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nio, per visą trasos ilgį buvo atlikti žvalgymai. 
Jų metu trasos vietoje fiksuoti XX a. suardymai 
su pavieniais XVIII–XX a. I pusės radiniais.

The excavation in Šeduva
In 2012, an excavation was conducted on 

three plots in Šeduva (Radviliškis District, Cen-
tral Lithuania) Old Town. 14 m2 were excavated 
at Laisvės Sq. 3 and layers destroyed in the 20th 
century with isolated fragments of traditional 
rustic pottery were found. 20 m2 were excava-
ted at Taikos St. 4, uncertain wooden structures 
were discovered in the SW part of the trench, 
and the contours of several storage pits were 
recorded in the wall’s profile. Five fragments of 

traditional rustic pottery found in one pit belon-
ged to one pot and date to the 17th century. Five 
test pits (a total of 10 m2) were excavated at 
Vilniaus St. 13A and isolated 18th–19th-century 
finds were discovered: sherds of household pot-
tery and stove tile fragments. A layer of dark 
grey mixed soil with tens of household pottery 
sherds dating to the 18th–19th centuries was 
found at a depth of 1.15 m in test pit 3.

Agnė Žilinskaitė

Žvalgomieji tyrimai Šeduvoje
Šeduvos (Radviliškio r.) senamiestis inten-

syviai archeologų tyrinėjamas nuo 1991 m. Jau 
nuo XIV a. rašytiniuose šaltiniuose minimame 
miestelyje, nesuardytuose vėlesnių žemės ka -
simo darbų plotuose ilgamečių archeologinių 
tyrimų metu buvo aptiktas įvairaus storio nuo 
XV a. datuojamas kultūrinis sluoksnis su įvai-
riais archeologiniais radiniais. 2012 m. Šeduvos 
senojo miesto vietoje (UK 30340), būsimų pla-
čiajuosčio telekomunikacijų tinklo (FTTH) 
tiesimo vietose atlikti žvalgomieji tyrimai, kurių 
metu ištirtas 16 m2 plotas (16 šurfų). Šurfai kasti 
Šeduvos miestelio V ir PV dalyse, Kėdainių g. 
5, 24 (šurfai 7–13), Vytauto g. 13, 21 (šurfai 
14–16), Kaštonų g. 3 (šurfai 1–6) (1 pav.).

Didžiojoje dalyje tirtų šurfų dominuoja 
perkasti ir ankstesnių žemės judinimo darbų 
(pastatų statyba, kabelių tiesimas ir kt.) maišyti 
sluoksniai. Tačiau juose aptiktų radinių chro-
nologija siekia XVI a. ir tęsiasi iki pat naujausių 
laikų. Viršutiniuose šurfų sluoksniuose domi-
nuoja supiltiniai žvyro, smėlio, statybinių šiukš-

1 pav. Tyrinėtų šurfų vietų 1–16 bendras situacijos 
planas. A. Žilinskaitės brėž.
Fig. 1. General situation plan of excavated test pits 1–16
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lių sluoksniai ar armuo (dirbamuose plotuose) 
(iki maždaug 50 cm gylio). Čia daugiausiai rasta 
XIX–XX a. datuojamų radinių – žiestos buitinės 
keramikos fragmentų, gyvulių ir paukščių kau-
 lų, stiklo duženų, įvairių metalinių dirbinių, jų 
fragmentų ir kt. Gilesniuose, nors ir dažnai 
maišytuose sluoksniuose pavyko aptikti XVI–
XVIII a. radinių – plokštinių koklių dalių, ap -
žiestos buitinės keramikos fragmentų (2–3 pav.). 
XVIII a. radiniai šurfų stratigrafijoje koncen-
truojasi sluoksniuose, esančiuose 50–80 cm 
gylyje, ankstyvesni – nuo XVI a. – 0,8–1,2 m 
gylyje. Kultūrinis sluoksnis su ankstyvesniais 
nei XIX a. datuojamais radiniais fiksuotas šur-
fuose 1, 2, 5, 6–16. Šurfuose 2 ir 4 aptikti tik 
pavieniai archeologiškai nevertingi XIX–XX a. 
datuotini radiniai. Ankstyviausias kultūrinis 
sluoksnis, datuojaamas nuo XVI a., aptiktas 
šurfe 1 (Kaštonų gatvėje) ir šurfuose 14–15 
(Vytauto g. 21). XVII–XIX a. radiniai rasti šur-
fuose 3, 6 (Kaštonų gatvėje), 7–9 (Kėdainių g. 5); 
XVIII–XIX a. – šurfe 5 (Kaštonų gatvėje), 10–13 
(Kėdainių g. 24) ir šurfe 16 (Vytauto g. 13).

Tarp aptiktų radinių dominuoja žiesta ir 
apžiesta buitinė keramika. 128 vienetai archeo-
logiškai vertingų indų šukių, datuojamų nuo 
XVI iki XIX a., perduota saugoti LNM. Žval-

gomųjų tyrimų metu šurfuose 3, 6, 8, 11, 13 
taip pat aptikta krosnių koklių fragmentų. Pas-
tarieji itin fragmentiški, tačiau atsižvelgiant į 
išlikusio ornamento motyvus, glazūrą ar archeo-
loginį kontekstą, preliminariai datuojami XVII–
XVIII arba XVIII–XIX a.

The field evaluation in Šeduva
In 2012, a field evaluation (16 test pits, a 

total of 16 m2) was conducted at a site in Šeduva 
(Radviliškis District, Central Lithuania) Old 
Town. Test pits were excavated at Kėdainių St. 
5, 24 (test pits 7–13), Vytauto St. 13, 21 (test 
pits 14–16), and Kaštonų St. 3 (test pits 1–6) in 
the W and SW part of Šeduva (Fig. 1). Fill layers 
of gravel, sand, and construction waste or of 
ploughed soil (in worked plots) predominate 
in the upper layers of the test pits (down to a 
depth of roughly 50 cm). 16th–18th-century 
finds: pieces of panel stove tiles (Blattkacheln) 
and fragments of partly thrown household pot-
tery (Figs. 2–3) can be found in deeper layers 
even though they are frequently mixed. The 
18th-century finds are concentrated in the test 
pit stratigraphy in layers at a depth of 50–80 cm 
and earlier finds from the 16th century at a depth 
of 0.8–1.2 m.

2 pav. Apžiesto puodo fragmentas iš šurfo 8 (Kėdai-
nių g. 5). A. Žilinskaitės nuotr.
Fig. 2. A fragment of a partly thrown pot from test pit 8 
(Kėdainių St. 5)

3 pav. Apžiesto puodo fragmentas iš šurfo 14 
(Vytauto g. 13). A. Žilinskaitės nuotr.
Fig. 3. A fragment of a partly thrown pot from test pit 
14 (Vytauto St. 13)
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