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7 pav. Sidabrinio rakto
fragmentas iš Ginučių
piliakalnio aikštelės.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 7. The fragment
of a silver key from the
Ginučiai hillfort’s
enclosure.
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6 pav. Akmeninis verpstukas iš Ginučių piliakalnio
aikštelės. E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 6. The stone spindle whorl from the Ginučiai
hillfort’s enclosure.

archeologinių radinių tyrinėtoje vietoje neaptikta.
Archeologinių žvalgymų metu teritorijose, kur iki 10 cm gylio buvo atliekami žemės
judinimo darbai, archeologinių radinių ar
kultūrinio sluoksnio nerasta.
2011 m. atlikti archeologiniai tyrimai patvirtino jau žinomą piliakalnių ir papėdės gyvenviečių datavimą.

Papiliakalnė and Ginučiai Hillforts
and the Settlements at their Feet
In 2011, investigations were conducted at
the tourism infrastructure construction sites
at Papiliakalnė and Ginučiai hillforts, their
outworks, and the settlements at their feet.
Test pits and trenches (a total of 172.5 m2)
were excavated and about 3000 m² surveyed
(Fig. 1). A 30–80 cm thick cultural layer with
a large quantity of sherds of brushed pottery
dating to the late 1st millennium bc – early 1st
millennium ad (Fig. 2) was recorded in the
trenches excavated in the Papiliakalnė hillfort’s enclosure. At the site of the settlement at
its foot and alongside the foot of the hillfort’s
E scarp, an early – mid-1st millennium settle-

ment cultural layer was found along with pottery with rough surfaces (Fig. 3) and a clay
spindle whorl (Fig. 4).
Tens of sherds of partly thrown pottery
with smooth surfaces decorated with wavy
and linear designs (Fig. 5) as well as a stone
spindle whorl (Fig. 6) and a fragment of a silver symbolic key (Fig. 7) were found in the
Ginučiai hillfort’s enclosure. The artefacts
date to the mid-2nd millennium. Tens of sherds
of partly thrown coeval pottery with smooth
surfaces decorated with wavy and linear designs were found in part of its ditch site.
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Zubrių neįtvirtinta
gyvenvietė
2007 m. lapkričio mėnesį kelio 131 Alytus–Simnas–Kalvarija 50,80–52,45 km (Kalvarijos sav., Kalvarijų sen.) buvo vykdomi
žvalgomieji tyrinėjimai (vadovė Reda Nemickienė). Tada buvo ištirta 17 šurfų, bendras
24,7 m2 dydžio plotas. Kirsnos upelio R krante, pašlaitėje (Mikališkių kaimo pusėje) keliuose šurfuose aptiktas 5–40 cm storio kultūrinis sluoksnis. V krante (Zubrių kaimo pusėje) keliuose šurfuose fiksuotas iki 90 cm stoZ enonas B aubonis , E lena P ranck ė nait ė /
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rio kultūrinis sluoksnis, o šurfe 13 rasti 6 vienas šalia kito sudėti puodai smulkiai grublėtu
ir lygintu paviršiumi. Kultūrinis sluoksnis
datuotas ankstyvuoju geležies amžiumi (V a.
pr. Kr. – I a.) (ATL 2007 metais, Vilnius, 2008,
p. 96–98). Tyrimų ataskaitos išvadose buvo
numatyta, kad prieš vykdant kelio tiesimo darbus būtina atlikti išsamius archeologinius tyrinėjimus į R nuo Kirsnos, Mikališkių kaime,
tarp 51,60 ir 51,70 km, bei į V nuo upelio, Zubrių kaime, ruožuose tarp 51,83 ir 51,92 km.
Šiuose ruožuose tyrimai ir buvo vykdomi
2011 m. birželio–gruodžio mėnesiais.
1 pav. Tyrimų vaizdas iš V. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 1. View of the excavation from the W.
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2011 m. kasinėjimuose dalyvavo iki 30
žemkasių, todėl vienu metu buvo kasamos
2–3 perkasos. Tyrimų eigai didelę įtaką darė
oro sąlygos, taip pat tuo pat metu vykę kelio
statybos darbai, todėl tyrinėta iškart abiejose
upės pusėse (1 pav.). Perkasos numeruotos
tęstine tvarka pagal ištyrimo eigą (2 pav.).
Tyrimai prasidėjo Mikališkių kaimo pusėje, dešiniajame Kirsnos upelio krante. Pirmiausia siekiant išsiaiškinti kultūrinio sluoksnio ypatumus, buvo padarytas pjūvis statmenai būsimam keliui – perkasa 1. Čia po 1 m
storio kelio pylimui sukrauto molio sluoksniu
aptiktas neintensyvus 10–30 cm storio kultūrinis sluoksnis su Jono Kazimiero (1648–
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1668) variniu šilingu, XVII–XIX a. buitine keramika. Ties perkasos P siena 1 m gylyje
atidengtas akmenimis grįsto kelio kraštas
(3 pav.). Perkasoje nuo vidurio į Š kultūrinis
sluoksnis buvo nuartas.
Likusios Mikališkių kaimo pusėje tirtos
perkasos matuotos pagal kelio ašį ties žemės
darbų zona. Visos perkasos buvo 30x4 m dydžio, tik perkasą 2 teko išplėsti iki 30x5 m dydžio bei, aptikus smuklės priestato pamatus,
padaryti 6x3 m dydžio išpjovą.
Perkasoje 2 kultūrinis sluoksnis aptiktas
70–100 cm gylyje, jo storis siekė 80 cm. Viršutinis kultūrinio sluoksnio horizontas intensy-

vus, tamsiai pilkas, 10–50 cm storio. Apatinis
kultūrinio sluoksnio 10–30 cm storio horizontas juodas, bet be angliukų ir radinių. Labiausiai tikėtina, kad jis susidarė yrant specifiniams vandens augalams, tokiu atveju kultūriniu sluoksniu nelaikytinas. Viršutiniame horizonte rastos kelios XVII–XIX a. keramikos
šukės. Perkasos V dalyje atidengti iš akmenų
be rišamosios medžiagos suręsti 6x3 m dydžio
pamatai bei krosnies padas tarp jų. Peržiūrėjus XVII–XIX a. kartografinę medžiagą nustatyta, kad šie pamatai priklausė šalia kelio buvusiai smuklei, pažymėtai 1795–1801 m. Prūsijoje sudarytame žemėlapyje. 1830 m. žemėlapiuose ji neparodyta, matyt, tuo metu pastato jau nebuvo. Šalia pamatų rasti 3 Jono Kazimiero (1648–1668) variniai šilingai, raktas,
antpirštis (4 pav.), XVII–XIX a. buitinės keramikos šukės. Tai leido padaryti prielaidą, kad
ši smuklė pastatyta šalia akmenimis grįsto ke-
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in 2011 excavated trenches and no.

2 pav. Tyrimų suvestinis planas.
O. Fediajevo brėž.

3 pav. Perkasos 1 V sienelės profilis iš R.
O. Fediajevo nuotr.

Fig. 2. A consolidated plan
of the excavations.

Fig. 3. The section of the W wall in trench 1 as seen
from the E.
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4 pav. XVII–XIX a. radiniai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 4. 17th–19th-century finds.

lio XVII a. antroje pusėje ar XVIII a. pradžioje. Didžioji jos dalis neištirta, kadangi liko po
5 m storio kelio pylimu. Siekiant išsaugoti
ateities kartoms šį paveldo objektą, pamatai
neardyti ir užpilti gruntu.

Perkasoje 3 kultūrinis sluoksnis su XVII–
XIX a. buitine keramika fiksuotas tik smuklės
aplinkoje, likusioje dalyje bei perkasoje 4 jo
nebuvo. Kultūrinis sluoksnis perkasose 11–15
bei 22, arba labai plonas ir neintensyvus arba
iš viso nesusidaręs. Šiose perkasose rasti tik
atsitiktiniai vėlyvi radiniai, todėl tolesnių tyrinėjimų Mikališkių kaimo pusėje atsisakyta. Iš
viso čia ištirta 10 perkasų, bendrai 1228 m2
teritorija.
Zubrių kaimo pusėje, kur jau 2007 m. aptiktas vertingas kultūrinis sluoksnis, tyrimų
plotų parinkimas kiek skyrėsi (5 pav.). Kairiajame Kirsnos krante, ties tyrimų vieta, 30–
40 m atkarpoje nuo upės yra nuožulni (kylanti apie 6 m) apatinė terasa, po to reljefas 20 m
atkarpoje kiek staigiau aukštėja (apie 4 m), sudarydamas savotišką briauną, skiriančią nuo
viršutinės terasos. Ši yra apie 100–120 m pločio, aukštėja V kryptimi apie 4 m, kol atsiremia į kalvą stačiais šlaitais. Viršutinėje terasoje ariama, o apatinė terasa ir briauna buvo
apžėlę švendrėmis ir dirvonavo. 2007 m. pagrindiniai radiniai aptikti viršutinėje terasoje
ir ant briaunos. Ar susidarė kultūrinis sluoks5 pav. Tyrimų Zubrių kaime planas. O. Fediajevo brėž.
Fig. 5. A plan of the excavations in Zubriai village.
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6 pav. Tyrimų vaizdas. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 6. A view of the excavation.
7 pav. Geležies amžiaus radiniai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 7. Iron Age finds.

nis apatinėje terasoje, siekta išsiaiškinti nelaukiant lietingo sezono pradžios, todėl pradėti
tyrinėjimai būtent arčiau upės. Pirmiausia čia
buvo padaryti 3 lygiagretūs 30x4 m dydžio
pjūviai (perkasos 5–7) (6 pav.). Visose perkasose fiksuotas nuo 50 cm (perkasa 5) iki 1,2 m
(perkasa 7) viršutinis molio sluoksnis su dideliais akmenimis, XX a. šaudmenimis ir jų
nuolaužomis, kitais XIX–XX a. radiniais. Šis
sluoksnis susidarė kelio ir tilto statybos metu.
Po juo perkasoje 7 atidengtas akmenimis grįsto XVII–XIX a. kelio kraštas, po kuriuo tiek
šiame tyrimų plote, tiek perkasose 5–6 aptiktas nuo 20 cm iki 70 cm storio tamsiai pilko
grunto sluoksnis su pirmosiomis lipdytinės
keramikos šukėmis, molio tinku ir titnaginiais
radiniais perkasų V dalyje. Perkasoje 6 aptikta

vienintelė tokia keraminė indo rankenėlė, primenanti žmogaus koją (7 pav.). Upės link,
grunte, kuris nors ir išliko tamsus, radinių ir
degėsių nėra. Kaip ir perkasoje 2 čia jis susidarė, matyt, yrant vandens augalams.
Ištyrus pjūvius, parinktos perkasos tarp
jų (8–10). Upės link jos tęsėsi tiek, kiek tęsėsi
kultūrinis sluoksnis su radiniais. Kasamas
gruntas buvo permetamas į jau ištirtus plotus.
Jose fiksuotas 20–30 cm storio degėsingas kultūrinis sluoksnis su lipdytine keramika ir molio tinku. Jokių konstruktyvų (išskyrus kelio
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kraštą perkasoje 7), ūkinių duobių, židinių
perkasose 5–10 nebuvo. Apatinė terasa ir
anksčiau, matyt, nebuvo tinkama gyventi, o
kultūrinis sluoksnis čia susidarė, kaip spėta,
nuslinkus nuo viršutinės terasos.
Prasidėjus liūtims, tyrimus žemumoje
teko nutraukti ir jie perkelti į kitą upės pusę
(perkasos 11–15, 22) bei viršutinę terasą, į jos
ariamą dalį. Čia vienu metu buvo kasama po
dvi 25x4 m dydžio perkasas, gruntą permetant į jau iškastą plotą. Už įvažiavimo į laukus
keliuko matuota perkasa 16. Už 36 m į ŠV tuo
pat metu tyrinėta perkasa 17.
Perkasos 16 P dalyje po velėna atidengtas
nuo kelio statybos likęs molio su akmenimis ir
gargždu sluoksnis, apie 50–60 cm storio ties P
sienele ir toliau išnykstantis. Po juo fiksuotas
30–40 cm storio tamsiai pilko su degėsiais
kultūrinio sluoksnio viršutinis horizontas, o
po juo – 20–30 cm storio maišyto smėlio su
8 pav. Įkotinio Pulli tipo antgalio viršūnė, skeltės,
specialūs dirbiniai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 8. The top of a tanged Pulli-type point, blades,
and special artefacts.
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angliukais apatinis horizontas. Labiau į Š, po
40 cm storio armeniu kultūrinis sluoksnis suplonėjo iki 10 cm arba iš viso išnyko ir liko tik
duobėse. Kultūriniame sluoksnyje gausu radinių – aptikta per 1500 lipdytinės keramikos
šukių, daugiau kaip 16 kg molio tinko fragmentų, kelios dešimtys titnaginių radinių.
Kultūrinis sluoksnis intensyviausias ir daugiausiai radinių aptikta po jį išsaugojusiu molio sluoksniu, likusioje perkasos dalyje jis nuartas.
Perkasoje 17 stratigrafija buvo panaši – P
dalyje ne tokį intensyvų kultūrinį sluoksnį apsaugojo kelio statybos molis, Š dalyje jis sunaikintas arimų. Sluoksnio storis išliko panašus,
tačiau radinių aptikta kur kas mažiau – vos
keletas titnaginių radinių, apie 60 lipdytinės
keramikos šukių, vos keli molio tinko gabaliukai. Dar mažiau radinių buvo šalia, į ŠV kastose perkasose 18, 20, 23.
Tuo pat metu, siekiant išsiaiškinti, ar yra
kultūrinis sluoksnis ant kalvos, buvo iškasta
5x2 m dydžio perkasa 19. Jokių radinių joje
neaptikta, kultūrinis sluoksnis neužfiksuotas.
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Į ŠV nuo gausios radiniais perkasos 16 tirtos perkasos 21 ir 24. Jose po molio sluoksniu
išliko iki 50 cm kultūrinis sluoksnis su keliais
šimtais keramikos šukių, gerokai mažesniu
molio tinko kiekiu, taip pat rasta daugiau kaip
20 titnaginių radinių, iš kurių svarbiausias –
įkotinio Pulli tipo antgalio viršūnė (8 pav.).
Toliau tirta apatinėje terasoje. Čia statmenai tyrimų perkasoms 5, 8, 9 matuota perkasa
25. Joje aptiktas 20–30 m storio intensyvus
kultūrinis sluoksnis su 600 lipdytinės keramikos šukių, per 10 titnaginių radinių, apie 30
molio tinko gabaliukų.
Tuo pačiu metu kaip perkasos 10 tęsinys
buvo kasta perkasa 26 privažiavimui prie naujai statomo tilto keliui įrengti. Ši perkasa buvo
30x5 m dydžio ir jungė apatinę ir viršutinę terasas. Po 30–80 cm storio nuo kelio statybos
likusio molio sluoksniu aptiktas intensyvus
20–30 cm storio viršutinis ir iki 30 cm storio
permaišyto smėlio su angliukais apatinis kul-

9 pav. Perkasos 28 planas. O. Fediajevo nuotr. ir brėž.
Fig. 9. A plan of trench 28.

tūrinio sluoksnio horizontas. Kultūriniame
sluoksnyje rasta apie 3000 žiestos ir lipdytos
keramikos šukių, apie 40 titnaginių radinių,
apie 6 kg molio tinko. Šioje perkasoje aptiktas
nušautas ir užkastas jautis.
Dėl oro sąlygų tyrimus perkėlus į viršutinę terasą, buvo iškastos perkasos 27–28. Abiejose gana intensyvus kultūrinis sluoksnis išliko tik po molio sluoksniu perkasų P dalyje,
kvadratuose 1–8A–D (9 pav.). Jo storis buvo
nuo 10 cm iki 50 cm. Čia rasta iki 1000 lipdytos keramikos šukių, apie 15 kg tinko, daugiau
kaip 60 titnaginių radinių. Perkasoje 28 registruotos 6 ūkinės duobės (10 pav.).
Perkasa 29 matuota į ŠV nuo perkasos 25,
ant briaunos, skiriančios terasas. Po užslinkusiu molio sluoksniu fiksuotas iki 50 cm storio
juodos žemės su degėsiais kultūrinis sluoksnis
su apie 600 buitinės keramikos šukių, keliomis
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dešimtimis molio tinko gabaliukų, iki 10 titnaginių radinių ir moliniu neornamentuotu
verpstuku. Kaip ir ankstesnėse žemutinėje terasoje ištirtose perkasose jokių konstruktyvų
ir duobių nebūta.
Privažiavimo keliui prie naujai statomo
tilto galutinai įrengti tarp perkasos 26 ir esamo kelio ištirta perkasa 30. Jos P dalyje po dabartinio kelio pylimu atidengta dalis akmenimis grįsto lovio, skirto vandeniui nutekėti
(11 pav.). Akmenys įspausti į molį, be rišamosios medžiagos, sudėti labai preciziškai – jų
kraštai priderinti taip, kad gautųsi kuo lygesnis paviršius. Lovio nuolydis tolygus per visą
atidengtą ilgį. Griovio gylis 45–50 cm. Didesnė dalis lovio liko po kelio pylimu. Siekiant
išsaugoti šią konstrukciją, akmenys neardyti ir
toliau gilintasi tik nuo jos krašto. Šalia lovio
aptikta XVII–XIX a. keramikos, pasaga, diržo
sagtis bei 4 Jono Kazimiero (1648–1668) variniai šilingai, leidę preliminariai aptiktą kelio
dalį datuoti XVII a. II puse – XVIII a. pradžia.
Po akmenimis fiksuotas 20–50 cm storio
molio sluoksnis, į kurį įspausti rieduliai. Po
moliu aptiktas 20–50 cm storio kultūrinis
sluoksnis. Viršutinė jo dalis intensyvi, juodo
grunto su degėsiais, apatinė – šviesiai pilko
maišyto smėlio su mažais angliukais. Kultūriniame sluoksnyje aptikta iki 1500 lipdytos keramikos šukių, iki 500 g molio tinko, 15 titnaginių radinių.
Perkasa 31 parinkta į PR nuo perkasos 17.
Kultūrinis sluoksnis išliko tik po molio sluoksniu P dalyje. Jis neintensyvus, 10–30 cm storio. Jame terasta apie 30 buitinės keramikos
šukių, apie 10 molio tinko gabaliukų, iki 10
titnaginių radinių.
Perkasa 32 – paskutinė ant briaunos, skiriančios terasas. Po 50 cm storio užarto ar užslinkusio molio sluoksniu fiksuotas 30–50 cm
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storio intensyvus juodas kultūrinis sluoksnis,
kuriame rasta per 1000 lipdytos keramikos
šukių, 400 g molio tinko, 8 titnaginiai radiniai.
Perkasos P dalyje įžemyje fiksuota pirmoji
nuo upės 3x2 m dydžio laužavietė.
Perkasa 33 matuota į ŠV nuo perkasos 28.
Jos P dalyje po molio sluoksniu fiksuotas neintensyvus pilkas 30–50 cm storio kultūrinis
sluoksnis. Centrinėje dalyje atidengta buvusi
įduba, į kurią pateko nežymi dalis radinių, Š
dalis nuarta. Kultūriniame sluoksnyje rasta
apie 500 buitinės keramikos šukių, daugiau
kaip 20 titnaginių radinių, per 26 kg molio
tinko gabalėlių. Taip pat šioje perkasoje aptiktas vienintelis žalvarinis įvijinis žiedas, datuotinas geležies amžiumi.
Perkasų 34–37 stratigrafija buvo panaši –
po 50–80 cm storio užslinkusio ar užarto molio sluoksniu fiksuotas 20–60 cm storio intensyvus kultūrinis sluoksnis, jo viršutinė dalis
tamsesnė, su didesniu degėsių kiekiu. Šių 4
perkasų kultūriniame sluoksnyje surasta daugiau kaip 7500 buitinės keramikos šukių, per
100 titnaginių radinių, apie 11 kg molio tinko.
Į individualiųjų radinių sąrašą pateko vienintelis geležies amžiumi datuotas radinys – žalvarinis pasaginės segės liežuvėlis. Jokių konstruktyvų, židinių šiose perkasose nebuvo.
Perkasa 38 matuota į ŠV nuo perkasos 33.
40 cm gylyje perkasos P dalyje atidengta tamsi
3x2 m dydžio netaisyklingo keturkampio užapvalintais kampais formos duobė (12 pav.).
Pjūvyje ji buvo iki 40 cm gylio, plokščiu dugnu, užpildyta degėsiais ir molio tinku (13 pav.).
Iš viso duobėje surinkta 193 kg molio tinko,
kai kurie gabalai buvo ypač stambūs, daugiau
nei 10x10 cm dydžio, svėrę iki 500 g. Tarp tinko rasta apie 60 lipdytinės keramikos grublėtu
paviršiumi šukių, keli fragmentai priklausė
indams lygiu gludintu paviršiumi. Aplink
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10 pav. Ūkinės duobės perkasoje 28. O. Fediajevo nuotr.

11 pav. Perkasa 30. O. Fediajevo nuotr.

Fig. 10. A storage pit in trench 28.

Fig. 11. Trench 30.

duobę molio tinko ir keramikos beveik nebuvo. Padaryta prielaida, kad tai galėjo būti nedidelis pastatas, kurio sienos ir lubos buvo padengtos molio tinku. Pastatui sudegus, medienos likučiai kartu su tinku sukrito į vidų.

Centrinėje perkasos dalyje fiksuota iki
1,5 m gylio buvusi įduba, kurios dugne aptikti
keli keramikos ir tinko fragmentai, 3 titnaginiai radiniai. Š dalyje kultūrinis sluoksnis nuartas.
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13 pav. Perkasa 38. Duobės 34 pjūvis.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 13. Trench 38. The section of pit 34.

Perkasa 39 užbaigti tyrimai šalia terasas
skiriančios briaunos. Ji trapecijos formos,
20 m ilgio, 2–6 m pločio. Čia fiksuotas apie
50 cm storio kultūrinis sluoksnis, kurio viršutinį horizontą sudarė juodas su degėsiais
gruntas, apatinį – šviesiai pilkas, maišytas su
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12 pav. Perkasoje 38 atidengta molio tinku ir grublėta
keramika užpildyta duobė 34 – sudegęs buvęs pastatas.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 12. Trench 38 with unearthed pit 34, which was full
of clay daub and pottery with rough surfaces – a former
building that burnt down.

angliukais smėlis. Kultūriniame sluoksnyje
surinkta 90 titnaginių radinių, daugiau kaip
1500 lipdytos keramikos šukių, apie 14 kg tinko.
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Perkasa 40 parinkta į PR nuo perkasos 31.
Joje neintensyvus iki 50 cm storio kultūrinis
sluoksnis fiksuotas tik P dalyje, po molio
sluoksniu. Jame terastos 4 buitinės keramikos
šukės.
Perkasa 41 – paskutinė 2011 m. tyrimuose. Ji pateko tarp perkasų 40 ir 38. 50–70 cm
storio neintensyvus kultūrinis sluoksnis fiksuotas jos P dalyje bei centrinėje dalyje buvusioje įduboje. Jame aptikta 30 lipdytos keramikos šukių, vienas titnaginis radinys, iki 4 kg
molio tinko.
Šis straipsnis yra tik preliminari tyrimų
apžvalga. Detalesnes išvadas ketinama padaryti turint 2012 m. tyrimų medžiagą. Pabaigus
tirti viso kelio ruožą, bus surinkti ir perduoti
mėginiai radiokarboniniam datavimui, taip
pat atlikti grunto tyrimai. Neturint C14 metodu nustatytų datų, 2011 m. tyrimų metu aptikti radiniai datuoti preliminariai. Juos galima
suskirstyti į šias pagrindines grupes: 1. I Pa-

saulinio karo radiniai; 2. XVII–XIX a. radiniai; 3. Geležies amžiaus radiniai; 4. Akmens
amžiaus radiniai.
Pirmajai grupei priskirtina beveik 600
kulkų, šovinių ir gilzių, 70 šrapnelio šratų, 150
skeveldrų, 1871 m. „Mauser Gewehr 71“ tipo
durklas ir kito tokio pat durklo rankena, „Mosin–Nagant“ šautuvo spyna, vokiško smaiginio šalmo smaigai. Ištyrus gilzių dugnus, nustatyta, kad didesnė jų dalis priklausė „Mosin–Nagant“ 7,62 kalibro šoviniams, skirtiems
šaudyti trilinijiniu 1891 m. pavyzdžio šautuvu. Kitą žymią dalį sudarė 7,92 kalibro šovinių, kuriais šaudoma „Mauser Gewehr“
1871–1898 m. pavyzdžių šautuvais, dalys.
Tiek rusiški, tiek vokiški šoviniai pagaminti
iki 1915 m. imtinai. Absoliuti jų dauguma rasta Zubriuose, apatinėje terasoje ir ant briau14 pav. Grublėta, lygi, kruopėta keramika.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 14. Pottery with rough, smooth, and grainy surfaces.
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16 pav. Pakraštėlis. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 16. A rim sherd.

XIX a. monetų, žiedai, pypkės galvutė (4 pav.),
kaltinės vinys, apie 1000 žiestos keramikos
15 pav. Grublėta perdegusi keramika. O. Fediajevo nuotr. fragmentų.
Trečiosios grupės radinius sudaro keli paFig. 15. Burnt pottery with a rough surface.
vieniai radiniai, buitinė keramika ir molio tinkas. Į individualiųjų radinių sąrašą patekę
verpstukas, įvijinis žiedas bei keraminė antropomorfinė indo rankenėlė preliminariai datuojami I tūkst. pirmąja puse, pasaginės segės
liežuvėlis – II tūkst. pradžia (7 pav.).
2011 m. keramikos iš viso surinkta 10 102
fragmentai, bendrai 98,8 kg. Radinių sąraše
registruotos 8007 indų dalys, likusi keramika,
kaip labai smulki ir neinformatyvi, neinventorinta. Lipdytos keramikos (iš viso apie 7000
vienetų) didelę dalį sudaro indai smulkiai ar
17 pav. Kruopėta ir kita keramika. O. Fediajevo nuotr.
vidutiniškai grublėtu paviršiumi (14–15 pav.),
Fig. 17. Pottery with a grainy surface and other
po kai kurių šukių grublėtuoju sluoksniu maceramics.
tyti brūkšniavimas. Kitaip, nei 2007 m.,
nos. Sąlyginai didelis kiekis šaudmenų rodo, 2011 m. tyrimų metu nebuvo rasta sveikų
kad I Pasaulinio karo metu (1915 m.) Zub- indų, tačiau iš surinktų fragmentų turėtų susiriuose vyko didelis mūšis dėl strategiškai svar- klijuoti daug puodų. Šie dažniausiai buvo nežymiai pūstais šonais, į išorę ar vidų palenkbaus tilto per Kirsnos upelį.
XVII–XIX a. radiniams priskirtini akme- tais pakraštėliais, daugumos pakraštėlių viršus
nimis grįsto kelio griovio fragmentai, aptikti puoštas įkartomis, įspaustomis duobutėmis
perkasoje 1 Mikališkių kaime, perkasose 7 ir (16 pav.). Kai kurie priedugniai dailinti pirš30 Zubrių kaime, prie kelio buvusios smuklės tais įspaustomis duobutėmis (17 pav.). Ant kepamatai perkasoje 2, taip pat pavieniai radi- lių dešimčių šukių išlikę pirštų antspaudai.
niai – pasagos, geležiniai įrankiai ar jų dalys, Rudos ar pilkos spalvos molio masėje vyravo
raktas, medaliukas, daugiau kaip 10 XVII– smulkios ar vidutinės smulkinto granito prie-
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maišos, jų kiekis sąlyginai nedidelis. Preliminariai ši ankstyvoji grublėtoji keramika datuota I tūkst. pradžia – viduriu.
Kitą žymią grupę sudarė lipdytinė keramika lygiu paviršiumi, dalis jos gludinta
(18 pav.). Rasti pakraštėliai dvejopi – nežymiai lenkti į vidų ar daugiau profiliuoti į išorę
(19 pav.). Indai pūstais šonais, rudos ar pilkos
molio masės, su smulkiomis ar vidutinėmis
granito, smėlio priemaišomis, kurių dažniausiai negausu (pvz., šukė inventoriniu numeriu
1131). Indai neornamentuoti. Preliminariai
gludinta keramika datuota I tūkst. pradžia, lygiu, bet negludintu paviršiumi – I tūkst. viduriu – antrąja puse.
Be šių keramikos fragmentų, buvo surasta apie 10 šukių lygiu paviršiumi, puoštų įkartomis ar įspaustomis duobutėmis (pvz., šukė
inventoriniu numeriu 2981). Ši keramika datuota I tūkst. pabaiga. Iš bendro konteksto išsiskyrė 4 šukės lygiu gludintu paviršiumi,
puoštos įrėžtu, primenančiu eglutę ar paparčio lapą, ornamentu (šukės inventoriniais nu-

18 pav. Lipdyta lygiu ir gludintu paviršiumi
keramika. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 18. Hand built pottery with smooth and
burnished surfaces.
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19 pav. Pakraštėlis. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 19. A rim sherd.

meriais 6416, 6823, 6864, 7438), viena sienelė,
prie kurios šono priklijuota molio juostelė su
įkartomis (šukė inventoriniu numeriu 7548),
bei kelios šukės, kurių paviršius puoštas nežymiais, tačiau tankiais įbrėžimais (pvz., šukė
inventoriniu numeriu 7218) (20 pav.). Preliminariai šios šukės datuotos I tūkst. pr. Kr.
Didžiausią geležies amžiaus radinių dalį
sudarė molio tinkas. Šiam laikotarpiui jis priskirtas dėl kelių priežasčių – dauguma frag-
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20 pav. Ornamentuota lygiu paviršiumi keramika.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 20. Pottery with decorated smooth surfaces.

21 pav. Rėžtukai ir gremžtukai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 21. Burins and scrapers.

mentų rasta kultūriniame sluoksnyje su lipdyta keramika. Jo koncentracija sutapo su
didžiausiu lipdytinės keramikos arealu ir beveik nerasta prie objektų, datuotų XVII a. ir
vėlesniu laikotarpiu. Iš viso surinkta beveik
21 000 fragmentų, bendrai 292 kg, nė vieno
gabaliuko nerasta Mikališkių kaimo pusėje.
Kaip jau minėta, daugiausiai jo aptikta perkasoje 38, sudegusio pastato vietoje (193 kg),
bendrai perkasose 28, 33, 38 surinkti 234 kg.
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Tai rodo, kad viena sodybvietė buvo ties sudegusiu pastatu, tą patį patvirtina ir šalia gausiai
randama keramika. Kita sodyba galėjo būti
apie 20 m į PR, upės link, ties perkasų 16, 26 ir
39 sandūra. Čia surinkta apie 40 kg molio tinko bei lipdytinės keramikos koncentracija čia
didžiausia. Likę 18 kg tinko pasiskirstė po visą
tyrimų Zubriuose teritoriją.
Pagal kai kuriuos tinko pavyzdžius buvo
nustatyta, kad jis drėbtas tiek ant rąstų, tiek
ant plokščios medienos, spėjama, ant skeltų
lentų. Pagal sudegusio pastato pavyzdį manoma, kad molio tinku buvo padengta ir vidinė
patalpų dalis. Tokiu atveju jis atliko ne tik estetinę, sanitarinę, bet ir priešgaisrinę funkciją.
33 informatyviausi fragmentai įrašyti į radinių sąrašą. Vėliau ketinama nustatyti rąstų,
prie kurių buvo prilipęs molis, skersmenį.
Taip pat ateityje galima būtų atlikti cheminius
ir biologinius tinko tyrimus, kadangi molio
viduje yra priemaišų, tarp jų ir augalinių.
Paskutiniąją grupę sudaro titnaginiai radiniai. Jų analizę atliko Egidijus Šatavičius. Iš
viso užregistruota 540 radinių: 2 antgaliai
(nuoskalinis lapo formos ir įkotinio Pulli tipo
viršūnė (8 pav.)), 4 mikrolitai / ašmenėliai, 18
gremžtukų, 19 rėžtukų (21 pav.), 1 dirbinys
skersai retušuotu galu, 15 specialios paskirties
radinių, 5 dirbinių fragmentai, 1 kirvelio dalis, 4 kalteliai, 1 mikrorėžtukas, 76 skeltės, 318
nuoskalų, 43 apskaldyti žaliavos gabalai, 1
pseudobifasas, 12 atplaišų, 20 skaldytinių ar jų
dalių (22 pav.). Dirbiniams naudotas geros
kokybės šviesiai – tamsiai pilkos spalvos vietinis titnagas (perkasose gausu žaliavos), taip
pat dalis radinių galėjo būti pagaminta iš
atvežtinio titnago. Dauguma radinių pasidengę įvairaus storio melsva–balkšva patina, apie
6 % jų paveikti aukštos temperatūros (sutrūkinėję ar perdegę). Surasti titnaginiai radiniai

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais

preliminariai skiriami 3 laikotarpiams. Finaliniam paleolitui priskiriama apie 2/3 visų radinių (dvigaliai prizminiai skaldytiniai, dvigaliai ir proksimaliniai gremžtukai, dalis
rėžtukų). Jų kultūrinė priklausomybė neaiški.
Mezolito pirmos pusės radiniai (įkotinis Pulli
tipo antgalis, kūginis skaldytinis, mikrolitai,
kirvelis, dalis nuoskalinių gremžtukų) priklauso Kundos kultūrai. Vėlyvuoju neolitu datuojami nuoskalinis antgalis, šlifuotos skeltės,
nuoskalos nuo šlifuotų kirvelių. Jų kultūrinė
priklausomybė neaiški.
Kalbant apie radinius, būtina pabrėžti,
kad, neskaitant kelių šimtų kg įvairių metalinių daiktų, aptiktų metalo detektoriumi
(XX a. šiukšlių, detalių, šaudmenų, skeveldrų,
XVII–XIX a. daiktų ir t. t.), nerasta jokių geležies amžiumi datuotų metalinių radinių, neskaitant jau paminėto žiedo ir segės liežuvėlio.
Liko neaišku, ar metaliniai daiktai suiro specifiniame nuolat ariamame grunte, ar jie labai
mažai naudoti ir nebūdavo pametami.
Tyrimų metu nerasta nė vienos stulpavietės, neskaitant XX a. medinių telefono ar elek-

tros stulpų liekanų, todėl padaryta išvada, kad
gyvenvietės gyvavimo laikotarpiu čia stovėjo
gulsčių rąstų (rentinės?) konstrukcijos pastatai, iš kurių tepavyko rasti vieną perkasoje 38.
Taip pat padaryta prielaida, kad gyvenvietėje
nebuvo intensyviai gyventa – sąlyginai plonas
intensyvusis kultūrinio sluoksnio horizontas
bei mažai ūkinių duobių ir laužaviečių. Šių iš
viso registruota 38, tačiau dalis jų datuotos vėlesniu nei geležies amžius laikotarpiu.
Zubrių kaime ištirta 31 perkasa – 3121 m2
teritorija. Bendrai 2011 m. iškasta 41 perkasa,
ištyrinėtas 4349 m2 dydžio plotas, užregistruota 8670 radinių. Pabaigus 2012 m. tyrinėjimus, bus atlikti tam tikrų mėginių radiokarboniniai tyrimai, leisiantys tiksliau datuoti
radinius, kuriuos ketinama perduoti LNM.

Zubriai Unenclosed Settlement
In 2011, an excavation (Fig. 1) was conducted between the 50.80–52.45 kilometre
22 pav. Skaldytiniai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 22. Cores.
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marks on Highway 131 Alytus – Simnas –
Kalvarija, which is within the Mikališkiai and
Zubriai village limits (SW Lithuania). 41 trenches (a total of 4349 m2) were excavated, 31 (a
total of 3121 m2) in Zubriai, 10 (a total of
1228 m2) in Mikališkiai (Fig. 2).
A 10–50 cm thick cultural layer with John
II Casimir (1648–1668) copper shillings, a
key, a thimble (Fig. 4), 17th–19th-century household pottery, a 6 x 3 m inn foundation, a stove site, and the edge of a stone paved road
(Fig. 3) was discovered in trenches 1–3 on the
right bank of the Kirsna in Mikališkiai.
The site of an Iron Age unenclosed settlement (Figs. 5–6) was broadly excavated on the
left bank of the Kirsna in Zubriai. A 20–70 cm
thick cultural layer with sherds of hand built
pottery, clay daub, and 38 storage pits and fire
sites (Figs. 9–10) was discovered in it. Above it
was found a stone paved road ditch (Fig. 11),
17th–19th-century ceramics, a horseshoe, a belt
buckle, and four John II Casimir copper shillings. A 3 x 2 m irregular rectangular pit with
rounded corners that was full of small pieces
of charcoal and clay daub (193 kg being collected) (Figs. 12–13) was unearthed at a depth
of 40 cm in trench 38. The clay daub concentration attests to the existence of two farmsteads but no postholes were discovered in the
excavated area.
The 8670 discovered finds can be divided
into four main groups: 1. First World War
finds; 2. 17th–19th-century finds; 3. Iron Age
finds; and 4. Stone Age finds. The first group
includes almost 600 bullets, cartridges, and
casings, 70 pieces of shrapnel, 150 metal fragments, 2 daggers, a rifle bolt, and a German
helmet (Pickelhaube) spike. The 17th–19th-century finds include horseshoes, iron tools and
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tool pieces, a key, a medallion, over ten 17th–
19th-century coins, rings, a pipe head (Fig. 4),
hand-forged nails, and about 1000 sherds of
hand thrown pottery. The finds from the Iron
Age unenclosed settlement include a spindle
whorl, a coil ring, a ceramic anthropomorphic
vessel handle (Fig. 7), and 10 102 sherds of
hand built pottery with a total weight of
98.8 kg (8007 sherds being registered) that
date to the 1st millennium bc – early 2nd millennium ad. The bulk of them (about 7000
sherds) consist of small and medium-sized
sherds with rough surfaces (Figs. 14–17).
Sherds of hand built pottery with smooth and
burnished surfaces were discovered less frequently (Figs. 18–19). Sherds decorated with
incised designs were rare (Fig. 20). The bulk
of the Iron Age finds consisted of clay daub,
the 21 000 collected fragments having a total
weight of 292 kg.
The Stone Age find group consists of flint
artefacts discovered in the cultural layer from
an Iron Age unenclosed settlement. A total of
540 finds were registered: 318 flakes, 76
blades, 43 knapped pieces of raw material, 20
cores and core fragments (Fig. 22), 19 burins
(Fig. 21), 18 scrapers, 15 special purpose
finds, 12 chips, 5 artefact fragments, 4 microliths or bladelets, 4 chisels, 2 points (Fig. 8), 1
microburin, an artefact with a transversely retouched end, a pseudobiface, and part of a
small axe. These are divided into three periods: the Final Palaeolithic, the first half of the
Mesolithic (Kunda culture), and the Late Neolithic.
This article is of a preliminary nature as
the excavation of the settlement was continued in 2012.

