
ta medžio anglių radiokarboniniam datavimui. 

Kvadrato F23 šiaurės vakariniame kampe buvo 
aptiktas netaisyklingo apskritimo formos, 30 cm 
skersmens ir vos 6 cm gylio pusapskritimio pjūvio 
židinukas, kurio viršutinė dalis neišliko. Jokių radi
nių židinyje neaptikta. 

1997 m. ištirtas 32 m 2 plotas gyvenvietės centri
nėje dalyje, siekiant sujungti anksčiau tyrinėtus plo
tus. Iš viso nuo 1992 m. tyrinėta 154 m 2. Praktiškai 
tai visas paminklo plotas, kurį galima buvo tuo metu 
tyrinėti. 

1997 m. tiriamajame plote buvo išskirti 2 sluoks
niai: B - 15-20 cm miškožemio ir kultūrinis sluoks
nis. Iki 20 cm storio kultūrinis sluoksnis buvo 
mechaniškai padalytas į du: viršutinį C 5-7 cm sto
rio ir apatinį C l , kuris buvo kasamas iki nejudinto 
grunto. Kultūrinio sluoksnio apatinė riba visiškai ne
ryški. Praktiškai kasama buvo tol, kol pasitaikydavo 
radinių. Vienintelis apčiuopiamas kultūrinio sluoks
nio pabaigos rodiklis - smulkių natūralių titnago ga
baliukų pagausėjimas smėlyje. Radiniai kultūriniame 
sluoksnyje pasklidę gana tolygiai (9 pav.), ryškesnių 

į į ^ l Tamsiai pilkas smėlis 

Šviesiai pilkas smėlis 

• '• '•Į Balkšvassmulkiagrūdis smėlis 

Q O Akmenys 

8 pav. Gyvenvietės stratigrafija, duobės ir židiniai. 
K Juodagalvio brėž. 

Fig. 8. Stratigraphy of settlement, pits and hearths. 

sankaupų nepastebėta. Vertikalaus radinių pasklidi
mo, atsispindinčio radinių suvestinėje (1 lent.), ana
lizė daro prieštaringą įspūdį. Reliatyviai vėlyvi strėlių 
antgaliai buvo aptikti aukščiau, išskyrus vieną, atsi
dūrusį žemutinėje kultūrinio sluoksnio dalyje. Tačiau 
ir visi trys lancetai, laikytini ankstyvesniais, taip pat 
aptikti miškožemyje, tuo tarpu visi mikrorėžtukai bu
vo rasti kultūriniame sluoksnyje. Tai, jog radinių, 
aptiktų miškožemyje ir abejuose kultūrinio sluoks
nio lygiuose, kiekis yra beveik vienodas, atviro tipo 
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9 pav. Radinių pasklidimas 1997 m. tyrinėto ploto kultūriniame sluoksnyje. Titnaginiai radiniai: n - nuoskala; N - retušuota nuos-
kala; s - skeltė; S - retušuota skeltė; C - skaldytinis; G - gremžtukas; F - dirbinio fragmentas; D - dirbinys; Y - yla. Keramika: 
žvaigždutė - keramikos fragmentas su augalinėmis priemaišomis molyje; trikampis - keramikos fragmentas su mineralinėmis prie
maišomis molyje. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 9. Distribution of finds in the cultural layer of area investigated in 1997. Flint finds: n - flake; N - retouched flake; s - blade; 
S - retouched blade; C - flint core; G - scraper; F - fragment of artifact; D - artifact; Y - awl. Ceramics: asterisk - fragment of 
ceramics with vegetable admixtures in clay; triangle - fragment of ceramics with mineral admixtures in clay. 



1 lentelė. Radinių pasklidimas 1997 m. tyrinėtame plote. 

Table 1. Distribution of finds in the area investigated in 1997. 

Sluoksniai 

TITNAGINIAI RADINIAI B C C l Duobė Atsitiktiniai Iš viso 
Nuoskalos 1025 805 121 45 2 4 2 0 2 0 
Skeltės 113 110 15 7 4 249 
Skaldytiniai 6 8 3 1 18 
Fragmentai 16 13 1 1 31 
Retušuotos nuoskalos 17 16 3 3 3 4 2 
Retušuotos skeltės 23 12 2 1 38 
Mikrorėžtukai 6 6 
Antgaliai 6 1 1 8 
Lancetai 3 3 
Trapecijos 1 1 2 
įtveriamieji ašmenėliai 1 1 
Gremžtukai 1 2 1 1 5 
Grandukai 2 2 3 7 
Rėžtukai 7 4 1 1 13 
Ylos ir grąžteliai 1 2 3 
Peiliai 3 2 1 6 
Kirviai 1 1 
Kiti dirbiniai 2 1 3 
Iš viso 1225 985 146 61 39 2 4 5 6 
K E R A M I K A 

Keramika su augalinėmis priemaišomis 3 5 8 
Keramika su mineralinėmis priemaišomis 8 7 15 
Iš viso 11 12 1 23 

gyvenvietėje yra pakankamai pozityvus faktas. Tiesa, 
čia reikia priminti, kad 1997 m. tyrinėjimų metu bu
vo taikytas kultūrinio sluoksnio plovimo ir sijoji
mo metodas, kurio efektyvumas yra gerai žinomas. 
Tuo tarpu miškožemis nebuvo plaunamas ar sijoja
mas. Iš viso gyvenvietėje 1997 m. paimti 2457 tit
naginiai radiniai, kurių 82,21 proc. sudarė nuoskalos, 
10,13 - skeltės, 0,73 - skaldytiniai ir 6,91 proc. -
retušuoti titnagai. Palyginus su 1995 m. tyrinėji
mų duomenimis (950 titnaginių radinių, iš jų 
73,22 proc. nuoskalų, 10,37 - skelčių, 1,94 - skal-
dytiniųir 14,47 proc. retušuotų titnagų) matyti, jog 

nuoskalų procentas bendrame titnaginių radinių 
skaičiuje aukštesnis. Tai vėlgi sijojimo ir plovimo 
efektas - randama kur kas daugiau smulkių, daž
niausiai retušavimo nuoskalėlių. 

Tiriamajame plote po miškožemiu buvo aptikta 
ovalios formos, 80x100 cm dydžio ir 30 cm gylio 
duobė, užpildyta šviesaus pilko smėlio ir su tamsaus 
pilko anglingo smėlio tarpsluoksniu - židinio pėdsa
ku (8 pav.). Duobėje aptiktas 61 titnaginis radinys, 
tarp jų 3 retušuotos nuoskalos, 2 retušuotos skeltės, 
gremžtukas, rėžtukas, ovalinis apskaldytas kirvelis 
be gludinimo žymių. 



T I T N A G I N I A I R A D I N I A I 

Zapsės upės 1-osios gyvenvietės titnaginių radi
nių kompleksas gausus ir įvairus. Palyginti nedide
liame tyrinėtame plote iš viso surinkti 7725 titnaginiai 
radiniai (2 lent.). Skaldytiniams ir dirbiniams gaminti 

2 lentelė. Titnaginiai radiniai. 
Table 2. Flint finds. 

RADINIAI Skaičius % 
Nuoskalos 6202 80,28 
Skeltės 633 8,19 
Skaldytiniai 70 0,9 
Retušuoti titnagai 820 10,61 
IS VISO 7725 100 

buvo naudojama skirtinga žaliava - juodos, pilkos 
ir balkšvos spalvos titnagas. Nužievinto titnago spal
va - gana abejotinas išskirtumo požymis, tuo tarpu 
skirtinga žievė dažnai gali pagelbėti, bandant nusta
tyti, iš kokios žaliavos gaminti skaldytiniai, nuo jų 
nuskeltos skeltės ir net dirbiniai. Iš Zapsės upės 1-
osios gyvenvietės titnagų išsiskiria bent trijų žievės 
atspalvių radiniai. Daugiausia aptikta skaldytinių, 
skelčių ir dirbinių su rudai gelsvos žievės liekano

mis. Kiek mažiau rasta titnagų su gelsvai pilko at
spalvio ir dar mažiau su pilka žieve. Dauguma skal
dytinių su rudai gelsva žieve pasižymi labai paprastu 
paruošimu: vienu atveju titnago riedulys ar kitokios 
formos konkrecija būdavo perskeliama per pusę, to
kiu būdu paruošiant skaldymo aikštelę, ir nuoskalos 
bei netaisyklingos skeltės nuskeliamos be papildo
mo paruošimo, pvz., pirminės skeltės suformavimo 
(11:4, 7 pav.). Galima būtų paprieštarauti teigiant, 
jog nurodyti skaldytiniai yra dar tik paruošimo fa
zės, tačiau taip nėra, nes, kaip pamatysime vėliau, 
nuoskalos ir skeltės su žieve nuo tokių skaldytinių 
visiškai tenkino meistrų poreikius. Iš nuoskalųsu žie
ve buvo gaminami visų rūšių titnaginiai dirbiniai: 
gremžtukai, grandukai, ylos bei grąžteliai ir net strė
lių antgaliai. Kitu atveju nuo skėlimui patogaus tit
nago gabalo nuoskalos ir skeltės būdavo atskeliamos 
net neparuošus skėlimo aikštelės (10:2 pav.). Kele
tas tos pačios rūšies neapdorotų titnago gabalų iš Zap
sės 1-osios gyvenvietės kultūrinio sluoksnio buvo 
ištirta daugiaelementinės spektrinės emisinės ir rent-
genofluorescencinės analizės metodais. Palyginimui 
buvo panaudota medžiaga iš Lenkijos, Baltarusijos 
ir Pietų Lietuvos (Dusia 8, Glūkas 10, Zapsė 5) bei 

10 pav. Skaldytiniai. V. Juodagalvio nuotr. 

Fig. 10. Flint cores. 



11 pav. Skaldytiniai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 11. Flint cores. 



12 pav. Skaldytiniai. V. Juodagalvio pies. 

Fig. 12. Flint cores. 
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13 pav. Skelčių tipai ir skelčių pločio diagrama. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 13. Types of blades and diagram of blades width. 

Pietvakarių Lietuvos (Kubilėliai, Gluobiai) akmens 
amžiaus paminklų. Pagal mikroelementų sudėtį Zap-
sės 1-osios gyvenvietės titnagai yra artimiausi Glū
ko 10-osios gyvenvietės, įsikūrusios prie Varėnės 
upės, Dusios ir Zapsės 5-osios gyvenviečių titnagams 
(Karmaza, Juodagalvis, Ostrauskas, 2001). 

Skaldytinių ir skaldytinių dalių su pilkai gels
va žieve mažiau ir j ie konkretesnių formų, daž
niausiai kūginiai (12:2,4, 5 pav.). Aptiktas vienas 
dvigalis skaldytinis įžambiomis skėlimo aikšte
lėmis, primenantis svidrinį (12:1 pav.). Aptikta 
keletas skaldytinių siauroms skeltelėms nuspausti 
(10:1; 11:3, 6; 12:2 pav.). Būta ir dvigalių priz-
minių skaldytinių (11:8 pav.), tačiau daugiausia 
rasta sunkiai apibrėžiamos netaisyklingos formos 
radinių (12:3, 6 pav.). 

14 pav. Patina pasidengęs trikampis strėlės antgalis. V. Juoda
galvio iiuolr. 

Fig. 14. Triangle patina-covered arrow point. 



18 
15 pav. Strėlių antgaliai, ruošiniai ir fragmentai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 15. Arrow points, their blanks and fragments. 

Skaldytinių kokybė atskleidžia ir nuo jų nuske-
liamų ar nuspaudžiamų skelčių formas. Gyvenvietė
je aptikta trijų pagrindinių tipų skelčių: taisyklingos, 
pagamintos spaudimo būdu, siauros ir ilgos (13:1, 
2 pav.), plačios ir storos, nuskeltos netiesioginio skė
limo būdu (13:3, 4 pav.) ir netaisyklingos su žieve 
(13:5-7 pav.). Vyrauja 9-11 mm pločio skeltės 
(13 pav.). Beveik visos siaurosios skeltelės - juos
vos spalvos, be patinos. Be patinos ir skeltės su ru
dai gelsvos žievės liekanomis. Plačiosios skeltės ir 
iš jų pagaminti dirbiniai (20 pav.) dažniausiai švie
siai pilkos spalvos ir su melsva patina. Pasitaikė ir 

vienas trikampis įgaubtu pagrindu strėlės antgalis, 
pasidengęs melsvai ir baltai marga patina (14 pav.). 

Strėlių antgalių grupei priskirti 23 radiniai, tarp 
kurių daugiausia - fragmentų ar nebaigtų dirbinių. 
Trikampiai antgaliai gana įvairūs tiek forma, tiek 
apdirbimu. Visai sveiki antgaliai tik trys, kiti arba 
aplūžę (14; 15:2-5 pav.), arba išlikę tik menki jų 
fragmentai (15:9,10 pav.). Iš turimos medžiagos ga
lima matyti, jog tarp trikampių antgalių yra klasiki
nių „širdinių", t.y. įgaubtu pagrindu ir išgaubtomis 
šoninėmis briaunomis (14; 15:1 pav.), asimetriškų, 
kurių viena briauna išgaubta, o kita įgaubta (15:4, 



13 1 4 15 16 17 

16 pav. Mikrolitai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 16. Microliths. 

15 pav.), tiesiu pagrindu (15:6, 7 pav.) ir išgaubtu 
(15:4 pav.), taip pat įgaubtomis šoninėmis briauno
mis (15:10 pav.). Santykinai vėlyvų paminklų kom
pleksų būdingas požymis yra susmaugtas antgalio 
smaigalys (15:2, 5 pav.). 

Antroji strėlių antgalių grupė - lapelio pavidalo 
antgaliai (15:11, 12 pav.). Jie menkai apdoroti, retu
šuoti ir plokščiu, ir smulkiu retušu. 

Strėlių antgaliai pagaminti iš juosvos spalvos tit
nago, du iš jų - su išlikusia rudai gelsva žieve (15:4, 
5 pav.) ir tik vienas pasidengęs stora patina (14 pav.). 
Kalbant apie antgalių paviršiaus apdorojimą, reikia 
pastebėti, jog Zapsės gyvenvietės meistrai turėjo dai
laus plokščio retušo atlikimo įgūdžių, tačiau nesistcn-
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17 pav. Morfometrinė gremžtukų diagrama. V. Juodagalvio brėž. 

Fig. 17. Morphometric diagram of scrapers. 

gė jų panaudoti - nėra aptikta nė vieno strėlės antga
lio, kurio visas paviršius būtų visiškai retušuotas. 

Mikrolitinį gyvenvietės inventorių sudaro trapeci
jos, lancetai, įtveriamieji ašmenėliai ir skelčių dalijimo 
liekanos - mikrorėžtukai. Trapecijų aptikta 7, iš jų 6 
pagamintos iš trikampio (16:2, 3, 5-7 pav.) ir viena iš 
trapecinio (16:4 pav.) pjūvio skelčių. Viena trapecija 
pagaminta iš nuoskalos su pilkai gelsvos žievės lieka
nomis (16:1 pav.). Aukščio ir pločio proporcijų atžvil
giu visos trapecijos, išskyrus vieną (16:6 pav.), yra 
paprastosios arba klasikinės, tik nesimetriškos. Išskir
toji priklauso žemųjų trapecijų tipui. Trapecijos buvo 
gaminamos taikant mikrorėžtukinę skelčių dalijimo 
techniką. Mikrorėžtukinės išskalos žymė pastebima ir 
stambiosios, iš nuoskalos pagamintos trapecijos šone. 

Lancetai - 5, visi jie turi tą patį požymį - smai
galį prie skeltės pagrindo, suformuotą mikrorėžtuki
nės technikos būdu (16:13-17 pav.). Dviejų lancetų 
pagrindas nulaužtas (16:14, 17 pav.), dviejų palikti 
be jokių pataisymų (16:15, 16 pav.), o vieno pagrin
de - mikrorėžtukas (16:13 pav.). 

Nors visų lancetų smaigaliai - storajame skeltės 
gale, tačiau mikrorėžtukų aptikta dvejopų: skeltės 
viršūnėje (16:11 pav.) ir prie skeltės pagrindo 
(16:12 pav.). 



18 pav. Gremžtukai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 18. Scrapers. 



Fig. 19. Scrapers and seratehers. 



20 pav. Rėžtukai. V. Juodagalvio nuotr. 

Fig. 20. Burins. 

Įtveriamieji ašmenėliai tik 3, visi pagaminti iš 
taisyklingų siaurų ir plonų skeltelių (16:8-10 pav.). 
Vienas j ų aptrupėjęs, retušuotas smulkiu retušu 
viename išorinės pusės pakraštyje, nulūžusiu ga
lu, antrojo - taip pat tik fragmentas įžambiai mikro-
rėžtukiniu būdu nulaužtu galu. Trečiasis - sveikas, 
nudėvėtais pakraščiais ir vienu galu, taip pat apdo
rotu mikrorėžtukinės technikos būdu. 

Gremžtukai ir g randuka i kartu - didžiausia 
įrankių grupė. Tradiciškai gremžtukai - kailių ir odos 
apdorojimo įrankiai. Tačiau daugelis jų vėliau galė
jo būti panaudoti ir kietoms medžiagoms, pvz., me
džiui apdoroti. Todėl galima tik tipologiškai išskirti 
dirbinius, kurių ašmenys išgaubti į gremžtukų gru
pę, o kurių įgaubti - į grandukų. Gyvenvietės inven
toriuje randami nedideli, dažniau trumpi dirbiniai 
(17 pav.). Daugelis jų pagaminti iš nuoskalų su žie
ve (18:1-5,10-12 pav.). Gremžtukai — galiniai (18:1— 
5 pav.), galiniai ir šoniniai (18:6-8, 11, 12 pav.), 
pusiau šoniniai (19:2 pav.), su susmaugtu ašmenėliu 
(18:9 pav.). Tarp grandukų su ryškiai įgaubtais aš
menimis (19:5, 6, 13, 19 pav.) yra ir tokių dirbinki, 
kuriuos galima laikyti kombinuotais įrankiais -
gremžtukais-grandukais (19:1, 10 pav.). 

Rėžtukų aptikta 50. Galima išskirti dvi šių radi

nių grupes. Pirmajai priklauso klasikiniai dirbiniaį, 
pagaminti iš skelčių ir nuoskalų, dažniausiai kampi
niai, lygiai nulaužta arba retušuota viršutine briauna 
ir su viena kryptimi išskeltu ašmenėliu (20:1; 2 1 : 1 -
6 pav.). Išsiskiria vienas vidurinis rėžtukas, kurio aš-
menėlis suformuotas mikrorėžtukinės technikos būdu 
(20:2 pav.). Šių dirbinių priskyrimas rėžtukams abe
jonių nekelia ir jų paskirtis yra aiški. Daug didesnę 
antrąją grupę sudaro netaisyklingi dirbiniai su viena 
ar keliomis išskalomis (21:7-18 pav.). Kai kurie iš 
jų galėjo būti panaudoti vienkartiniams darbams, 
pvz., skeltei perlaužti. Tokiu atveju nuo kontakto su 
kitu titnagu atsiranda charakteringa išskala, leidžianti 
priskirti radinį rėžtukams, nors juo niekuomet nebu
vo kas nors raižoma. Tačiau čia gali pagelbėti tik tra-
sologiniai tyrimai. 

Peiliai yra labai įvairūs (22 pav.): pagaminti iš 
nuoskalų, kiti - iš skelčių lygiai nulaužtomis arba 
retušuotomis viršūnėmis, vieni menkai, kiti - dailiai 
plokščiai retušuoti. Išsiskiria dvi pagrindinės peilių 
grupės. Pirmajai priklauso paprastos skeltės su cha
rakteringais pjovimo pėdsakais šoninėse briaunose 
(22:1,2, 5-10 pav.). Peilių viršūnės tiesios arba kiek 
išgaubtos, nulaužtos arba retušuotos. Kai kurių briau
nos apdorotos apsauginiu retušu. Antrajai grupei pri
skirti iš nuoskalų ir skelčių pagaminti peiliai plokščiu 
retušu retušuotais ašmenimis (22:3, 11-15, 17 pav.). 
Tarp jų pasitaikė dirbinių ir su plokščiu abipusiu re
tušu (22:14 pav.). Išsiskiria vienas rombo formos dir
binys plokščiai retušuotais šonais ir su aštrinimo 
išskala vidinėje pusėje (22:15 pav.). Pagal formą dir
binys panašesnis į ietigalį, tačiau turi storą pagrindą 
ir charakteringą darbo retušą, būdingą peiliams. 

Ylos ir grąžteliai sudaro gana didelę dirbinių 
grupę, pasižyminčią formų įvairove, sąlygota ruoši
nių netaisyklingumo (23 pav.), tarp jų - tik keletas 
dirbinių, daugiau ar mažiau retušuotų (23:2, 5, 10, 
16 pav.), kiti - nuoskalos su vienu ar dviem pato
giais durti ar gręžti smaigaliais ir su darbo retušu. 
Išsiskiria du stamboki dirbiniai (23:20, 22 pav.), ku
riuos gaminant buvo skirta daugiau dėmesio. Abu jie 
su rudai geltona žieve, vienas storokas, tvirtu, bet 
aštriu smaigaliu (23:20 pav.), antrasis pagamintas iš 
plokščios nuoskalos, retušuotas plokščiu apsauginiu 



21 pav. Rėžtukai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 21. Burins. 



22 pav. Peiliai. V Juodagalvio pieš. 

Fig. 22. Knives. 



23 pav. Ylos, grąžteliai, smaigai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 23. Awls, tiny drills, pins. 



24 pav. Stambieji titnago dirbiniai. V. Juodagalvio pieš. 

Fig. 24. Large flint artifacts. 



25 pav. Titnaginis sugniaužtinis kirvis. V. Juodagalvio nuotr. 

Fig. 25. Flint grasp-axe. 

3 lentelė. Titnaginių radinių suvestinė. 

Table 3 . Summary table of flint finds. 

T I T N A G I N I A I R A D I N I A I Skaičius 
Nuoska los 6 2 0 2 
Skeltės 633 
Skaldytiniai 70 
Fragmentai 103 
Retušuotos nuoskalos 2 6 2 
Retušuotos skeltės 141 
Mikrorėžtukai 12 

Antgaliai 2 3 

Lancetai 5 
Trapecijos 7 
įtveriamieji ašmenėliai 3 
Gremžtukai 55 
Grandukai 3 0 
Rėžtukai 50 
Y l o s ir grąžteliai 38 
Peiliai 4 8 
Kirviai ir pleištai 10 
Kalteliai 4 
Kombinuoti dirbiniai 7 
Kiti 22 
IŠ V I S O 7 7 2 5 

retušu ir gana plačiu smailiuoju galu, skirtu, matyt, 
skylėms paplatinti (23:22 pav.). 

Stambiesiems titnago radiniams priklauso kir

veliai ir pleištai. Šios grupės dirbiniams pagaminti 
buvo panaudojamos stambios nuoskalos arba natū
ralūs titnago gabalai, kurių šonai apdoroti stambio
mis išskalomis, o ašmenys - įžambiai nuskelti (24:1, 
3 pav.). Šių dirbinių pentys paplonintos ir patogios 
įtverti į raginę įtvarą ar medinį kotą, tačiau pasitaikė 
dirbinių storu galu (24:2 pav.), kuriuos sunku būtų į 
ką nors įtverti. Jie priskirti pleištų grupei. Visi kir
viai ir pleištai pagaminti laikantis tų pačių gamybos 
technikos elementų, t.y. apdoroti tik pakraščiai, išsi
skyrus vieną sugniaužtinį titnaginį kirvelį visu ap
skaldytu paviršiumi (25 pav.). 

Be aprašytų dirbinių tipų, dar aptikta kaltelių, re
tušavimo ir skėlimo įnagių, neaiškios paskirties dir
binių, retušuotų skelčių ir nuoskalų (3 lent). 

KERAMIKA 

Keramika smėlyje išliko labai prastai - šukelės 
smulkios, apibraukytu paviršiumi, jų palyginti ne
daug - iš viso surinkta 110 šukių. Išsiskiria dvi kera
mikos grupės: su mineralinėmis (kvarcito, granito, 
smėlio) ir augalinėmis priemaišomis molyje. Kai ku
rių antrosios grupės šukių molyje pastebėta labai ne
gausių smėlio priemaišų. Pirmosios grupės šukės 
sudaro 55 proc. visų šukių skaičiaus, antrosios-
45 proc. Keletas šukių nežymiai brūkšniuotos, bet 
daugiausia aptikta lygiu paviršiumi. Pasitaikė du pa
kraštėliai: vienas S formos su stambokomis granito 
priemaišomis molyje (26:D-1; 27:6 pav.), antrasis at
loštas į išorę, su rumbeliu ir augalinėmis priemaišomis 
(27:5 pav.). Puodų dugneliai plokšti (27:1-4 pav.), 
vieno jų priedugnis puoštas trumpais vertikaliais įbrė
žimais (27:3 pav.), šukės molyje pastebima smėlio 
ir augalinių priemaišų. Puodų su augalinėmis prie
maišomis sienelių storis 0,5-1 cm, su mineralinėmis -
0,6-1,1 cm. Pasitaikė vos dvi šukės su ornamentais -
horizontalios eglutės įspaudais (26:C-1 pav.) ir įžam
biais įbrėžimais (26:C-2 pav.). Pirmosios šukės mo
lyje yra augalinių priemaišų, antrosios - kvarcito. 
Kvarcito priemaišų pastebėta ir kitose šukėse (26:D-
2 pav.). Keramikos šukės - lygiu paviršiumi ir tik 
viena nežymiai pabrūkšniuota išorėje (26:B pav.). 



26 pav. Keramikos pavyzdžiai: A - keramikos šukės su smėlio ir augalinėmis priemaišomis molyje, D - šukė brūkšniuotu paviršiu 
mi, C - ornamentuotos šukės, D - keramika su granito ir kvarcito priemaišomis. V. Juodagalvio nuotr. 

Fig. 26. Specimens of ceramics: A - potsherds with sand and vegetable admixtures in clay, B - potsherd of striated surface, C • 
ornamented potsherds, D - ceramics with granite and quartzite admixtures. 



27 pav. Keramikos fragmentai. A. Ruzienės pieš. 

Fig. 27. Fragments of ceramics. 

28 pav. Restauruotas puodelis. K. Stoškaus niiotr. 

Fig. 28. Restored cup. 

15 keramikos fragmentų buvo aptikta duobės 
kvadratų D23-E23 pakraštyje. Pakraštėlis - S for
mos, briauna suploninta, paviršius lygus, angobuotas 
dugnelis plokščias, molyje yra smulkių mineralinių 
priemaišų. Rudos spalvos sienelių storis - 0,7 cm, pa
kraštėlio briaunos - 0,5 cm, dugnelio - 0,7-0,8cm 
Šukių pakako Lietuvos nacionalinio muziejaus res
tauratoriams puodeliui rekonstruoti (28 pav.) 

IŠVADOS 

Zapsės upės l-oji gyvenvietė -
būdingas atviro, daugiasluoksnio 
kultūrine prasme Pietų Lietuvos 
akmens ir bronzos amžių pamin
klo pavyzdys. Tai kelių laikotarpių 
trumpalaikių stovyklaviečių paliki
mas. Pagal Lietuvos archeologijos 
istoriografijoje susiklosčiusią tra
diciją stovyklavietėmis vadiname 
paleolito ir mezolito paminklus, o 
neolito ir vėlesnius - gyvenvietė
mis. Dabar Kučiuliškės kyšulyje 
auga miškas, senąjį žemės paviršių 
dengia miškožemis. Anksčiau, se
novės stovyklaviečių egzistavimo 
metu, čia būta plikos, vėjų gairina

mos kalvos, padengtos lakiu smėliu. Tai visiškai ne
pa lankios sąlygos izo l iuot iems kul tūr in iams 
sluoksniams susiformuoti. Kita aplinkybė, apsun
kinusi, o tiksliau - neleidusi pasinaudoti erdvinės 
analizės galimybėmis, yra geografinis vietos pobū
dis. Didelei, ilgalaikei gyvenvietei čia maža vietos, 
aplinka kur kas patogesnė medžiotojams ir žvejams 
trumpam sustoti. Simboliška, kad ir šiais laikais prie 
Veisiejo ežero sąsmaukos, priešais Paveisininkų pi
liakalnį, dažnai apsistoja žvejai ir poilsiautojai, kai 
kurie j ų - j a u daug metų. 

Remdamiesi radiniais ir radiologiniu datavimu 
(4 lent.) galime išskirti du aiškius stovyklaviečių 
laikotarpius: vėlyvąjį mezolitą su išvystyta skel-
čių gamybos ir mikrolitine technika, lancetais, įtve
riamaisiais ašmenėliais, trapecijomis bei kirveliais 
ir vidurinįjį-vėlyvąjį bronzos amžių. Gausiausią 
titnaginių radinių ir keramikos dalį sudaro pasku
tiniojo stovyklavimo palikimas: titnaginiai plokš
čiai retušuoti strėlių antgaliai ir peiliai, gremžtukai 
ir kiti dirbiniai su rudai geltona žieve, netaisyk
lingos skeltės ir netaisyklingi skaldytiniai. Tačiau 
dar lieka grupė negausių radinių - keramikos šu
kių su smėlio ir augalinėmis priemaišomis moly
j e , kurios gali būti dar vieno t rumpo žmonių 
apsistojimo šioje vietoje liudininkai. 



4 lentelė. Radiokarboninio datavimo duomenys. 

Table 4. Data of radiocarbon dating. 

Eil. 
Nr. 

Datuota medžiaga ir j o s radimo 
aplinkybės 

Laboratorinis 
numeris 

Amžius C 1 4 

Eil. 
Nr. 

Datuota medžiaga ir j o s radimo 
aplinkybės 

Laboratorinis 
numeris B P B C / A D 

1 2 4 5 6 

1 Medž io anglys iš duobės kvadrate 
D 2 3 

Ki-9507 2 9 2 0 + 7 0 

l a 1 2 5 5 - 1 2 4 1 B C 
1 2 1 3 - 1 1 9 9 B C 
1 1 9 3 - 1139 B C 
1 1 3 3 - 1005 B C 

2 a 1 3 6 9 - 1361 B C 
1345 - 1343 B C 
1 3 1 5 - 9 6 7 B C 
9 6 3 - 9 2 1 B C 

2 Medž io anglys iš duobės kvadrate 
E21 

Ki-9508 3 0 8 0 + 7 0 

l a 1427 - 1421 B C 
1 4 1 5 - 1 2 6 1 B C 
1 2 2 7 - 1 2 2 1 B C 

2 a 1 5 1 3 - 1509 B C 
1 4 9 7 - 1 4 7 1 B C 
1 4 6 7 - 1 1 8 9 B C 
1 1 8 1 - 1 1 5 1 B C 
1 1 4 5 - 1 1 2 9 B C 
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