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-

N

–
–
–
–

1
2
3
4

1 pav. Burgaičių (Sudargo) Vorpiliu
vadinamo piliakalnio tyrimų situacijos
planas: 1 – vertybės teritorijos ribos;
2 – 2007 m. tyrinėti plotai; 3 – 2008 m.
tyrinėti plotai; 4 – 2006 m. tyrinėti
plotai. E. Pranckėnaitės brėž.
Fig. 1. The situation plan of the
excavations at the Burgaičiai (Sudargas)
Vorpilis hillfort site: 1 – the heritage site
boundaries; 2 – areas excavated in 2007;
3 – areas excavated in 2008; 4 – areas
excavated in 2006.

0

tas statintas. Piliakalnio kultūrinis sluoksnis
bei gynybiniai įtvirtinimai beveik sunaikinti
nuolat dirbant žemę, aikštelė sužalota ir II Pasaulinio karo metais kasant apkasus.
Antrasis Burgaičių (Sudargo) piliakalnis,
vadinamas Pilaite, yra apie 100 m į R nuo Vorpilio. 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.
2006 m. rengiant Sudargo piliakalnių
tvarkymo projektą, Vorpilio piliakalnyje buvo
padarytas gynybinių įtvirtinimų – pylimo liekanų ir griovių – pjūvis (vadovė Vida Kliaugaitė). Piliakalnio aikštelėje ir už griovio aukštumoje aptiktas nestoras kultūrinis sluoksnis
su lipdyta, daugiausia grublėta keramika ir
pavieniais dirbiniais (ATL 2006 metais, V.,

20 m

2007, p. 72–74). Piliakalnio tyrinėjimai buvo
pratęsti 2007 m. (ATL 2007 metais, V., 2008,
p. 101–104). 2008 m. Vorpilio griovio ir pylimo tyrinėjimai buvo baigti (1 pav.). Čia ištirti
dar 8 plotai, iš viso 236 m². Piliakalnio griovyje surasta nedaug lipdytinės keramikos lygiu ir grublėtu paviršiumi bei gyvulių kaulų.
Taip pat surinkta daugiau nei 30 kg šlako, geležies lydymo atliekų. 2008 m. tirti plotai ir
juose rasta archeologinė informacija nepakeitė anksčiau pateikto gynybinių piliakalnio
įtvirtinimų apibūdinimo bei interpretavimo.
Vėlyvojo griovio plotis siekia 5–6,4 m, gylis –
1,4–2 m. Griovys lenktas nuo aukštumos pusės. Piliakalnio pylimas puslankio (pasagos)
formos. Piliakalnio V dalyje 2008 m. ištirtame
plote griovys užsibaigia, todėl tarp šlaito ir
Elena Pranckėnaitė / Bradeliškių piliakalnis

Elena Pranckėnaitė / Burgaičių (Sudargo) piliakalniai
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griovio buvo nustatyta senojo įvažiavimo į piliakalnį vieta. Remiantis archeologinių tyrimų
duomenimis, Burgaičių (Sudargo) piliakalnyje buvo rekonstruotas piliakalnio pylimas bei
vėlyvasis griovys (2 pav.).
Burgaičių (Sudargo) Pilaite vadinamame
piliakalnyje II 1970 m. VU (vadovai Pranas ir
Regina Kulikauskai) ištyrė 30 m² plotą, aptiko
neintensyvų 30–40 cm storio kultūrinį sluoksnį su lipdyta lygiasiene, gnaibyta bei žiesta keramika, titnago skalda, gyvulių kaulais ir šlaku. Piliakalnis datuotas VIII–XIV a. 2008 m.
Pilaitėje tyrinėtas aikštelės ŠR pakraštys, kur
numatomi piliakalnio šlaito planiravimo darbai. Čia ištirta 2,5 m pločio ir 12,5 m ilgio
juosta. Tyrinėtoje vietoje įžemis pasiektas vos
30–50 cm gylyje, intensyvaus kultūrinio sluoksnio neaptikta, tačiau surasta keliasdešimt buitinės lipdytinės lygiu bei grublėtu paviršiumi
ir žiestos keramikos šukių. 1x1 m dydžio šur2 pav. Burgaičių (Sudargo) Vorpiliu vadinamo
piliakalnio vaizdas iš V su rekonstruotais gynybiniais
įrenginiais 2008 m. G. Zabielos nuotr.
Fig. 2. The view from the W of the Burgaičiai
(Sudargas) Vorpilis hillfort site together with the
reconstructed defensive installations in 2008.
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fas iškastas piliakalnio Š šlaite esančios nuošliaužos R dalyje, tačiau čia kultūrinio sluoksnio ar archeologinių radinių nebuvo. Iš viso
Pilaitės piliakalnyje ištirtas 32,25 m² dydžio
plotas. 2008 m. Burgaičių (Sudargo) piliakalnio II tyrinėjimai patvirtino ankstesnę jo
chronologiją – VIII–XIV a.

Burgaičiai (Sudargas)
hillfort site
In 2008 the investigation, begun in 2006,
of the defensive fortifications of hillfort site I,
which is called Burgaičiai (Sudargas) Vorpilis,
was finished in 2008. On the basis of the investigation, the hillfort’s earthworks and late
ditch were reconstructed (Fig. 2). A small quantity of hand built pottery with smooth and
rough surfaces as well as animal bones and
iron smelting waste were found in the areas
excavated in 2008. A total area of 236 m² was
excavated (Fig. 1).
32.25 m2 along the NE slope were excavated at hillfort site II, which is called Burgaičiai
(Sudargas) Pialitė. A sparse cultural layer was
found and dated to the 8th–14th centuries on
the basis of pottery sherds.

