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from the hillfort by a ditch has been excavated. Its cultural layer dates to the 7th–12th centuries. The 2011 excavation determined that a
settlement was also at the foot of the hillfort in
the Nemunas valley (Figs. 1–3). It is being
destroyed by human economic activities. In
some parts the settlement’s cultural layer is
under 1 m thick alluvial layers. Finds (flint artefacts) dating to the 1st century bc – 1st century ad have been found in the earliest cultural
layer horizon. Finds dating to the 1st–2nd centuries, i.e. sherds of brushed pottery and
blackware with smooth surfaces have also
been found. The most find-rich cultural layer
horizon has been preliminarily dated to the
3rd–7th centuries. Fragments of pottery with
rough surfaces (Fig. 4), fragments of hand
built pottery with smooth surfaces, and a
spindle whorl dating to the turn of the 6th century (Fig. 5) have been found in it. The remains of wooden constructions and burnt
stones (destroyed hearths) have been found in
the settlement at the hillfort’s foot. As the layer
from this period contains a large quantity of
charcoal, the settlement was probably burnt
down.

Mindaugas Mačiulis,
Algis Kuzmickas

Jurgaičių piliakalnis ir
papėdės gyvenvietė
Jurgaičių (Domantų) piliakalnis, dažniau
žinomas Kryžių kalno vardu (Šiaulių r., Meškuičių sen.), yra 12 km į Š nuo Šiaulių, 6 km į
PV nuo Meškuičių, Kulpės kairiajame krante.
Jis įrengtas atskiroje kalvoje Kulpės kairiajame
krante. Aikštelė ovali, orientuota R–V krypti-

mi, 17 m ilgio, 25 m pločio. Jos R gale supiltas
13 m ilgio, 2,5 m aukščio, 14 m pločio pylimas, kurio išorinis 7 m aukščio šlaitas leidžiasi į papėdėje esantį 10 m pločio, 0,5 m gylio
griovį, už kurio supiltas 19 m pločio, 2 m
aukščio iš išorės pylimas. Aikštelės V gale supiltas 17 m ilgio, 3 m aukščio, 15 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, 6–8 m aukščio. Visas piliakalnis bei jo pašlaitės yra apstatytos kryžiais,
iš kurių į kilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtraukti 53.
Iš istorinių šaltinių žinoma, jog Kryžių
kalne pirmieji kryžiai pradėti statyti po
1863 m. sukilimo. Tarybiniu laikotarpiu kryžiai piliakalnyje griauti bent 4 kartus: 1961,
1973, 1974, 1976 m. Piliakalnis žinomas nuo
XIX a. 1990–1991 m. jo R papėdėje esančią
gyvenvietę kasinėjo Jonas Stankus (ATL 1990
ir 1991 metais, Vilnius, 1992, t. 1, p. 55–56).
1993 m. į Š nuo piliakalnio esančią papėdės
gyvenvietę tyrinėjo Birutė Salatkienė (ATL
1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 59–64).
Tyrimai pratęsti 1999 m. piliakalnio ŠR šlaite
(Salatkienė B. Jurgaičių piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai, Kryžių kalno istorinė raida
ir jo išlikimo problemos, Šiauliai, 2000, p. 16–
40). 1990–1991, 1993, 1999 m. vykdytų tyrimų metu visose piliakalnio papėdėse (išskyrus P) buvo ištirtas bendras 646 m2 plotas,
aptiktas nuo 20 cm iki 1 m storio fragmentiškai išlikęs kultūrinis sluoksnis, intensyviausias
R–Š papėdėse, identifikuotos 5 pastatų vietos,
11 židinių (R papėdėje – 9, V – 2), rastas kalkakmeniu grįstas takas. Tyrimų metu surinkti
673 radiniai, tarp jų po vieną arbaleto strelės
antgalį, ietigalį, 516 molio tinko gabaliukų.
Gyvenvietės V dalyje rasta 51 grublėtos keramikos šukė bei 14 žiestos keramikos šukių.
Kultūrinis sluoksnis datuojamas I tūkst. –
XIV a.
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1 pav. Tyrimų planas: 1 – spėjama nauja gyvenvietės
riba; 2 – 1990 m. tyrimai; 3 – 1999 m. tyrimai;
4 – 1991 m. tyrimai; 5 – 1993 m. tyrimai;
6 – 2011 m. tyrimai. M. Mačiulio brėž.

UAB „Devaloka“ užsakymu 2011 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais buvo atlikti piliakalnio ir papėdės gyvenvietės teritorijoje suprojektuotų elektros kabelių ir lankytojų takų
apšvietimo įrengimo vietų archeologiniai tyrimai. Jų metu ištirtas bendras 952 m2 plotas
(1 pav.).
Archeologiniai tyrinėjimai pradėti piliakalnio Š papėdėje, už melioracijos griovio
esančioje papėdės gyvenvietės dalyje (2 pav.).
Perkasoje 1 (50x1 m dydžio) po paviršiniais
10–15 cm velėnos bei 30 cm storio armens
sluoksniais atidengtas vietomis maišytas nuo
20 cm iki 35 cm storio kultūrinis sluoksnis,
storėjantis į ŠR. Jame rasta kaulinė adata
(3 pav.), 2 šiferiniai galąstuvėliai, žiestos keramikos šukių, dekoruotų bangelių, štampukų
ornamentu. Įžemyje 90–95 cm gylyje perka-
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Fig. 1. A plan of the excavations: 1 – suspected new
boundaries of the settlement; 2 – investigations in 1990;
3 – investigations in 1999; 4 – investigations in 1991;
5 – investigations in 1993; 6 – investigations in 2011.

sos dugne išryškėjo 5 duobės (1–5) (4 pav.).
Jos ovalios formos, nuo 80 cm iki 2,5 m skersmens, užapvalintais dugnais, įgilintos iki 40–
50 cm (5 pav.). Ūkinėse duobėse surasta keliolika žiestos keramikos šukių, dekoruotų bangelių, štampukų, įspaudėlių ornamentais. Paminėtina, jog duobėje 1 buvo rastos 9 lipdytinės grublėtosios keramikos šukės (6 pav.).
Perkasoje 2 (50x1 m dydžio), tirtoje į ŠR
nuo perkasos 1, fiksuota panaši stratigrafija
kaip ir perkasoje 1. Ir šioje perkasoje kultūrinis sluoksnis storėja į ŠR pusę – jo storis siekia
nuo 35 cm iki 60 cm. Sluoksnyje surastas sidabrinio žiedo pinto priekine dalimi fragmen-
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2 pav. Papėdės gyvenvietėje kasamų perkasų
vaizdas iš ŠV (oro). Ž. Jasiulionio nuotr.
Fig. 2. The aerial view of the trenches excavated
at the site of the settlement at the hillfort’s foot,
as seen from the NW.
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3 pav. Kaulinė adata iš senovės gyvenvietės
kultūrinio sluoksnio. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 3. The bone needle from the ancient settlement’s
cultural layer.

tas, keletas geležinių peilių, žalvarinių žiedų
(7 pav.), įvijų, pasaginė segė užlenktais galais
(8 pav.), kaulinė ūžynė (9 pav.) (iki tol pagal
P. Blaževičių jų Lietuvoje rasta 36) bei kniedyto
žalvarinio puodo fragmentų (10 pav.). 1–1,1 m
gylyje įžemyje išryškėjo 2 duobės (6–7). jos
ovalo formos, nuo 1,3 m iki 2,5 m skersmens,
įgilintos iki 40 cm. Duobėse rasta keletas pavienių žiestos keramikos fragmentų.

Perkasose 3 (40x1 m dydžio) ir 4 (35x1 m
dydžio), tirtose už nustatytų papėdės gyvenvietės ribų, į ŠV nuo perkasos 1, po velėna bei
armeniu atidengtas gana fragmentiškas kultūrinis sluoksnis, kurio storis siekia nuo 10 iki
15 cm. Sluoksnis akivaizdžiai plonėja į ŠV
pusę (melioracijos griovio link). jame surasta
keletas molio tinko gabaliukų bei pavienių
žiestos keramikos šukių, dekoruotų bangelių
ornamentu. Perkasų dugne – įžemyje – išryškėjo dar 2 duobės (8–9). jos gerokai mažesnės,
ovalios formos, užapvalintais dugnais, įgilintos iki 30–35 cm. Duobėje 9 surasta daug molio tinko gabaliukų.
Perkasoje 5 (10x1 m dydžio), kastoje į ŠV
nuo perkasos 4, kultūrinis sluoksnis nefiksuotas.
Tirtose perkasose (iš viso 232 m2 plotas)
kultūrinis sluoksnis datuojamas I tūkst. viduriu – XIV a.
Tyrimai pratęsti piliakalnio papėdėse.
Perkasose 6 (10x1 m dydžio) bei 9 (20x1 m dym I N DAU G A S m AČ I U L I S , A L G I S K U Z m I C K A S /
j U R G A I Č I ų P I L I A K A L N I S I R PA P ė D ė S G y V E N V I E T ė
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5 pav. Duobės 4 pjūvis. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 5. The section of pit 4.
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4 pav. Perkasa 1 iš V. M. Mačiulio nuotr.

6 pav. Keramika in situ duobėje 1. M. Mačiulio nuotr.

Fig. 4. Trench 1 as seen from the W.

Fig. 6. Pottery in situ in pit 1.

džio), tirtose piliakalnio ŠV–V šlaitų papėdėse, po paviršiniais nuo 10 cm iki 1,3–1,5 m
storio permaišytos žemės sluoksniais, susiformavusiais kultūrinį sluoksnį nustumdžius
nuo piliakalnio šlaitų (tarp XX a. šiukšlių surasta ir žiestos keramikos), aptiktas gynybinis
griovys (11 pav.). Jis buvo mažiausiai 15 m
pločio viršuje, 12 m pločio ovalios formos
dugnu. Griovys orientuotas P–Š kryptimis bei
iki 1,5 m gylio ties jo centru, kur išliko nesuardytas kultūrinis sluoksnis. Greičiausiai grio-

vys buvęs gilesnis, tačiau vėlesnių žemės planiravimo darbų metu jis dalinai sunaikintas.
Gynybinis griovys pašlaitėje juosė piliakalnį iš
Š, ŠV bei V pusių. Griovyje surasta keletas
žiestos, dekoruotos bangelių ornamentu keramikos šukių (12 pav.) bei geležinis lazdelinis
smeigtukas. Greičiausiai gynybinis griovys iškastas I tūkst., o XIV a. apleidus piliakalnį, užslinko.
Perkasoje 30 (15x1 m), tirtoje piliakalnio
PV pašlaitėje, po paviršiniais nuo 20 cm skal-
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dos bei 1,2 m storio permaišytos žemės
sluoksniais (tai irgi nuo piliakalnio šlaitų nustumdytas kultūrinis sluoksnis, kuriame tarp
XX a. šiukšlių rasta ir ankstyvos žiestos keramikos) išryškėjo buvusio gynybinio griovio
kraštas. Griovys buvęs užapvalintu dugnu,
juosęs PV bei dalinai P piliakalnio pašlaites.
Ties griovio centru jis buvęs iki 1,8 m gylio.
Griovyje radinių nerasta.
Perkasoje 7 (9x1 m dydžio), tirtoje ŠV piliakalnio pašlaitėje, po paviršiniu 10–20 cm
storio skaldos sluoksniu atkastas analogiškas
apie 1,4 m storio supiltinis sluoksnis su pavieniais archeologiniais radiniais. Po šiuo sluoksniu buvo apie 40 cm storio juodos žemės kultūrinis sluoksnis be radinių.
Perkasose 8, 12–17, tirtose ŠV–ŠR piliakalnio pašlaitėse, po paviršiniais 10–20 cm
storio skaldos (kai kur velėnos) sluoksniais
fiksuoti apie 20–25 cm storio maišyto juodžemio kultūriniai sluoksniai, kuriuose surasta
pavienių archeologinių dirbinių: žiestos keramikos šukių, dekoruotų bangelių, nagų įspaudėlių ornamentais. Po šiais sluoksniais kur ne
kur aptiktas labai fragmentiškas 10–20 cm
storio juodos žemės kultūrinis sluoksnis
(13 pav.). Perkasoje 17 43 cm gylyje šalia žiestų, bangelių ornamentu dekoruotų šukių surastas ypač retas dirbinys – 11,7x3,1x2,8 cm
dydžio raginis kirvukas (?) (14 pav.). Labai panašus rastas 1982 m. tyrimų metu Vilniaus
Gedimino kalne (Vaitkevičius G., Gedimino
kalno kirvis, Mokslas ir gyvenimas, Vilnius,
1983, nr. 1, p. 31) (15 pav.).
Perkasose 18–20, kastose piliakalnio
PR–P pašlaitėse, po 10–15 cm storio velėnos
sluoksniu fiksuota visiškai kitokia sluoksnių

stratigrafija: vietoje permaišytų sluoksnių rastas nuo 30 cm iki 1 m storio labai kieto rudo
molio sluoksnis. Po šiuo sluoksniu pasiekus
1,2–1,3 m gylį rastas nuo 20 cm iki 30 cm storio kiek maišytas juodos žemės kultūrinis
sluoksnis su negausiais radiniais: pavienėmis
keramikos šukėmis, peilių fragmentais. Pa-
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7 pav. Žiedai.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 7. Rings.
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8 pav. Pasaginė segė iš
senovės gyvenvietės.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 8. The penannular
brooch from the
ancient settlement.
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9 pav. Ūžynė iš papėdės gyvenvietės. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 9. The buzzer from the settlement at the hillfort’s foot.

10 pav. Žalvarinio kniedyto puodo liekanos.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 10. The remains of a riveted bronze pot.
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šlaitėse kasant perkasas 6–20, 30, 31 ištirtas
bendras 278 m2 plotas.
Piliakalnio pašlaitėse rastas kultūrinis
sluoksnis datuojamas I tūkst. viduriu – XIV a.
Perkasos 21–29, 32–37 tirtos piliakalnio
šlaituose. Perkasos 21–25 tirtos piliakalnio ŠV
šlaite. jose po velėna atkastas nuo 50 iki 60 cm
storio permaišytas juodos žemės su molio intarpais sluoksnis – greičiausiai nuo šlaitų nuslinkęs buvęs kultūrinis sluoksnis (16 pav.).
Sluoksnyje surasta keletas pavienių radinių:
grublėtosios keramikos šukelių, žalvarinis diržo skirstiklis. Po šiuo sluoksniu perkasose atkastas apie 15–20 cm storio fragmentiškai išlikęs juodos žemės kultūrinis sluoksnis, kuriame surinkta keliolika vienetų žiestos keramikos šukių, dekoruotų įspaudų bei štampukų
ornamentu.
Perkasose 26–29, tirtose piliakalnio Š–ŠR
šlaituose, po paviršiniu 10 cm storio sluoksniu
fiksuotas nuo 50 cm iki 1 m storio maišytas
rudos birios žemės sluoksnis, susiformavęs piliakalnio šlaito erozijos metu. Sluoksnyje surasta keletas smulkių grublėtosios keramikos
šukių, taip pat vėlyvesnės žiestos keramikos
šukių, dekoruotų bangelės ornamentu. Po
šiuo sluoksniu minėtose perkasose vietomis
atidengtas kiek tamsesnės spalvos sluoksnis –
fragmentiškai išlikusio kultūrinio sluoksnio
liekanos. Šio sluoksnio storis šlaituose įvairus – nuo 5 iki 40 cm. jame rasta keletas keramikos šukių bei žalvarinė įvija.
Perkasose 32–37, 38, kastose piliakalnio
V, P, PV, P, PR šlaituose, fiksuota kiek kitokia
11 pav. Perkasoje 9 atidengtas griovys.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 11. The ditch unearthed in trench 9.
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12 pav. Keramikos pavyzdžiai. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 12. Examples of the pottery.
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sluoksnių stratigrafija. Čia po paviršiniais
10 cm storio velėnos sluoksniais fiksuoti apie
60–70 cm storio juodžemio, permaišyto su
žvyru, sluoksniai (17 pav.). Tai kultūrinio
sluoksnio liekanos, susiformavę nustumdant
piliakalnio aikštelę bei vykstant savaiminiams
piliakalnio šlaitų erozijos procesams. Sluoksnyje rasta apie keliasdešimt grublėtosios bei
žiestos keramikos šukių.
Iš viso piliakalnio šlaituose ištirtas bendras 280 m2 plotas, aptiktas sluoksnis datuojamas I tūkst. viduriu – XIV a.
Piliakalnio aikštelėje buvo ištirtos perkasos 39–48. Perkasoje 39, kastoje ant piliakalnio V pylimo, po paviršiniu velėnos sluoksniu
fiksuotas apie 60–70 cm storio permaišyto
juodžemio sluoksnis be jokių radinių. Po šiuo
sluoksniu buvo birus žvyras. Perkasose 40, 41,
45–48, tirtose piliakalnio aikštelėje, po paviršiniu 10 cm storio velėnos sluoksniu rastas
13 pav. Piliakalnio ŠR papėdės stratigrafija.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 13. The stratigraphy of the hillfort’s NE foot.
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14 pav. Raginis kirvelis iš piliakalnio papėdės.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 14. The antler axe from the hillfort’s foot.
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15 pav. Raginis kirvelis, rastas 1982 m. Vilniaus
Gedimino kalno tyrinėjimų metu. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 15. The antler axe found during the 1982
excavation of Gediminas Hill in Vilnius.
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16 pav. Piliakalnio Š šlaite atidengtas kultūrinio
sluoksnio fragmentas. M. Mačiulio nuotr.
Fig. 16. A fragment of the cultural layer unearthed
on the hillfort’s N scarp.

apie 60–80 cm storio permaišyto juodžemio
sluoksnis – kultūrinio sluoksnio liekanos su
pavienėmis žiestos keramikos šukėmis. Perkasoje 40 39 cm gylyje rastas 14x5,6x4,6 cm dydžio raginis kirvukas (?) (18 pav.). Perkasoje
42, kastoje piliakalnio R pylimo vietoje, po
5–10 cm storio paviršiniu velėnos sluoksniu
atkastas fragmentiškai išlikęs juodos žemės
kultūrinis sluoksnis su pavienėmis keramikos
šukėmis. Po šiuo sluoksniu buvo žvyras. Perkasa, griūvant šlaitams, iškasta iki 1,1 m gylio.
Iš viso Jurgaičių piliakalnyje ištirtas bendras 165 m2 plotas. Surastas sluoksnis datuojamas XIII–XIV a.
Šurfuose 1–3, tirtuose siekiant patikslinti
gyvenvietės V ribą, po paviršiniais sluoksniais
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fiksuotas 10–20 cm storio kultūrinis sluoksnis, datuojamas I tūkst. – XIV a.
Storiausias ir intensyviausias kultūrinis
sluoksnis fiksuotas į Š bei ŠR nuo piliakalnio
esančioje papėdės gyvenvietėje. Čia jo storis
siekia nuo 20 cm iki 60 cm. Papėdės gyvenvietėje surastos 9 ūkinės duobės, nemažai įvairių
radinių. Tyrimų metu nustatyta, jog gyvenvietės riba V pusėje buvusi toliau nuo piliakalnio,
nei manyta iki šiol. Piliakalnio pašlaitėse nesuardyto kultūrinio sluoksnio rasti tik fragmentai. Tirtose perkasose (išskyrus R, PR, P, PV
pašlaitėse tirtas) aptikti permaišyti nuo 20 iki
50 cm storio juodos žemės sluoksniai – buvusio kultūrinio sluoksnio liekanos arba sluoksniai, susiformavę nustumdant piliakalnio šlaitus. Šioje vietoje nejudintas sluoksnis pasiektas
50–80 cm gylyje. R, PR, P, PV pašlaitėse tirtose
perkasose I tūkst. viduriu – XIV a. datuojamas
kultūrinis sluoksnis rastas po 1 m storio molio
sluoksniu. Greičiausiai šis molio sluoksnis užpiltas ne anksčiau kaip XX a. II pusėje, kai šioje vietoje buvo dirbtinai performuota Kulpės
upelio vaga. Piliakalnio ŠV ir PV pašlaitėse
rasti gynybiniai grioviai, juosę piliakalnį iš ŠV
bei PV pusių bei dalinai P pusės.
Piliakalnio šlaituose tirtose perkasose
permaišytų sluoksnių storis siekia nuo 50 cm
iki 1 m (giliau perkasos netirtos dėl ypač birių
sluoksnių ir slenkančių šlaitų). Po jais Š, ŠR,
ŠV šlaituose atidengtas labai fragmentiškas
5–40 cm storio kultūrinis sluoksnis. V, P, PV,
P, PR piliakalnio šlaituose kultūrinio sluoksnio nerasta. Vietoj jo buvo birus permaišytas
juodžemio su žvyru sluoksnis, greičiausiai susiformavęs slenkant piliakalnių šlaitams arba
juos nustumdant.
Aikštelėje nesuardyto kultūrinio sluoksnio taip pat nerasta, fiksuoti tik maišyti 60–
80 cm storio juodžemio sluoksniai.
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17 pav. Viena iš tiriamų perkasų piliakalnio P šlaite.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 17. One of the trenches excavated
on the hillfort’s S scarp.
0

5 cm

Papildomos informacijos suteikė 3 geologiniai gręžiniai, daryti iki 3–3,2 m gylio. Gręžiniuose 1, 2, gręžtuose ant piliakalnio V bei R
pylimų, paviršiuje fiksuoti nuo 30 cm iki
60 cm storio permaišyto juodžemio kultūriniai sluoksniai. Po jais buvo 2–2,2 m storio
permaišyto žvyro sluoksniai. Po šiais sluoksniais fiksuoti nuo 20 cm iki 30 cm storio kiek
maišyto žvyringo juodžemio sluoksneliai (buvęs ankstyvesnis kultūrinis sluoksnis?), o po
jais – šviesaus žvyro sluoksniai. Gręžinyje 3,
darytame piliakalnio aikštelėje, paviršiuje
buvo 60 cm storio permaišyto juodžemio kultūrinis sluoksnis, po juo 2 m storio permaišyto žvyro sluoksnis. Po šiuo sluoksniu rastas
šviesaus žvyro sluoksnis.

18 pav. Raginis kirvelis iš piliakalnio aikštelės.
M. Mačiulio nuotr.
Fig. 18. The antler axe from the hillfort’s enclosure.

Tyrimų metu aptiktas kultūrinis sluoksnis pagal radinius datuojamas I tūkst. viduriu – XIV a. 2011 m. tyrimai kultūrinio sluoksnio datavimo nepakeitė, tačiau jų metu buvo
rasta unikalios to laikotarpio archeologinės
medžiagos, papildančios žinias apie krašto
proistorę.

jurgaičiai Hillfort and
the settlement at its foot
In 2011, a total of 952 m2 were excavated
at jurgaičiai (Domantai) hillfort, more frequently known as the Hill of Crosses (N Lithuania) and the settlement at its foot (Fig. 1).
m I N DAU G A S m AČ I U L I S , A L G I S K U Z m I C K A S /
j U R G A I Č I ų P I L I A K A L N I S I R PA P ė D ė S G y V E N V I E T ė
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Excavations were conducted at four sites: in
the part of the settlement beyond the melioration ditch at the N foot (Fig. 2); at the foot of
the hillfort’s NW, SW, SE, and NE scarps; and
on the hillfort’s scarps and in its enclosure.
Storage pits were discovered at the N foot
(Figs. 4–5) and ditches 15 m wide at the top
and up to 1.5 m deep on the N and NW scarps
and at the hillfort’s feet (Figs. 11–12). A destroyed cultural layer (Figs. 16–17) with isolated archaeological finds was found on the hillfort’s scarps and in its enclosure.
A bone needle (Fig. 3), a bone buzzer
(Fig. 9), slate whetstones, iron knives, bronze
rings (Fig. 7), coil beads, a penannular brooch
with bent-back terminals (Fig. 8), fragments
of riveted pots (Fig. 10), and sherds of hand
thrown pottery have been found in the cultural layer (Fig. 13). A rare find, an antler axe
(?) was found during the excavation (Figs. 14–
15, 18). The finds date to the 1st millennium –
14th century.

Ieva Masiulienė

Bandužių (Žardės)
senovės gyvenvietė
BRIAI 2011 m. vykdė archeologinius tyrinėjimus Klaipėdoje, sklype Jūrininkų prospekte (kadastrinis numeris 2101/0032:16).
Remiantis 2006 m. archeologinių tyrinėjimų
duomenimis, sklype Jūrininkų prospekte 25,
27 (ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 74–83)
buvo nustatytos preliminarios Bandužių (Žardės) senovės gyvenvietės ribos (UK 31842).
Kadangi dalis sklypo patenka į šios gyvenvietės saugomą teritoriją, tyrimų tikslas buvo išsiaiškinti, ar yra išlikę archeologiškai vertingų
struktūrų.
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Šioje teritorijoje pirmieji archeologiniai
žvalgomieji tyrinėjimai vykdyti 1990–1991 m.
(vadovas Jonas Genys). Vienoje iš perkasų
(perkasa 14) buvo aptiktos rudnelės liekanos,
kuri preliminariai datuojama I tūkst. pabaiga – XII–XIII a. (ATL 1990 ir 1991 metais, Vilnius, 1992, t. I, p. 47). Detalieji archeologiniai
tyrimai pradėti 2006 m., kai vadovaujant šio
straipsnio autorei ištirta dalis gyvenvietės. Tyrimų metu buvo aptiktos 38 su gamybine
veikla susijusios struktūros: židiniai, laužavietės rūdai apdegti, medžio anglies gaminimo
duobės, šulinys, o dalies duobių ar struktūrų
paskirtis nenustatyta (ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 74–83). Senovės gyvenvietėje tyrimai vėl pratęsti 2008 m. (vadovė Audronė
Bliujienė). Jų metu buvo aptiktos gana tolygiai
išsidėsčiusios 248 archeologinės struktūros:
stulpavietės, židiniai, įrengti mažesnėse ar didesnėse duobėse, taip pat rasta laužaviečių,
kai kurios buvo atviro tipo (ATL 2008 metais,
Vilnius, 2009, p. 40–49). Židinių ir laužaviečių
paskirtis galėjo būti susijusi su įvairia ūkinegamybine veikla. Archeologinių tyrinėjimų
metu surinkta keli šimtai keramikos fragmentų, gyvulių kaulų ir kitų radinių. 2006 ir
2008 m. tyrinėtų archeologinių struktūrų radioaktyviosios anglies (C14) tyrimų rezultatai
rodo, kad gyvenvietėje ūkinė veikla buvo vykdoma I tūkst. pr. Kr. – II tūkst. pradžioje. Aptiktos virvelinės keramikos fragmentai bei titnago dirbiniai leidžia manyti, kad netoliese
turėtų būti vėlyvojo neolito ir bronzos laikotarpio gyvenvietės liekanų.
Sklypas yra į ŠV ir V nuo 2006 ir 2008 m.
tyrinėtų sklypų (Jūrininkų prospektas 25, 27
ir 35, 37), tyrinėta teritorija užima apie 1,7 ha
plotą. Jos dabartinis reljefas šiek tiek žemėja
PV, V ir ŠV kryptimis, žemės paviršiaus aukščiai svyruoja nuo 3 iki 5 m virš jūros lygio Bal-

