sluoksniai šurfo 6 vietoje tęsėsi nuo pat paviršiaus iki įžemio ir buvo 1,9 m storio.
Šurfas 7 matuotas už 7,5 m į R nuo šurfo 6. Šurfo stratigrafija buvo panaši kaip ir
šurfo 6, tačiau bendras užpiltinių sluoksnių
storis čia buvo mažesnis – 1,25 m. Paviršiuje
buvo 27 cm storio juodžemis su smulkiomis
grublėtosios keramikos šukėmis, molio tinko
ir šlako gabalėliais. Giliau buvusioje maždaug
1 m storio pilkoje žemėje archeologinių radinių nebebuvo, tačiau netrūko XX a. šiukšlių –
plytų fragmentų, stiklų. 1,25 m gylyje pasiektas natūralus smėlis.
Aiškinantis, iš kur į tyrinėtą sklypą pakliuvo geležies amžiaus gyvenvietės kultūrinis
sluoksnis, sklypo savininkas teigė, kad jis buvo
atvežtas iš kito tvenkinio kranto, o vėliau nurodė Vilniaus senamiestį. Visgi labiausiai tikėtina rastos geležies amžiaus keramikos kilmė
išaiškėjo tik grįžus į Vilnių ir susitikus su
L. Girlevičiumi, kuris supažindino su 2007 m.
archeologinių žvalgomųjų tyrimų rezultatais
piečiau mūsų tyrinėto sklypo. Šurfuose 6 ir 7
rastoji keramika buvo labai panaši į 2007 m.
atrastos Savičiūnų neįtvirtintos gyvenvietės radinius, todėl galima manyti, kad storas šios gyvenvietės kultūrinis sluoksnis kai kur buvo nukastas ir panaudotas gretimų sklypų žemės
paviršiui lyginti ir kaip juodžemis vejai.

The field evaluation near Svironys
barrow cemetery
In 2008 an evaluation was conducted on
the plot (cadastre number 4182/0400:151) located in Svironys village (Vilnius District). Seven test pits (a total area of 11 m2) were excavated in the relief that was to be sharply
affected by the construction work (Fig. 1). In
test pits 6 and 7, a mixed cultural layer from a
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1st-millennium unfortified settlement with
hand built pottery with rough, brushed, and
smooth surfaces (Fig. 2) was discovered in a
recent fill layer of humus. This layer with archaeological finds was brought here from the
Savičiūnai unfortified settlement that was discovered in 2007 100–150 m to the S of the evaluated plot.

Elena Pranckėnaitė

Bradeliškių piliakalnis
2008 m. VĮ „Lietuvos paminklai“ užsakymu Bradeliškių piliakalnyje numatomo eroduojančių šlaitų sutvirtinimo vietose buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Bradeliškių piliakalnis yra 2 km į V nuo Dūkštų miestelio
(Vilniaus r.), įrengtas Dūkštos upelio kairiajame krante, jo supamas iš R, Š ir V pusių. PR jis
ribojasi su aukštuma. Upelis ties piliakalniu
buvo patvenktas (dabar užtvanka išgriuvusi).
Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, apie
112 m ilgio (R–V kryptimi) ir 60 m pločio
(V pusėje). PR kryptimi aikštelė nežymiai
nuolaidėja, jos PR kampe išlikusi 1,5 m aukščio, 5 m ilgio ir 20 m pločio pylimo dalis, už
kurio matyti 14 m pločio ir 2 m gylio griovys.
Piliakalnio šlaitai gana statūs, 15–16 m aukščio. Iš PV, ŠV ir ŠR pusių didesnė aikštelės dalis
nugriuvusi. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr.
Kr. II puse – XIV a.
Piliakalnis tyrinėtas 1970 (vadovas Vytautas Daugudis) (AETL 1970 ir 1971 metais,
V., 1972, p. 19–21), 1998 ir 2002 m. (vadovė
Vida Kliaugaitė) (ATL 1998 ir 1999 metais, V.,
2000, p. 96–98; ATL 2002 metais, V., 2005,
p. 26–27). 1971 m. kelis šurfus prie piliakalnio
iškasė E. Butėnienė. 2008 m. tyrimų metu
buvo ištirti 3 plotai 3 m pločio juosta palei

N

0

30 m

aikštelės pakraštį piliakalnio Š, ŠR ir ŠV dalyse, vietose, kur numatomi šlaito planiravimo
darbai – iš viso 132 m² dydžio plotas (1 pav.).
Plote 6 (plotų numeracija tęstinė nuo
2002 m. tyrinėjimų), kastame piliakalnio ŠR
dalyje, po velėna buvo 30–60 cm storio juodos žemės kultūrinis sluoksnis, kuriame su-

rasta plačiu laikotarpiu datuojamos keramikos šukių – brūkšniuotų, grublėtų bei žiestų,
datuojamų XIV a. Įžemio lygyje fiksuotos 5

2 pav. Šukių lizdas plote 6. E. Pranckėnaitės nuotr.

3 pav. Tyrinėtas plotas 7 iš Š. E. Pranckėnaitės nuotr.

Fig. 2. A nest of sherds in area 6.

Fig. 3. Excavation area 7 from the N.

1 pav. 2008 m. Bradeliškių piliakalnio tyrinėjimų
planas. E. Pranckėnaitės brėž.
Fig. 1. Plan of the 2008 excavations
at the Bradeliškės hillfort site.

G i e d r ė P i l i č iau s k i e n ė , G y t i s P i l i č iau s k a s /
Ž va l g o m i e j i t y r i m a i g r e t a S v i r o n i ų p i l k a p y n o
Elena Pranckėnaitė / Bradeliškių piliakalnis
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0
2 cm
4 pav. Miniatiūrinis indas iš
ploto 7. E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 4. A miniature vessel
rom area 7.
0

2 cm

5 pav. Žvejybinis kabliukas ir žvangutis ir iš ploto 6.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 5. A fishing hook and crotal from area 6.

ūkinės duobės bei 2 stulpavietės. Vienoje iš
duobių aptiktas šukių lizdas, kuriame rasti beveik visiškai išlikę 2 kibirėlio formos silpnai
grublėti puodai (2 pav.).
Plote 7, kastame piliakalnio aikštelės ŠV
pakraštyje, po velėna 20 cm gylyje beveik visame plote atidengti padrikai išsidėsčiusių
akmenų plotai. Akmenys neapdegę ar skilę
nuo karščio. Giliau buvo 50–90 cm storio juodos žemės kultūrinis sluoksnis, labiausiai išplatėjęs ploto P dalyje (3 pav.). Įžemyje išryškėjo 9 stulpavietės bei medinių rąstų vietos.
Plote 8, kastame piliakalnio aikštelės Š
pakraštyje, po velėna buvo 30–50 cm storio
kultūrinis sluoksnis. Ploto V dalyje surasta
5 m ilgio (duobės kraštus ribojo ploto sienelės), 1,3–1,4 m gylio duobė, užpildyta juoda
žeme, maišyta su nedideliais, 20x30 cm, netaisyklingo apskritimo molio ploteliais.
2008 m. tirtuose plotuose aptiktas 30–
90 cm storio kultūrinis sluoksnis su dideliu
kiekiu buitinės keramikos šukių brūkšniuotu,
grublėtu, lygiu paviršiumi (4 pav.) bei žiesta
XIV a. datuojama keramika. Daug rasta ir in-
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dividualių dirbinių – peilis, sagtis, meškerės
kabliukas (5:1 pav.), žalvarinis žvangutis
(5:2 pav.), akmeniniai galąstuvai ir t. t. Archeologiniai radiniai datuojami labai plačiu laikotarpiu, vizualiai kultūrinio sluoksnio horizontų išskirti neįmanoma. Dažnai sluoksniai su
skirtingų laikotarpių radiniais yra susimaišę.
Greičiausiai tai šlaitų slinkimo, erozijos įtaka.

Bradeliškės hillfort site
In 2008 three areas: a 3 m wide strip along
flat hilltop’s N, NE, and NW edges, where
slope grading work is foreseen (a total area of
132 m²) (Fig. 1), were excavated at the
Bradeliškės hillfort site (Vilnius District). A
30–90 cm thick cultural layer (Fig. 3) with a
large quantity of household pottery sherds
with brushed, rough, and smooth surfaces
(Figs. 2, 4) as well as 14th-century pottery was
found at the excavated locations. Individual
artefacts were also found (Fig. 5).

Elena Pranckėnaitė

Burgaičių (Sudargo)
piliakalniai
2008 m. UAB „Jurmelstos“ užsakymu tęsti Burgaičių (Sudargo) piliakalnių tyrimai.
Vorpiliu vadinamame piliakalnyje ištirti gynybiniai įtvirtinimai – grioviai, Pilaite vadinamame piliakalnyje tyrinėtas aikštelės ŠR pakraštys.
Burgaičių (Sudargo) piliakalnis, vadinamas Vorpiliu, įrengtas į Nemuno slėnį įsiterpusiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė apvali,
30 m skersmens. Jos P krašte supiltas 30 m ilgio, 0,8 m aukščio, 25 m pločio išskleistas pylimas, už kurio yra griovys. Piliakalnio V šlai-

