degėsių sluoksnis ir molio tinko gabalėlių. Atrodo, kad šioje vietoje yra stovėjęs pastatas,
kurį sunaikino gaisras. Perkasoje 5 rasta duobė
nepreparuota nenorint dalinai sunaikinti archeologinės struktūros. Duobės paviršiuje rasta lipdytinės keramikos, todėl duobė taip pat
siejama su geležies amžiaus gyvenviete.
Kiek toliau į V iškastoje perkasoje 11 rasti
4 kapai, iš kurių du buvo ištirti (kapai 104 ir
105). Visi kapai buvo orientuoti bendra Š–P
kryptimi. Kapų duobių kontūrai buvo ryškūs,
duobės po arimu buvo 20–25 cm gylio (2 pav.).
Kapuose žmonių palaikai sunykę, karstų pėdsakų nepastebėta. Kape 104 rastos įkapės: geležinis ietigalis, bronzinės lankinės segės dalis,
bronzinės žieduotosios lankinės segės dvigubas žiedelis ir daug geležinių dirbinių fragmentų. Ietigalis buvo rastas kapo ŠV kampe
savo pirminėje padėtyje. Sprendžiant pagal
įkapes, kape buvo palaidotas vyras galva į Š.
Kape 105 rastas geležinis kovos peilis, geležiniai žąslai, peilis, geležinės dalgelės fragmentų, miniatiūrinio puodelio šukė, lankinė žieduotoji segė, dar keletas geležinių ir bronzinių
dirbinių fragmentų. Mirusysis (vyras) taip pat
buvo palaidotas galva į Š.
Abiejuose kapuose rasta nemažai dirbinių
fragmentų. Gali būti, kad kapai buvo išplėšti
dar priešistoriniais laikais, todėl dalis įkapių
sulaužytos ir išjudintos iš savo pirminės padėties. Kapuose rastos įkapės datuojamos V a.
Toliau nuo kapinyno iškastuose šurfuose
archeologinių struktūrų ar radinių neaptikta.
Atsižvelgiant į tyrimų duomenis pasiūlyta
praplėsti saugomą kapinyno teritoriją 50 m į
Š, 55 m į V ir 25 m į P, prijungiant geležies
amžiaus gyvenvietės teritoriją. Sprendžiant
pagal vietovės reljefą, gyvenvietės teritorija
gali tęstis dar 40–50 m į Š už tyrinėto sklypo
ribų, iki pat kalvelės šlaito.

Antrajame 1,39 ha dydžio sklype buvo iškasti 4 šurfai, kurių bendras plotas buvo 16 m2.
Viename šurfų rastas XX a. pirmos pusės kaimo sodybos vietoje susidaręs kultūrinis sluoksnis. Archeologiškai vertingų sluoksnių ar radinių šiame sklype neaptikta, todėl jame galima leisti vykdyti žemės kasimo darbus be
paminklosauginių apribojimų.

In the vicinity of Užpelkiai cemetery
In 2007, a field evaluation was conducted
in the vicinity of Užpelkiai cemetery. 2 separate plots, 6.26 and 1.39 ha in size, were evaluated. The remains of a cultural layer from an
Iron Age settlement were located to the N of
the protected cemetery territory (Fig. 1). The
remains of an iron treatment furnace, pits,
and hand built pot sherds were found. Traces
of a prehistoric settlement were also found to
the W of the cemetery. 2 large pits were discovered and it is speculated that buildings stood
at this site. In one trench to the W of the cemetery, 4 Iron Age burials, 2 of which were
excavated, were found (Fig. 2). The burials
contained weapons and ornaments dating to
the 5th century. After the investigation, the cemetery’s protected area was enlarged.

Elena Pranckėnaitė

Sudargo (Burgaičių)
Vorpilio piliakalnis
Sudargo vardu žinomi piliakalniai (Šakių r., Sudargo sen.) išsidėstę kairiajame Nemuno krante dviejuose kaimuose (Burgaičiuose ir Grinaičiuose), sudarydami 2 piliakalnių
grupes. Pirmajai, R piliakalnių grupei, esančiai
Grinaičių kaime, priklauso Sudargo (Grinai-

G y tis P iličiauskas , D žiugas B razaitis / U žpelki ų kapin y no aplinka
E lena P ranck ė nait ė / S udargo ( B urgaiči ų ) V orpilio piliakalnis
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čių) piliakalnis I, vadinamas Balnakalniu, ir
Sudargo (Grinaičių) piliakalnis II, vadinamas
Žydkapiu, su gyvenviete. Antroji, V grupė, yra
Burgaičių kaime, jai priskiriami Sudargo (Burgaičių) piliakalnis I, vadinamas Vorpiliu, ir
Sudargo, Burgaičių piliakalnis II, vadinamas
Pilaite. Į NKVR yra įtraukti 5 Sudargo vardu
žinomi piliakalniai. Piliakalnių V grupei yra
priskirtas ir Sudargo (Burgaičių) piliakalnis
III. Pastarųjų metų tyrinėjimų duomenimis,
šis piliakalnis nebeišskiriamas, kadangi jame
nerasta gynybinių įtvirtinimų, kultūrinio
sluoksnio ar kitų piliakalniams būdingų bruožų (žr. ATL 2006 metais, V., 2007, p. 564).
Vorpilis įrengtas į Nemuno slėnį įsiterpusiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė apvali,
30 m skersmens. Aikštelės P krašte supiltas
1 pav. Gynybinių įtvirtinimų pjūvis perkasoje 2:
du grioviai ir pylimo liekanos.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 1. The profile of the defensive fortifications in
trench 2: two ditches and the remains of the bank.
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30 m ilgio, 0,8 m aukščio, 25 m pločio pylimas, už kurio yra griovys. Piliakalnio V šlaitas
statintas. Apie 100 m į PR nuo jo įrengtas papilys, vadinamas Pilaite. Jo aikštelė trikampė,
15 m ilgio, 11 m pločio Š dalyje, į Š pusę nuolaidėjanti per 2 m. P dalyje yra 2 m aukščio, 14
m pločio pylimas. Piliakalnio ir papilio šlaitai
statūs: papilio – 33 m, piliakalnio – 40 m (žr.
LPA, V., 2005, t. II, p. 386). Vorpilio piliakalnio kultūrinis sluoksnis bei gynybiniai įtvirtinimai sunaikinti nuolat dirbant žemę. Piliakalnio aikštelė sužalota ir II Pasaulinio karo
metais kasant apkasus.
Iš abiejų Sudargo piliakalnių grupių mažiausiai informacijos žinoma apie jų V grupę,
esančią Burgaičių kaime. 1970 m. P. ir R. Kulikauskai Pilaitės piliakalnyje ištyrė 30 m² plotą.
Tyrinėjimų metu aptiktas neintensyvus 30–
40 cm storio kultūrinis sluoksnis su lipdyta
lygiasiene, gnaibyta bei žiesta keramika, titnago skalda, gyvulių kaulais ir šlaku. Piliakalnis
datuotas VIII–XIV a. Vorpilio piliakalnis me-

todiškai tyrinėtas nebuvo, jo aikštelėje iškasta
(1970 m.) keletas duobučių ir nustatyta, jog
piliakalnio kultūrinis sluoksnis yra plonas, suardytas (žr. P. Kulikauskas, Sudargo piliakalniai, Istorija, V., 1975, t. 15(2), p. 121–122).
Sudargo Vorpilio piliakalnis plačiau pradėtas tyrinėti tik 2006 m., rengiant piliakalnio
tvarkymo projektą. 2005 m. Sudargo piliakalnių aplinkoje atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, kuriems vadovavo dr. G. Zabiela (žr. ATL 2005 metais, V., 2006, p. 52–54).
2006 m. archeologinių tyrinėjimų metu (vadovė V. Kliaugaitė) Vorpilio piliakalnyje buvo
padarytas gynybinių įtvirtinimų – pylimo liekanų ir griovių – pjūvis. Piliakalnio aikštelėje
ir už griovio aukštumoje aptiktas nestoras
kultūrinis sluoksnis su lipdyta keramika, kurios daugumą sudarė grublėtoji, ir pavieniais
dirbiniais (žr. ATL 2006 metais, V., 2007,
p. 72–74).
2007 m. tęsti piliakalnio gynybinių įtvirtinimų – griovių ir pylimo – tyrinėjimai. Juose
ištirta 15 perkasų – iš viso 433,5 m² plotas. Pagrindinės šių tyrimų išvados ir archeologinė
medžiaga nesiskyrė nuo gautųjų 2006 m. tyrinėjimų metu.
Perkasos 1 ir 2 matuotos skersai nuartų
gynybinių įtvirtinimų (pylimo ir griovių), taip
užfiksuojant dar 2 vietose jų pjūvius. Likusios
perkasos buvo ištirtos išilgai nuarto pylimo ir
ankstyvojo griovio vietų, perkasomis padengiant visą piliakalnio plotį. Perkasa 3 ištirta
piliakalnio aikštelės Š pakraštyje, šalia šlaito.
Perkasose 1–2 užfiksuoti 2 grioviai bei
stipriai apardyto, nuarto pylimo liekanos
(1 pav.). Nuardytas pylimas yra iškilęs nuo
aukštumos pusės per 50 cm, nuo aikštelės –
80–90 cm. Aiškias pylimo liekanas V piliakalnio teritorijos dalyje sudarė ruda žemė su molio priemaišomis (užplūktas molis). R pilia-

kalnio dalyje, šalia R šlaito pylimo liekanas
pastebėti gana sudėtinga, kadangi šioje vietoje
surasta vėlyvo laikotarpio (II pasaulinio karo)
perkasimų. Pylimo plotis prie pagrindo galėjo
būti 7–7,5 m pločio. Už pylimo rastas 1,8–
2,2 m pločio, 0,8–1,1 m gylio griovys. Manytina, kad jis priskirtinas ankstyvajam gynybinių
įtvirtinimų įrengimo etapui. Už šio griovio surasti rudos žemės su moliu sluoksniai gali būti
priskirti vėlyvajam gynybinių įtvirtinimų rengimo etapui, kurio metu platinant pylimą
buvo užpiltas ankstyvasis griovys. Už jau praplatinto pylimo (plotis prie pagrindo galėjo
siekti 14–15 m) buvo iškastas griovys, kurio
plotis siekė 4–6 m, gylis – 1,4–2,1 m.
Piliakalnio kultūrinis sluoksnis yra stipriai suardytas arimų. 2007 m. tyrinėjimų metu
kultūrinis sluoksnis surastas tik Š tyrinėjimų
plotų dalyje (pratęsiant perkasą 1 į Š už užfiksuotų pylimų liekanų bei perkasos 2 Š dalyje),
kur jo storis siekė 20–35 cm.
Didžioji dalis archeologinių radinių yra
lipdytinė keramika lygiu, grublėtu ir kruopėtu
(šiurkščiu) paviršiumi. Piliakalnio R pakraštyje tyrinėjant II Pasaulinio karo metais įrengtų
apkasų vietoje, surasta palyginti daug lipdytinės keramikos (kruopėtu, šiurkščiu paviršiumi). Tokiu būdu užpylus iš apkasų iškastomis
žemėmis buvo išsaugota dalis kultūrinio
sluoksnio.
Surasta archeologinė medžiaga – tik masinė: lipdytinė keramika, metalo lydymo atliekos, molio tinkas, gyvulių kaulai. Tyrinėjimų
metu surastas tik vienas individualus radinys – stipriai korodavusio geležinio dirbinio
liekanos (ietigalis ar peilis?). Pagal keramiką
išskirti apgyvendinimo etapų ar gynybinių įtvirtinimo rekonstrukcijos laikotarpių neįmanoma, todėl piliakalnį tenka datuoti plačiu laikotarpiu – I tūkst.
E lena P ranck ė nait ė
S udargo ( B urgaiči ų ) V orpilio piliakalnis
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Sudargas (Burgaičiai) hill fort site
The excavations, begun in 2006, were
continued at the Sudargas (Burgaičiai) hill
fort site in 2007. Another 2 profiles were made
of the hill fort’s defensive fortifications: a bank
and ditches (Fig. 1), and a disturbed (ploughed up) bank site was excavated. A small
number of finds were discovered during the
excavation: hand built pottery (with smooth,
rough, and grainy surfaces), metal smelting
waste, clay daub, and animal bones. Because it
is impossible on the basis of the pottery to distinguish the settlement stages or the reconstruction periods of the defensive fortifications, it is necessary to date the hill fort site to
a broad period, i.e. the 1st millennium.

Egidijus Šatavičius

Kirdeikiškės senovės
gyvenvietė
Kirdeikiškės senovės gyvenvietė (Švenčionių r., Sarių sen.) yra Žeimenos senslėnyje,
apie 640 m į PR nuo žvyrkelio Švenčionėliai–
Sariai ir keliuko į Kirdeikiškės kaimą sankryžos, apie 600 m į PR nuo iš Sudotos ežero ištekančio Miežio upelio ištakų, Sudotos ežero
PV pakrantėje ir Kirdeikiškės kaimo ŠV dalyje. Gyvenvietei įkurti pasirinkta iki 6–7 m
aukščio iškylanti žvyringa, stati ir mažai kauburiuota Sudotos ežero viršutinė terasa, suformuota dar paskutiniojo ledynmečio laikais tyvuliavusių prieledyninių marių. Išilgai ežero
pakrantės tęsiasi iki 0,5–1 m aukščio ir apie
20 m pločio pakilimas – ežero potvynių metu
supiltas priekrantinis volas. Gyvenvietės teritorijos paviršius bemaž lygus, su nežymiais
nuo arimo likusiais pakilimais ir įlinkimais.
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Už kelių šimtų metrų PR kryptimi yra
nutolę Kirdeikiškių pilkapynai I ir II. Dar keli
pilkapynai (Sudotos, Paduobės–Šaltaliūnės) ir
senovės gyvenvietės (Sudotos I–V) bei Sudotos dvarvietė yra lokalizuoti į Š–ŠV.
Pasak vietos gyventojų, senovės gyvenvietės teritorijoje ir bemaž visoje ežero PV pakrantėje dar XX a. pradžioje būta sodybviečių,
kurios vėliau pamažu apleistos, o po II Pasaulinio karo ir nugriautos čia įrengiant dirbamus
kolūkio laukus. Taigi gyvenvietės kultūrinį
sluoksnį bei radinius stipriai sužalojo ilgametis arimas. Apie 1991–1992 m. senovės gyvenvietės ir aplinkinė teritorija buvo giliai suarta
sodinant pušyną. Nors gyvenvietės teritorija
įeina į Žeimenos kairiojo kranto pilkapynų ir
akmens amžiaus gyvenviečių apsaugos zoną,
tai nesutrukdė pradėti visišką Sudotos ežero
PV pakrantės urbanizaciją. Nuo 2000 m. visa
gyvenvietės teritorija suskirstyta į atskirus
smulkius sklypus ir privatizuota, dažnai neįrašant jokių paminklosauginių reikalavimų.
Sudotos ežero PV pakrantėje pradėjo dygti
sodybos. Panašus likimas laukia ir pačios senovės gyvenvietės teritorijos.
Senovės gyvenvietės liekanas autorius lokalizavo 2006 m. vasarą žvalgydamas vieno
privačių žemės sklypų teritoriją. Tuokart nustatyta maždaug 25x40 m dydžio gyvenvietės
teritorija bei pažymėta, kad pavienių radinių
aptikama ir aplinkinėje teritorijoje. 2006 m.
spalio–lapkričio mėnesiais autorius vykdė
šios naujai surastos Kirdeikiškių senovės gyvenvietės archeologinius žvalgomuosius tyrimus, kurių pagrindinis tikslas buvo nustatyti
senovės gyvenvietės teritoriją. Pačioje Kirdeikiškių senovės gyvenvietėje ir į R bei PR nuo
jos esančioje teritorijoje buvo ištirti 23 įvairaus dydžio šurfai, kurių bendra apimtis –
apie 30 m2 (žr. ATL 2006 metais, V., 2007,

