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Bačiūnų luotas 
prikeltas 
antram 
gyvenimui
Audronė ŠAPAITĖ, Laima VEDRICKIENĖ

Archeologinė Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus ekspozicija, įrengta 2004 

metais, papildyta nauju unikaliu ekspo-
natu – VIII a. datuojamu mediniu luotu. 
Tai iš vieno rąsto išdrožta 3,85 m ilgio 
medinė valtis. Luotas laikomas muziejaus 
saugyklose nuo 1946 metų, tačiau tik da-
bar buvo konservuotas ir tapo prieinamas 
lankytojams.

Luotas buvo iškastas Degimų durpyne (Bačiūnuose, Šiaulių 
raj.). Šiaulių „Aušros“ muziejaus 1946 metų archeologinės 

ekspedicijos ataskaitoje rašoma: „Iš bendradarbio Leskausko 
patir ta, kad Degimų durpyne rastas laivas, esą ir daugiau ten 
radinių.“ 1946 metų liepos 9 dieną nuvykę į durpyną, muzie-
jininkai Balys Tarvydas, Stasys Ivanauskas ir Stasys Daunys 
luotą rado ištrauktą ant kranto, sulūžusį per pusę ir smarkiai su-
eižėjusį. Jis toje vietoje gulėjo jau apie mėnesį. Ištraukta iš drė-
gnos aplinkos mediena sparčiai džiūvo ir skilinėjo. 1 m gylyje 
buvo žymu vieta, kurioje gulėjo luotas. Be luoto, tame pačiame 
durpyne dar buvo aptikta akmenų kūlgrinda ir neaiškios paskir-
ties medinė konstrukcija iš rąstų. Po savaitės eksponatą par-
gabeno į muziejų. Nuo tada jis buvo laikomas Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje nekonservuotas. Dėl temperatūros ir drėgmės kaitos 

Bačiūnai Skiff Arisen for the Second Life
Audronė ŠAPAITĖ, Laima VEDRICKIENĖ

The publication presents Šiauliai “Aušra“ museum’s unique 
exhibit which has supplemented the archaeological expositi-
on – a wooden skiff, dating back to the 8th century preserved 
at museum’s deposits since 1946.  
Šiauliai “Aušra“ museum preserves an archaeological 
find – a wooden skiff – found in 1946  at the Degimai peat 
bog (Bačiūnai, Šiauliai r.), at round about 1 m depth. The skiff 
is spooned out of one log, with a pointed front, its length is 
3,85 m (cut into two parts). No finds, enabling to define the 
date of the skiff, attached to it were found. Only in 2005 the 
conducted radiocarbon investigation of wood has demonstra-
ted, that this skiff is from the 8th century A.D.
With the resources provided by the Lithuanian Culture Sup-
port Foundation for years 2005–2007 the wooden skiff was 
conserved at the  Pranas Gudynas Museum valuables’ Resto-
ration Centre. 

medinis luotas pamažu nyko. Poreikis konservuoti eksponatą 
buvo akivaizdus, tačiau pokario metais dar nebuvo medienos 
restauravimo metodikos ir restauratorių, kurie galėtų padaryti šį 
darbą. Vėliau luotas, nesulaukdamas didesnio dėmesio, gulėjo 
saugyklose, o pastaraisiais metais didžiausia problema buvo 
lėšos, kurių reikalauja ilgas konservavimo procesas. 

Iki šiol nebuvo žinoma ir kokiu laikotarpiu datuoti šį radinį. 
Luotais žmonės plaukiojo ir akmens amžiuje, ir prieš šimtą 
metų. Jokių archeologinių radinių, kurie padėtų datuoti luotą, 
greta nebuvo rasta. Tik Geologijos ir geografijos instituto Ra-
dioizotopinių tyrimų laboratorijoje atlikus radiokarboninius tyri-
mus (fizinių mokslų habil. dr. Jonas Mažeika ir dr. Rimantas Pe-
trošius) paaiškėjo, kad luoto amžius yra apie 1250 metų. Taigi, 
tyrimų duomenimis, jis datuojamas 760±60 metais. 

Mediniai luotai Lietuvoje yra reti archeologiniai radiniai, nes 
dirbiniai iš medžio žemėje greitai suyra. Nepakitusi mediena 
ilgai išlieka ten, kur nėra deguonies, reikalingo puvimo proce-
sui. Bačiūnų luotas nuskendo pelkėje ar dabar jau užakusiame 
ežere, todėl nesunyko. Remiantis archeologo Klaido Permino 
surinkta informacija, šiuo metu Lietuvoje be Bačiūnų luoto yra 
išlikę penkių spėjamų akmens amžiaus luotų fragmentai (iš 
Kretuono ir Šventosios senovės gyvenviečių) ir tik du geležies 
amžiaus luotai (iš Biržulio ežero ir Judrėnų kaimo). Dar keli 
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 Luotas prieš konservavimą
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archeologinius tyrinėjimus pastaraisiais metais. Taigi, Šiaulių 
„Aušros“ muziejus gali didžiuotis tokiu retu eksponatu.

Galimybė konservuoti luotą atsirado Kultūros rėmimo fondui 
parėmus „Aušros“ muziejaus projektą. 2005 m. liepos 19 d. 
luotas buvo perduotas konservuoti į Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo centro Archeologinių radinių kon-
servavimo skyrių. Šį didelių matmenų objektą konservuoti buvo 
patikėta restauratorėms Laimai Vedrickienei, archeologinių radi-
nių konservavimo ekspertei (darbo vadovė), Mildai Jankūnienei 
ir Sandrai Satkūnaitei, aukščiausios kategorijos archeologinių 
radinių konservatorėms.

Luotas buvo perlūžęs per vidurį, galinės dalies išlikusi tik 
pusė. Mediena sausa, sueižėjusi, sluoksniavosi ir trupėjo. Visas 
luoto paviršius buvo pasidengęs dulkių sluoksniu, nugulusiu ne 
tik ant paviršiaus, bet ir medienos plyšiuose.

Įvertinus fizinę medienos būklę, patikrintas jos biologinis 
užterštumas. Tyrimus atliko aukščiausios kvalifikacinės kate-
gorijos restauravimo technologė mikrobiologė Irena Bubinienė. 
Nustatyta, kad mediena užkrėsta gyvybingais Penicillium ex-
pansum Link mikrogrybais. Dažniausiai šie grybai gerai tarpsta 
dirvožemyje, jie paplitę užterštų upių dugno nuosėdose ir dum-
ble, jų pradų gausu atmosferoje. Taigi, užkratas galėjo patekti į 
luoto medieną iš įvairių šaltinių. Vystydamiesi mikroorganizmai 
fermentais skaldo medienos medžiagas ir jomis maitinasi, be 
to, išskiria aktyvius medžiagų apykaitos produktus – metaboli-
tus, taip pat ardančius įvairius substratus, tarp jų ir celiuliozę, 
pagrindinę cheminę medienos medžiagą. Identifikuotieji mikro-
grybai pasižymi ypatingu gyvybingumu, jie gali išgyventi eks-
tremaliomis sąlygomis. Nustačius infekciją, medieną nutarta 
dezinfekuoti, t. y. apdoroti medžiagomis, stabdančiomis mikro-
organizmų dauginimąsi.

Svarbiausia buvo konservuojamą sausą suirusią medieną su-
tvir tinti stambiamolekulinėmis medžiagomis. Giluminiam luoto 
medienos sutvir tinimui parinktas polimeras polietilenglikolis 
(PEG), kurio molekulinė masė 2000, o pabaigoje nuspręsta me-
dieną įsotinti didesnės molekulinės masės polimeru PEG 4000.

Polietilenglikolis, kaip medienos konservantas, pasirinktas 
dėl jo netoksiškumo ir ekologiškumo, 
stabilumo senėjimo procese bei ilga-
metės teigiamos patir ties, konser-
vuojant archeologinę medieną. Be to, 
PEG gerai tirpsta vandenyje, etilo al-
koholyje ir netoksiniuose tirpikliuose. 
Siekiant nebrinkinti sausos medienos, 
buvo konservuojama vandeniniais 
etilo alkoholiniais PEG tirpalais.

Giluminis archeologinės medienos 
sutvir tinimas būna kokybiškesnis, 
kai ji įsotinama PEG tirpalais iš lėto, 
pradedant nuo mažų koncentracijų 
tirpalų ir nuosekliai jas didinant.

Įvertinus konservuojamo luoto fra-
gmentų dydį, pasiruošta ilgalaikiam 
darbui. Luoto savininkai, „Aušros“ 
muziejaus muziejininkai, pasirūpino 
konservavimo medžiagomis. Jas nu-
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pirkti nebuvo labai lengva ir paprasta, ypač etilo alkoholį, kuris 
yra būtinas tirpiklis.

Konservavimas pradėtas sausu medienos paviršiaus nuvaly-
mu: dulkės nusiurbtos siurbliuku, valytos šepetėliais, skalpeliu 
nugremžtos dažų dėmės. Luotas buvo sutvir tintas apvyniojus 
marlės juostomis, pastatytas ant paaukštinimų ir pradėtas tepti 
5 proc. koncentracijos PEG 2000 tirpalu vandens ir etilo alko-
holio mišinyje. Procesas buvo kartojamas kartą per savaitę. Po 
poros mėnesių tvir tinimo PEG koncentracija padidinta iki pa-
grindinės 10 proc. koncentracijos, vėliau – iki 15 proc., o dar 
vėliau, jau 2007 m., – iki 20 proc. 

Visą laiką į konservavimo tirpalus buvo įpilama antiseptiko 
„Asepas 3“, skir to dezinfekuoti medieną ir jau sėkmingai tai-
kyto archeologinei medienai. Preparato sudėtyje yra ketvir tinių 
amonio druskų ir boratų mišinio, aktyvių antiseptikų. Boratai 
pasižymi ir antipirenų (medžiagų, didinančių atsparumą degi-
mui) savybėmis. Mediena lėtai tvir tėjo ir galutinis tvir tinimas 
didesnės molekulinės masės polimeru PEG 4000 buvo baigtas 
2007 m. gruodžio mėn.

Išgaravus tirpikliams, nuo konservuotos medienos paviršiaus 
nuvalytas neįsigėrusio į medieną polimero perteklius, gilieji me-
dienos plyšiai užglaistyti medžio miltų ir išlydyto PEG mase. 
Pabaigoje visas luoto paviršius padengtas antistatiniu mikro-
kristaliniu vašku „Cosmoloid 80 H“ ir švelniai nupoliruotas.

2008 m. liepos mėn. Restauravimo taryba teigiamai įvertino 
restauratorių darbą ir po ilgo trejus metus trukusio konservavi-
mo luotas grąžintas į „Aušros“ muziejų.

Tenka konstatuoti, kad konservavimas buvo ne tik ilgas, bet 
prireikė ir didelių kiekių konservuojamųjų medžiagų: sunaudota 
daugiau kaip 40 kg PEG, apie 5 kg antiseptiko „Asepas 3“ ir 
daugiau kaip 70 l deficitinio etilo alkoholio. 

Tačiau, jei nebūtų imtasi radikalių priemonių, šis retas ar-
cheologinis geležies amžiaus vidurio radinys būtų prarastas. 
Muziejininkų ir restauratorių pastangomis antram gyvenimui 
prikeltas medinis luotas tapo svarbiu archeologinės ekspozici-
jos akcentu, stebinančiu Šiaulių „Aušros“ muziejaus lankytojus 
savo dydžiu ir solidžiu amžiumi.     

A. Šapaitės nuotr.
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Konservuotas luotas archeologinėje Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicijoje


