sluoksnyje, ypač iškart virš įžemio aptikta daug
(apie 150) molio tinko – nuo labai smulkių trupinėlių (nuo 4x5,5x7 mm iki 8x9x14 mm) iki
didesnių jo gabalų (jie nuo 1,7x1,8x3 cm iki
1,8x3,2x4,2 cm – ant 4 yra atsispaudusių rąstų
žymės). Dar rasti 9 tinko gabalėliai, nuo
0,75x1,4x1,5 cm iki 1,05x2x2,7 cm dydžio, labai
primenantys apsigludinusias lipdytų puodų šukeles. Jie tamsiai juodos ar pilkos su rusvu atspalviu (viena šviesiai ruda) molio masės, kurioje yra smulkiai grūsto granito priemaišų.
Tačiau jos negausios, panašios kaip ir molio tinke. Be to, rasta 10 sukietėjusių nuo 0,7x0,8x1,2 cm
iki 1,1x1,7x2 cm dydžio pavienių angliukų.
Puodų šukių nerasta. Šurfo grunte ir iš duobės
išmestose žemėse aptikti 4 degę nuo 1x2,2x
2,2 cm iki 3x5,6x7,2 cm dydžio akmenys bei 7
nedideli, nuo 3x4x5 cm iki 7x12x12 cm, akmenys
(vienas jų nuskilinėjusiais kraštais, gali būti degęs). Šurfo 2 tyrimai parodė, jog piliakalnio aikštelėje intensyvesnis kultūrinis sluoksnis nesusidaręs arba perartas ilgalaikio arimo metu, nors
žemoje vietoje jis turėjo būti užartas ir išlikęs.

The field evaluation
at the Gandinga
archaeological site
In 2007 „Senų Senovė“, IĮ conducted an
evaluation of unregistered objects located
near the Gandinga hill fort site and settlement,
i.e. the suspected Gandinga manor site, cemetery (called Pasklepiai), hill fort site II (called
Ožkupris), and old settlement as well as Nausodis hill fort site II (Fig. 1). A 2 m2 test pit was
excavated on the hill fort site that is called Ožkupris (Fig. 2) and a defensive outwork ditch,
a cooking pit, sherds of hand built pots with
smooth and rough (?) surfaces (Fig. 3), and
fragments of quern stones (Fig. 4) were disco-
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vered. The hill fort site has been disturbed
(Fig. 5) and dates to the early 2nd millennium.
A 4 m2 area was excavated at the Gandinga
manor site (Fig. 6) and a manor site cultural
layer that had been disturbed by ploughing
and contained 17th–19th century finds (Figs.
7–8) was found. A 20 m2 area was excavated
to the N of the Ožkupris hill fort site and
finds were discovered which date from the
first half and middle of the 2nd millennium
(Figs. 9–10) and show that a settlement existed here (Fig. 11). A total area of 14 m2 was
excavated in the cemetery, which is called Pasklepiai, and iron nails and a horseshoe nail
(Fig. 12) were found. A 10 m2 area was excavated on the hill located to the NE of the Nausodis hill fort site and settlement (Fig. 13) and
hand built pottery (Fig. 14) was discovered. In
surveying the settlement at the foot of the
Gandinga hill fort site, cooking pits that had
been disturbed by ploughing (Fig. 15) were
discovered. 2 arbitrarily dug pits were also recorded at the Gandinga hill fort site (Fig. 16).

Olegas Fediajevas

Gerulių piliakalnis ir
papėdės gyvenvietė
2007 m. pratęsti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Gerulių (Alytaus r., Butrimonių sen.) piliakalnyje, jo papėdės gyvenvietėje
ir jos prieigose (A75KP), pradėti 2006 m.
(žr. ATL 2006 metais, V., 2007, p. 55–57). Kartu buvo įgyvendintas piliakalnio sutvarkymo
ir pritaikymo lankymui projektas. Tvarkymo
darbai pradėti piliakalnio aikštelėje, kur reikėjo išlyginti ir užpilti I Pasaulinio karo laikų apkasų griovį ir duobes. Siekiant išsiaiškinti bu-
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1pav. Ankstyvoji grublėtoji keramika. O. Fediajevo nuotr.

vusį griovio gylį ir kultūrinio sluoksnio storį,
jame padarytas 1x5 m dydžio pjūvis, iki įžemio ištirti 5 m2. Apkasai buvę 1,7–1,8 m gylio,
iki 2 m pločio. Pagal apkasų gylį, formą bei
kryptį labiausiai tikėtina, kad tai buvo ne pėstininkams, o artilerijos pabūklui paslėpti skirta tranšėja. Pjūvyje aptiktas 0,7–1,2 m storio
kultūrinis sluoksnis, jame išskirti 2 horizontai – 20–80 cm storio, su įvairia keramika,
tūkst. datuojamas viršutinis horizontas bei
apatinis 25–40 cm storio horizontas, kuriame
aptikti tik gyvulių kaulai. Pastarasis horizontas susidarė ne vėliau kaip I tūkst. pradžioje.
Abu horizontai permaišyti kasant apkasus.
Viršutiniame aptikta 13 ankstyvosios ir vėlyvosios grublėtosios keramikos bei keramikos
lygiu paviršiumi šukių, taip pat vienas molio
tinko gabalėlis. Prie ankstyvosios, III–IV a.
datuojamos keramikos, priskirtos šukės, kurių
grublėtumas išgautas skysta molio mase, po
grublėtumu ir vidinėje dalyje išlikęs brūkšniavimas (1 pav.). Vėlyvajai, V–VIII a., grublėtajai
keramikai priklausė indų, kurių grublėtumas
išgautas sausa molio mase, šukės (2 pav.).
Iš apkasų griovio išmestose žemėse rastų
indų šukių įvairovė atspindėjo visą I tūkst. ke-

Fig. 1. Early pottery with a rough surface.
2 pav. Vėlyvoji grublėtoji keramika. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 2. Late pottery with a rough surface.

ramikos spektrą. Tarp jų buvo viena vėlyvosios brūkšniuotosios (I tūkst. pradžios) keramikos šukė (3 pav.), 12 tiek ankstyvosios, tiek
vėlyvosios grublėtosios keramikos fragmentų,
3 šukės priklausė I tūkst. antros pusės keramikos lygiu paviršiumi indams, 2 iš jų – gludintos. Įdomiausia iš grublėtųjų – puodo sienelė,
kurios grublėtumas išgautas tiršta molio mase.
Jis smulkus, būdingas vėlyvajai keramikai, o
vidus brūkšniuotas vertikaliai ir įstrižai kaip
ankstyvosios (4 pav.). Užpilant duobes piliakalnio aikštelėje radinių sąrašas papildytas dar
8 keramikos fragmentais, vienas kurių priskirtas ankstyvajai, likę – vėlyvajai grublėtajai
keramikai. Tvarkant kelio griovį aptikta 11 šukių, 6 iš jų įrašytos į radinių sąrašą. Tarp jų
buvo 4 vėlyvosios grublėtosios keramikos ir
2 keramikos lygiu paviršiumi fragmentai. Taip
pat aptiktas kultūrinis sluoksnis su vėlyvąja
grublėtąja keramika ariamame lauke už saugomos teritorijos ribų, apie 120 m į P nuo piliakalnio. Iš viso 2007 m. tyrinėjimų ir žvalgy-
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Geruliai hill fort site and
the settlement at
the foot of the hill
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3 pav. Brūkšniuotoji keramika. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. Stroked pottery.
4 pav. Ankstyvajai grublėtajai keramikai priskirta šukė
su vidine brūkšniuotąja dalimi ir vėlyvajai būdinga
išorine dalimi. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 4. Sherd, which is ascribable to early pottery with
a rough surface and with which has a stroked interior
and an exterior characteristic of late pottery with
a rough surface.

mo radinių sąrašas, kurį sudaro vien tik keramika, papildytas 44 šukėmis.
Piliakalnio tvarkymo darbų metu buvo
išlygintas anksčiau iš tvenkinio dugno iškastas
ir šalia piliakalnio V šlaito sukrautas gruntas.
Apsaugos techninėmis priemonėmis sutvarkytas Obelties upelio kairysis krantas. Buvusio apkasų griovio vietoje pastatyti mediniai,
įrengti terasiniai laiptai, pylimo viršuje ir piliakalnio PR pašlaitėje padarytas atsijų dangos
takas. Prie kelio įrengta akmenų užtvara, pastatytas informacinis stendas. Kelio griovyje
kultūrinis sluoksnis apsaugotas užpiltiniu juodžemio sluoksniu. Žemės judinimo darbų vietos apsėtos daugiametėmis žolėmis. Šių darbų
metu archeologiniai žvalgymai vykdyti apie
1200 m2, už saugomos teritorijos ribų išžvalgytas apie 1000 m2 plotas.
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In 2007 the field evaluation, begun in
2006, was continued at the Geruliai (South Lithuania, Alytus district) hill fort site and the
settlement at the foot of the hill. A project to
put the hill fort site in order and make it accessible to the public was also realised (Fig. 1).
In filling a trench from WWI fortifications, a
5 m2 exploratory trench was made. A 0.7–
1.2 m thick cultural layer containing stroked
pottery (Fig. 4) as well as early (Figs. 2–4) and
the late (Fig. 3) pottery with a rough surface,
which date to the 1st millennium, was encountered in the exploratory trench.

Olegas Fediajevas

Kubiliškių piliakalnio
teritorija
2007 m. liepos–lapkričio mėnesiais Kubiliškių piliakalnyje (Skuodo r.) pradėtas įgyvendinti konservavimo darbų techninis projektas,
kuriuo numatyta sutvarkyti 2 nuošliaužas prie
Opalio ir Bartuvos upių, pagal archeologinių
tyrimų duomenis atkurti toliausiai nuo aikštelės nutolusį griovį ir pylimą, įrengti poilsio
aikštelę, takus, laiptus, pastatyti informacinį
stendą, sutvarkyti paviršinę piliakalnio eroziją.
Archeologiniai tyrinėjimai pradėti buvusiame
griovyje. Čia ištirtos 8 perkasos (1 pav.). Jų pasirinkimo vietą sąlygojo griovyje augę medžiai,
darbų eigoje nukirsti. Perkasų dydžio (perkasos 1 ir 4 – 5x8 m, 2 ir 3 – 5x5 m, 5 – 2,5x10 m,
6 – 2,5x12 m, 7 – 5x14 m, 8 – 2x11,5 m) pasirinkimą lėmė skirtingas griovio plotis įvairiose vietose. Jos buvo parinktos taip, kad spėja-

