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aptiktas žmogaus ūkinės veiklos apnaikintas 
papėdės gyvenvietės archeologinis sluoksnis. 
Čia iškastame šurfe 15 nustatyta, kad nesunai-
kintas archeologinis sluoksnis yra 13–26 cm 
storio ir prasideda 22–26 cm gylyje, po armeniu. 
Armenyje ir archeologiniame sluoksnyje gausu 
molio tinko fragmentų, rasta 10 lipdytos kera-
mikos šukių, kurių viena ornamentuota (1:1 
pav.), aptikti 2 stambaus raguočio krūminiai 
dantys. Archeologinių žvalgymų metu 12 m į 
ŠR nuo minėto šurfo rastas geležinio plačiaaš-
menio kirvio ašmenų fragmentas (1:2 pav.). 
Archeologinis sluoksnis datuojamas I tūkst. – II 
tūkst. pradžia.

Likusioje projektuojamo tako trasoje (šur-
fai 3–14), esančioje į P nuo Pilsupio žemupio 
senvagės, archeologinio pobūdžio vertingų 
savybių turinčio kultūrinio sluoksnio ar pavie-
nių ypačiųjų radinių neaptikta. Tyrimų gra-
finės medžiagos originalai, radiniai ir masinė 
medžiaga saugomi KM.

The lower settlement at the foot 
of Imbarė hillfort

13 m2 were excavated along the route of a 
planned panoramic path in the lower settlement 
at the foot of Imbarė hillfort and in the hillfort’s 
protection zone (Kretinga District, W Lithua-
nia) and 2325 m2 were surveyed. At a depth of 
22–26 cm, an undestroyed, 13–26 cm thick 
cultural layer from the settlement was discove-
red under the layer of ploughed soil in a 195 m2 
area excavated at the hillfort’s SW foot. The 
cultural layer and the topsoil contained an abun-
dance of clay daub, a fragment of an iron broad 
axe blade (Fig. 2), ten sherds of hand built pot-
tery (Fig. 1), and two molars from a large rumi-
nant. The cultural layer dates to the 1st – early 
2nd millennium.

Julius Kanarskas

Kartenos piliakalnio  
kompleksas

Kartenos piliakalnis su gyvenviete (UK 
23783) yra Kartenos miestelio (Kretingos r., 
Kartenos sen.) P pakraštyje, Minijos kairiajame 
krante. Jam priskirta teritorija apima 7 ha. Rašy-
tiniuose šaltiniuose Kartena (Cartine) pirmąkart 
paminėta 1253 m. Archeologinėje literatūroje 
piliakalnis žinomas nuo 1899 m. XX a. pradžioje 
jį žvalgė L. Kšivickis, 1948 ir 1966 m. – LII, 
1982 m. – MMT, 1992 m. – KPC, o 1995 m. – 
J. Kanarskas. Vizualinio apsaugos zonos pozo-
nio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 
2011 m. vykdė B. Lisauskaitė (ATL 2011 metais, 
V., 2012, p. 635). Žvalgymų metu į P–PV nuo 
piliakalnio aptikta papėdės gyvenvietė. Pilia-
kalnis su gyvenviete datuoti I tūkst. II puse – 
XIII a.

2012 m. Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis 
buvo atliekami Kartenos piliakalnio su gyven-
viete archeologinio komplekso tvarkymo ir 
pritaikymo rekreacijai darbai (užsakovas – 
Salantų regioninio parko direkcija; projekto 
vadovas A. Mituzas, projektavimo darbų vado-
vas R. Stulpinas, architektė D. Šatkutė; darbų 
vykdytojas – UAB „Rekreacinė statyba“) (1 
pav.). Darbų vykdytojas organizavo saugomos 
teritorijos ir apsauginės zonos archeologinius 
tyrimus. Jų pagrindinis tikslas – nustatyti pilia-
kalnio archeologinio sluoksnio būklę ir išli-
kimo laipsnį; ištirti infrastruktūros statinių 
vietoje archeologinio sluoksnio dalį, kuri gali 
būti suardyta; patikrinti, ar esama archeolo-
ginio sluoksnio piliakalnio V ir R papėdėje, 
mitologinio akmens ir Kartenos Lurdo aplin-
koje; surinkti judintame kultūriniame sluoks-
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1 pav. Kartenos piliakalnio vaizdas pabaigus tvarkymo 
darbus 2013 m. balandžio 17 d. iš PV. J. Kanarsko nuotr.

2 pav. Kartenos piliakalnio vaizdas iš ŠV. J. Kanarsko nuotr.

Fig. 1. View of Kartena hillfort after completion of the 
landscaping work, 17 April 2013, as seen from the SW

Fig. 2 View of Kartena hillfort from the NW
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nyje archeologinę ir kultūrinę-muziejinę vertę 
turinčius radinius.

Projekte archeologiniam kompleksui pri-
skiriama ne tik saugoma piliakalnio su gyven-
viete teritorija, bet ir dalis vizualinio apsaugos 
zonos pozonio su Minijos slėniu, Kartenos 
mitologiniu akmeniu ir Kartenos Lurdu. Todėl 
tiriama teritorija buvo padalyta į 5 zonas: pilia-
kalnio, papėdės gyvenvietės, mitologinio 
akmens, Minijos slėnio ir Kartenos Lurdo.

Jose pirmiausia buvo atlikti projektuojamų 
takų ir aikštelių vietų archeologiniai žvalgymai. 
Po to vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyri-
mai, kurių metu 1x1 m, 2x1 m ir 2x2 m dydžio 
šurfais patikrinti apsaugos zonoje projektuojami 
takai ir aikštelės, ištirtos saugomoje teritorijoje 
projektuojamų informacinių ir nukreipiamųjų 
ženklų bei rodyklių vietos, piliakalnio P ir PR 
šlaituose perkasomis iki projektinio gylio ištir-
tos laiptų vietos, o aikštelėje detaliai ištirta per-
kasa archeologinio sluoksnio būklei, stratigra-
fijai ir chronologijai nustatyti. Dar dvi perkasos 
buvo tiriamos papėdės gyvenvietės tako trasoje 
atsidengusių ugniaviečių aplinkoje. Archeolo-
giniai žvalgymai buvo tęsiami pradėjus pilia-
kalnio tvarkymo darbus. Jų metu buvo stebimi 
augalinio grunto nuėmimo darbai, tikrinami 
takų loviai, sijojamas papėdės gyvenvietėje ir 
piliakalnyje išjudintas maišytas gruntas.

Piliakalnio tyrimų zonoje ištirtas 65 m² 
plotas, o archeologiniai žvalgymai atlikti 1035 m2 
plote. Centrinis zonos objektas yra piliakalnis 
(UK 5223), vadinamas Pilale, Pilimi, Švedų 
kalnu, Lūžties kalnu, įrengtas aukštumos kyšu-
lyje, įsiterpiančiame į Minijos ir bevardžio jos 
intako santaką (2 pav.). Jo R ir V šlaitai statūs, 
R – 18 m, o V – 9–10 m aukščio. Š šlaitas nuo-
žulnesnis, su terasa, apie 30 m aukščio. Aikštelė 
ovalo plano, pailga Š–P kryptimi, 48 m ilgio ir 
40 m pločio. Jos P pakraštyje nuo aukštumos 

pusės supiltas 48 m ilgio ŠV–PR kryptimi, 30 m 
pločio ir iki 2 m aukščio pylimas I, kurio išo-
rinis 6–6,5 m aukščio šlaitas leidžiasi į 18 m 
ilgio ŠV–PR kryptimi, 11 m pločio ir 2 m gylio 
griovį I. Už jo buvęs supiltas pylimas II, kurio 
ilgis ŠV–PR kryptimi 18 m, plotis – 11 m, o 
aukštis – 1,6 m. Už jo buvęs iškastas apie 16 m 
pločio ir 1,5 m gylio griovys II.

Piliakalnyje augę medžiai 2012 m. žiemą 
plynai iškirsti. Vidiniuose pylimo šlaituose žvė-
rys išrausė urvus, iš kurių išmestose žemėse 
gausu stambių anglies gabalų. Aikštelės ŠV–V 
pakraštyje išliko 1915 m. iškastos apkasų tran-
šėjos žymės. Ji laužytos formos, 43 m ilgio, 1 m 
pločio, 30–40 cm gylio, užslinkusi ir pasidengusi 
storu augaliniu sluoksniu. Piliakalnio P–PV 
papėdėje buvę grioviai užslinkę, o išorinis pyli-
mas nuskleistas, išliko tik PR galas.

Piliakalnio aikštelėje ištirta 5x5 m dydžio 
perkasa 1. Didesnioji archeologinio sluoksnio 
dalis joje sunaikinta armens, kuriame rasta 
pavienių lipdytos keramikos šukių, molio tinko 
fragmentų. Po armeniu 28–29 cm gylyje išliko 
4–6 cm, vietomis – iki 10 cm storio apatinis 
archeologinio sluoksnio horizontas, o įžemyje 
atsidengė aikštelėje stovėjusių stulpinės kons-
trukcijos antžeminių statinių stulpavietės (iš 
viso 28) (3 pav.). Jos apskritimo arba nežymiai 
ištęsto ovalo plano, 22–33 cm (dvi – 36–40 cm) 
skersmens, pjūvyje pusapskritimio, dubens ir 
dugno link siaurėjančio cilindro formos, kai 
kurios su laipteliu vienoje pusėje, į įžemį įgi-
lintos iki 9–32 cm gylio, išsidėsčiusios eilėmis 
10–58 cm atstumu viena nuo kitos. Tarpai tarp 
statinių siekė 85–120  cm. Dalis stulpų ties 
pagrindu buvę ratu ar pusračiu apdėti akme-
nimis. 4 stulpavietės (17 ir 26, 13 ir 14) buvo 
porinės, iškastos viena šalia kitos.

Aikštelės takų ir apžvalgos aikštelių teri-
torijoje rasta piliakalnio laikotarpio lipdytos ir 
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4 pav. XI–XIII a. apžiestos keramikos šukė ir carinės 
Rusijos 1 kapeikos nominalo vario lydinio monetos, 
kaldintos 1854 ir 1861 m. J. Kanarsko nuotr.
Fig. 4. A sherd of 11th–13th-century partly thrown 
pottery and Russian imperial 1 kopeck copper alloy 
coins minted in 1854 and 1861

apžiestos keramikos šukių, surinkta XX  a. 
I pusės šovinių geležinių ir žalvarinių tūtų, rasta 
1854 ir 1861 m. kaldintų carinės Rusijos 1 kapei-
kos nominalo vario lydinio monetų (4 pav.). 
Nustatyta, kad piliakalnio aikštelė ir papėdė 
smarkiai užteršta įvairiais XX a. dirbiniais ir jų 
fragmentais. Piliakalnio tvarkymo darbų metu 
aikštelėje esanti apkasų tranšėja bei žvėrių urvai 
buvo užpilti atvežtine žeme ir užlyginti.

Piliakalnio P ir PR šlaituose projektuojamų 
laiptų vietoje iškasta 1x13 m dydžio perkasa 2 
ir 1x19 m dydžio perkasa 3. Vienoje iš jų rasta 
X–XIII a. lipdytos, o kitoje – XVII–XVIII a. 
žiestos (apžiestos?) keramikos šukė.

Piliakalnio ŠV papėdėje šurfe 1 po 80– 
86  cm storio supiltiniu dirvožemiu rastas 
40–48 cm storio I tūkst. – II tūkst. pradžios 
archeologinis sluoksnis su degėsiais ir lipdytos 
grublėtosios keramikos šukėmis. P papėdėje, 
šurfe 2, taip pat po supiltiniu sluoksniu, 
35–42 cm atsidengė archeologinis sluoksnis, 
susidedantis iš dviejų horizontų. Viršutinis – 

3 pav. Perkasa 1. I tūkst. stulpinės konstrukcijos 
antžeminių statinių stulpaviečių vaizdas iš ŠV.  
J. Kanarsko nuotr.
Fig. 3. Trench 1. View of the postholes from the 
1st-millennium aboveground pole structures, as seen 
from the NW
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10–22 cm storio, tamsiai rudas, molingas, gau-
siai maišytas su degėsiais, smulkiais angliukais 
ir molio tinko trupiniais; apatinis – 10–12 cm 
storio, pilkai rudas, molingas, mažai organiškas, 
su pavieniais smulkiais angliukais. Molio įžemis 
prasideda 52–78 cm gylyje, o jo paviršius iš PR 
į ŠV pusę žemėja 14–17 cm.

Piliakalnio R–PR papėdėje, už saugomos 
teritorijos ribų, bevardžio upelio dešiniojo 
kranto terasoje iškastuose šurfuose 4–6 aptiktas 
arimo ir kitų žemės darbų stipriai apnaikintas 
IX–XIII a. papėdės gyvenvietės archeologinis 
sluoksnis. Šurfe 4 jis atsidengė po 32–37 cm 
storio buvusiu armeniu. Čia archeologinis 
sluoksnis 10–15 cm storio, pilkšvai juodas, su 
gausiomis smulkių anglies gabaliukų ir molio 
tinko trupinių priemaišomis, pavieniais molio 
tinko gabalais, lipdytos lygios ir grublėtos kera-
mikos šukėmis. Abiejuose kituose šurfuose 
archeologinis sluoksnis per visą gylį (32–57 cm) 
permaišytas.

Takų trasoje piliakalnio V papėdėje rastas 
žalvarinės plokštelės fragmentas nuo nenusta-
tytos paskirties dirbinio, o PV papėdėje – žal-
varinis skirstiklis su 2 apkalais, žiedas paplatinta 
priekine dalimi, kryžminio smeigto (?) petelio 
galas (5 pav.), molio tinko, titnago fragmentų 
ir lipdytos keramikos lygiu ir grublėtu pavir-
šiumi šukių.

Papėdės gyvenvietės tyrimų zona apima į 
PV nuo piliakalnio aukštumoje plytinčią papė-

5 pav. X–XIII a. žalvario dirbiniai iš piliakalnio PV 
papėdės ir gyvenvietės: 1 – žiedas paplatinta priekine 
dalimi ir užkeistais galais; 2 – kryžminio smeigto petelio 
galvutė; 3 – diržo sagties liežuvėlis; 4 – diržo skirstiklis  
su apkalais. J. Kanarsko nuotr.
Fig. 5. 10th–13th-century bronze artefacts from the hillfort’s 
SW foot and the settlement: 1 – the ring with a widened 
bezel and overlapping terminals; 2 – the crossbar terminal 
from a cruciform pin; 3 – a belt buckle tongue;  
4 – the strap distributor with two strap ends

dės gyvenvietės (UK 23784) teritoriją, kurios 
P–PR dalis dirvonuoja, o ŠV–Š dalyje auga spyg-
liuočių mišku. Iš viso joje ištirtas 47,36 m2 plo-
tas, o archeologiniai žvalgymai atlikti 2058 m2 
plote.

Tyrimai parodė, kad išlikęs I tūkst. – XIII a. 
papėdės gyvenvietės archeologinis sluoksnis 
yra smarkiai apnaikintas arimo ir melioracijos, 
nuo pakilesnių vietų nuartas arba nustumdytas 
daubų užlyginimui. Vienos daubos vietoje atsi-
dengusioje dėmėje 1 surinkta molio tinko 
pavyzdžių, lipdytos keramikos šukių, rastas 
nedidelis susilydžiusio švino gabalas ir gyvulio 
krūminis dantis. Nuartose (nustumdytose) vie-
tose buvusį archeologinį sluoksnį liudija tako 
trasoje atsidengusios 2 ugniavietės, aplink kurias 
buvo ištirtos perkasos 4 ir 5. Ugniavietė 2 (per-
kasa 4) apskrita, 93–95 cm skersmens, pjūvyje 
dubens pavidalo, į įžemį įkasta 12–16  cm 
(6 pav.). Užpildas pilkai juodas, degėsingas, su 
angliukais, smulkiais molio tinko trupiniais, 
lipdytos grublėtosios ir lygiosios keramikos 
šukėmis (7 pav.). Š pakraštyje rasta pora degin-
tinių kauliukų. Duobės dugnas atsidengė 
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36–41 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Ant 
dugno R pusėje gulėjo pavieniai smulkūs pilki 
smulkiagrūdžiai ir rusvi stambiagrūdžiai 
10x9x3–7x6x5 cm dydžio akmenukai. Ugnia-
vietė 3 (perkasa 5) apskrita, 77–82 cm skers-
mens (šiek tiek ištęsta ŠV–PR kryptimi), pjūvyje 

dubens pavidalo, į įžemį įkasta 6–14 cm. Užpil-
das pilkai juodas, su degėsiais ir angliukais, 
pavienėmis lipdytos keramikos šukėmis, kurios 
visos koncentravosi kontūro PV dalyje. Ten pat 
rasti 3 degintiniai kauliukai. Dugnas atsidengė 
30–36 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.

I tūkst. – II tūkst. pradžios archeologinio 
sluoksnio liekanų aptikta gyvenvietės Š pakraš-
tyje, į Minijos vingį įsirėmusiame aukštumos 
kyšulyje. Šurfe 47 po 35–45 cm storio armeniu 
išryškėjo ugniavietė 1. Ji netaisyklingo, ŠR–PV 
kryptimi ištęsto 73x46 cm skersmens ovalo 
formos. Kontūro PV pakraštyje, 25x20 cm 
dydžio plote, pailgame PR–ŠV kryptimi, buvo 
gausu smulkių perdegusių ir sutrupėjusių akme-
nukų.

Ugniavietės duobė „8“ pavidalo plano, susi-
dedanti iš dviejų skirtingo skersmens ir gylio 
duobučių. ŠR pusė 46–50 cm skersmens, nežy-
miai ištęsta ŠR–PV kryptimi, pjūvyje dubens 
pavidalo, į įžemį įgilinta iki 17–18 cm. Užpildas 
juosvai rudas, degėsingas ir anglingas. Jame 
surinkta 11 smulkių akmenukų, rastos 2 lipdy-
tos grublėtosios keramikos šukės. Dugnas buvo 
60 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.

Ugniavietės PV pusė ŠV–PR kryptimi 
ištęsto dubens pavidalo, 35 cm ilgio ir 22–25 cm 
pločio, lėkštesniu dugnu, ties viduriu žemėja 
ŠR dalies link, į įžemį įgilinta iki 12–15 cm. 
Užpilde labai daug degėsių, surinkti 23 smulkūs, 
perdegę, aptrupėję rausvai rudo–rausvo granito 
akmenukai, lipdytos grublėtosios keramikos 
šukė ir degintinio kaulo fragmentas. Dugnas 
buvo 55 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.

Tarp abiejų ugniavietės dalių PV pusėje 
įsiterpiančiame įžemio išsikišime po užpildu 
54 cm gylyje atsidengė 6–8 cm skersmens PV–
ŠR kryptimi pailga duobutė, kurioje rasti vienas 
ant kito tampriai sugrūsti 4 nedideli perdegę ir 
trapūs rausvai rudo, stambaus grūdėtumo gra-

6 pav. Perkasa 4. I tūkst. II pusės – II tūkst. pradžios 
ugniavietės 2 pjūvio vaizdas iš PV. J. Kanarsko nuotr.
Fig. 6. Trench 4. View of the section of fire site 2, which 
dates to the second half of the 1st – early 2nd millennium, 
as seen from the SW

7 pav. I tūkst. II pusės – II tūkst. pradžios grublėtoji 
keramika iš ugniavietės 2 (perkasa 4).  
J. Kanarsko nuotr.
Fig. 7. Pottery with rough surfaces, which dates  
to the second half of the 1st – early 2nd millennium,  
from fire site 2 (trench 4)
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nito gabaliukai, kurių didžiausias, 8x6x5 cm 
dydžio, gulėjo viršuje, aklinai uždengdamas 
duobutės angą. Jos dugnas suapvalintas, atsi-
dengė 66 cm gylyje nuo žemės paviršiaus.

Mitologinio akmens tyrimų zonoje buvo 
žvalgomas 32 m2, o detaliai ištirtas 7 m2 plotas. 
Archeologinio sluoksnio ar pavienių radinių 
nerasta. Šurfuose susidurta su ledynmečiu susi-
formavusiu akmenų nuogulų sluoksniu. Akmuo 
kyšo iš Minijos ir Kūlupio santakos II terasos 
šlaito ties jos papėde. Tai stambiagrūdis pilkš-
vas ovalo pavidalo, pailgas ŠV–PR kryptimi, 
2,95 m ilgio, iki 1,98 m pločio, 25–85 cm aukš-
čio granitas (8 pav.), kurio paviršiuje yra keli 
įdubimai, laikomi pėdomis (9 pav.). Ryškiausias 
ŠV dalyje esantis 17 cm ilgio, 15 cm pločio ir 
1,5 cm gylio įdubimas, laikomas karvės (kitų – 
velnio) pėda (10 pav.). Ties viduriu matosi pora 
12x5 cm ir 10x2–4 cm dydžio įdubų, kurios 
laikomos žmogaus (vaiko) arba laumės pėdo-
mis.

Minijos slėnio tyrimų zonoje išžvalgytas 
1935 m2, o ištirtas 10 m2 plotas. Nustatyta, kad 
gruntą sudaro sąnašinis upės suplautas iki 2 m 
storio smėlio sluoksnis, kurį skaido horizonta-
lūs smulkaus žvyro (žvirgždo) tarpsluoksniai. 
Archeologinio sluoksnio ar pavienių radinių 
nerasta.

Kartenos Lurdo tyrimų zonoje išžvalgytas 
1190 m2, o šurfais ištirtas 14 m2 plotas. Archeo-
loginio sluoksnio liekanų ar pavienių archeo-
loginių radinių nerasta.

8 pav. Kartenos akmuo, Laumės kūlis su Karvės 
(Velnio) pėda iš ŠR. J. Kanarsko nuotr.
Fig. 8. The Kartena Stone or Fairy’s Heel with a Cow’s 
(Devil’s) footprint, as seen from the NE

9 pav. Laumės kūlio Laumės arba Vaiko pėdos.  
J. Kanarsko nuotr.
Fig. 9. The Fairy’s or the Devil’s footprints in  
the Fairy’s Heel 

10 pav. Laumės kūlio Karvės arba Velnio pėda.  
J. Kanarsko nuotr.
Fig. 10. The Cow’s or the Devil’s footprint in  
the Fairy’s Heel
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Iš viso 2012 m. Kartenos piliakalnio su 
gyvenviete teritorijoje ir vizualiniame apsaugos 
zonos pozonyje buvo ištirtas 143,36 m2 plotas, 
o archeologiniai žvalgymai atlikti 6250 m2 plote. 
Surinkta 14 individualių ir 136 masinės medžia-
gos (74 lipdytos lygiu ir grublėtu paviršiumi 
keramikos šukės, po 1 apžiestą ir žiestą kera-
mikos šukę, 6 degintiniai kauliukai, gyvulio 
dantis, 18 molio tinko pavyzdžių, 33 šovinių 
tūtos ir 2 kulkos (11 pav.)) radinių. Iš jų IX–
XIII a. datuojami 10 individualių radinių (tit-
nago nuoskala ir fragmentai, žalvariniai dirbi-
niai, švino fragmentas), lipdyta ir apžiesta 
keramika, molio tinko pavyzdžiai ir osteologinė 
medžiaga. Viena žiesta šukė priskiriama XVII–
XVIII a., o kiti kultūrinę-muziejinę vertę turin-
tys radiniai (šaudmenys, sidabro žiedas, mone-
tos) – XIX–XX a.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. – XIII a. 
Tyrimų medžiaga (radiniai, brėžinių originalai, 
ataskaitoje nepanaudotos skaitmeninės nuo-
traukos) saugomi KM.

Kartena hillfort complex
In 2012, 143.36 m2 were excavated and 6250 

m2 surveyed on the grounds of Kartena hillfort 
(Figs. 1–2) and settlement (Kretinga District, 
W Lithuania) and in their protection zone.

The cultural layer in the hillfort’s enclosure 
has been ploughed and partially destroyed by 
military fortifications. The 4–6 cm thick bottom 
horizon of the cultural layer has survived under 
a 28–29 cm thick layer of formerly ploughed 
topsoil. Aboveground pole structures stood on 
the hillfort hill (Fig. 3). The postholes were 
arranged in a circular or slightly elongated oval 
plan, were 22–33 cm (more rarely 36–40 cm) in 
diameter, had a semicircular, bowl-shaped, and, 
towards the bottom, a narrowing cylindrical 
cross-section, sometimes had steps on one side, 
were set 9–32 cm into the ground, and were 
arranged in rows at intervals of 10–58 cm. The 
intervals between the structures were 85–120 cm. 
Some of the posts had a circle or semicircle of 
stones at the base.

A 35–47 cm thick cultural layer under an 
80–86 cm thick layer of fill and surface erosion 
deposits was discovered at the NW foot of the 
hillfort. The lower settlement’s 10–14 cm thick 
cultural layer, which is under a 32–42 cm thick 
layer of formerly ploughed soil, was discovered 
at the E foot.

The cultural layer from the protected upper 
settlement at its foot has been badly damaged 
by ploughing and was bulldozed during melio-
ration work, but has survived in the lower loca-
tions. Three fire sites were excavated in the 
settlement (Fig. 6). They were round, bowl-
shaped in cross-section, and filled with soil 
containing large and small pieces of charcoal, 
small pieces of clay daub, flakes of burnt stone, 
sherds of hand built pottery (Fig. 7), and iso-
lated burnt bones.

11 pav. XX a. I pusės kovinių šovinių žalvarinės  
ir geležinės tūtos, menančios I Pasaulinio karo kovas 
piliakalnyje. J. Kanarsko nuotr.

Fig. 11. Brass and iron military cartridge casings  
from the first half of the 20th century, which recall  
the First World War confrontation on the hillfort 

0                                          5 cm



95I I .  P I L I A K A L N I A I  I R  G E L E Ž I E S  A M Ž I A U S  G Y V E N V I E T Ė S
I R O N  A G E  H I L L F O R T S  A N D  S E T T L E M E N T S

Bronze artefacts (a ring with a widened 
bezel and overlapping terminals, a strap dis-
tributor with two strap ends, fragment of a pin’s 
crossbar, etc.) (Fig. 5), a flint flake, hand built 
and partly thrown pottery with smooth and 
rough surfaces, and 19th–20th-century finds 
(Figs. 4, 11) were discovered during the exca-
vation. No cultural layer was found beside the 
mythological rock (Fig. 8) with a cow’s or the 
Devil’s footprints (Figs. 8–9) that is near the 
hillfort.

The hillfort and settlement date to the 
second half of the 1st millennium – 13th century.

Ieva Masiulienė

Bandužių senovės gyvenvietė
BRIAI tyrėjų grupė (Ramunė Bračiulienė, 

Raimonda Nabažaitė, Indrė Šimkutė, Edvinas 
Ubis, Egidijus Abromavičius, Marius Mockus 
ir Rokas Kraniauskas, vadovė – šio straipsnio 
autorė) 2012 m. liepos 23 d. – lapkričio 21 d. 
vykdė detaliuosius archeologinius tyrimus 
Klaipėdoje, sklype prie Jūrininkų prospekto 
(kadastrinis numeris 2101/0032:79). Archeo-
loginius tyrimus užsakė ir finansavo UAB 
„Redco“, kadangi buvo rengiamas sklypo deta-
lusis planas ir užstatymo projektas. Remiantis 
ankstesnių archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų 
duomenimis (žr. ATL 2007 metais, V., 2008, 
p.  88–93), buvo nustatytos naujai aptiktos 
Bandužių senovės gyvenvietės saugomos teri-
torijos ribos (UK 31757) (1 pav.), todėl pirminis 
tikslas buvo ištirti sklypo dalį, patenkančią į 
gyvenvietės teritoriją.

Pastaroji gyvenvietė siejama su greta 
Smeltalės ir Kretainio upių esančiu didžiuliu 
archeologiniu kompleksu, jam priskiriami 
Žardės (Kuncų) piliakalnis su gyvenviete (UK 

23762), Laistų (Liliškių) piliakalnis su gyven-
viete (UK 23767), sunaikintas Gibišių piliakal-
nis, Žardės senovės gyvenvietės I–III (UK 
17132, UK 17133, UK 17134), Bandužių (Žar-
dės) senovės gyvenvietė (UK 31842), Bandužių 
senovės gyvenvietė II (UK 31843), Bandužių 
kapinynas (UK 12067) ir Laistų (Liliškių) kapi-
nynas (UK 5175) (1 pav.).

Žardės senovės gyvenvietes, esančias prie 
Smeltalės upės, tyrinėjo Jonas Genys 1990–1991, 
1993–1994, 1996 ir 1999–2000 m. (žr.: ATL 
1990 ir 1991 metais, V., 1992, p. 44–47; ATL 
1992 ir 1993 metais, V., 1994, p. 4–45; ATL 1994 
ir 1995 metais, V., 1996, p. 39–41; ATL 1996 ir 
1997 metais, V., 1998, p. 61–62; ATL 1998 ir 
1999 metais, V., 2000, p. 87–90; ATL 2000 metais, 
V., 2001, p. 28–30). Archeologinių tyrimų metu 
Žardės piliakalnio papėdės gyvenvietėje buvo 
ištirtas 150 m2 plotas, neįtvirtintose gyvenvie-
tėse – bendras 625 m2 plotas (iš bendro 12,6 ha 
šios gyvenvietės ploto), aptikti keli kultūriniai 
horizontai su pastatų, gatvių liekanomis, židi-
niais ir įvairiais radiniais. Gyvenviečių chrono-
logija įvairi: gyvenvietės prie piliakalnio  – 
I  tūkst. pradžia  – II tūkst. pradžia; Žardės 
neįtvirtintų gyvenviečių II ir III – I tūkst. antra 
pusė; Žardės neįtvirtintos gyvenvietės I – I tūkst. 
pabaiga – XIII/XIV a. Žardės toponimas mini-
mas istoriniuose šaltiniuose 1253 ir 1291 m., 
juose užfiksuota kelio atkarpa nuo Žardės Poys 
pilies link (Genys J., Žardė – Pilsoto žemės pre-
kybos ir amatų centras, Lietuvininkų kraštas, 
Kaunas, 1995, p. 108–127).

Bandužių (Žardės) neįtvirtintos gyvenvie-
tės teritorijoje 1990 m. buvo vykdomi žvalgo-
mieji archeologiniai tyrinėjimai, kurių metu 
vienoje iš perkasų (14) aptiktos rudnelės lieka-
nos (žr. ATL 1990 ir 1991 metais, V., 1992, p. 47). 
Vėliau 2006, 2008, 2011 m. archeologiniai tyri-
nėjimai šioje teritorijoje tęsti ir nustatytos bei 


