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VADAS

Nuo 2016 m. birželio iki 2017 m. balandžio m nesio buvo t siama nauj  archeologini  objekt
paieška Kernav s apylink se. Pagrindinis tyrim  tikslas – duomen  regiono apgyvendinimo sistemos
analizei rinkimas. Tyrimai vykdyti atskirose vietov se, išsibars iusiose apie 30 km skersmens regione
nuo iobiškio šiaur s vakaruose iki Suderv s pietry iuose. Administraciškai žvalgytos vietov s
patenka  Elektr , Širvint  r. ir Vilniaus r. savivaldybes. Tyrimai daugiausiai koncentravosi  Neries
sl  ir jo prieigas bei buvus  ežeryn  tarp dabartini  Aliej  ir Sp ros ežer , kitose vietose žvalgytos
tik pavien s vietov s. Žvalgym  metu daugiausiai buvo koncentruojamasi  sistemingus vizualinius
paviršiaus žvalgymus. Be šio metodo taip pat buvo atliekami nesistemingi paviršiaus žvalgymai,
kasini  kasimas bei informacijos apie radinius rinkimas iš vietini  gyventoj . Sistemingai buvo
išžvalgyti 54 atskiri plotai, kuri  bendras dydis – 81,06 ha ir padaryti 27 kasiniai. Žvalgym  metu
vairiose vietov se buvo surinkti iš viso 298 radiniai, be to, fiksuotos masini  radini  (šlako)

radimviet s, atsidengusios archeologin s strukt ros bei gauta informacijos apie vietini  gyventoj
turimus radinius. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija taip pat ir apie kai kuriuos ankstesniais
metais rastus radinius, kurie iki šiol dar nebuvo dokumentuoti.

Kult ros paveldo departamento leidimas vykdyti archeologinius tyrimus Nr. LA-220 Rokui
Vengaliui buvo išduotas 2016 06 29 pagal MAK patvirtint  „Kernav s apylinki  (Elektr ,
Kaišiadori  r., Širvint  r., Trak  r. ir Vilniaus r. savivaldyb s) archeologini  žvalgym  2016 m.
projekt “ (2016 06 18).

Tyrimai vykdyti 11 m nesi  laikotarpyje nereguliariai, vienadieni  išvyk  metu. Žvalgymus
daugeliu atvej  atliko šios ataskaitos autorius vienas, o kiti prisid  asmenys nurodomi toliau tekste
konkre  vietovi  žvalgym  aprašymuose. Fotografavo R. Vengalis, tik Mitkiški  senov s
gyvenviet s nuotrauka iš drono daryta T. Maleckio. Vietovi  nuotraukos darytos ne tuo pa iu metu
kaip vykdyti žvalgymai, tod l jose matomas paviršiaus matomumas neatitinka buvusio žvalgym  metu.
Visus ataskaitos rengimo darbus atliko R. Vengalis. Titnago radini  identifikavimo klausimu
konsultavo G. Pili iauskas, degintini  kaul  radinius vertino J. Kozakait .

Tyrimai buvo vykdomi tyrim  autoriaus iniciatyva ir l šomis, jokio papildomo finansavimo
netur jo.

ANKSTESNI  TYRIM  APŽVALGA

Bendras anks iau regione1 vykdyt  tyrim  skai ius yra labai didelis – tyrimai ia jau atlikti
pagal ~260 atskir  leidim , iškasta apie 2000 perkas  ir šurf . Ta iau regiono ištirtumas yra labai
netolygus. Daugelis tyrim  koncentruojasi  kelias atskiras vietoves, daugiausiai miestelius – Kernav ,
Maišiagal , Papar ius, Suderv . D l tokio didelio tyrim  skai iaus, ia bus aptarti tik tie tyrimai, kurie
buvo orientuoti  nauj  archeologini  objekt  paiešk  didesn se teritorijose.

Ankstyviausi šio regiono žvalgymai, kuri  metu buvo ieškoma nauj  archeologini  objekt ,
sietini su P. Tarasenkos ir K. Jablonskio vardais. 1921 m. P. Tarasenka žvalg  Neries sl  ir jo
apylinkes ties Kernave ir žemiau upe. Buvo atliekami vizualiniai paviršiaus žvalgymai tuo metu
gausiuose pustomuose sm lynuose, surinkta ir aprašyta nemažai priešistoriniais laikais datuojam
objekt  ir radini 2. K. Jablonskis ieškodamas akmens amžiaus paminkl  Neries pakrantes žvalg  XX
a. šeštajame dešimtmetyje – taip pat vykd  vizualinius paviršiaus žvalgymus, aptariamame regione
aptiko bent 7 naujas akmens amžiaus stovyklavietes3.

1 Turimas omenyje tyrim  projekte nurodytas regionas.
2 Tarasenka P. Ieškojimai Neries ir Šventosios santeklyje.  Senov , 1922, kn. 4-5, p. 574-590; Tarasenka P. Panerio
pirmykšt s kult ros s dybos (nuo Kernav s iki Kauno). Kult ra, 1924, Nr. 7-8, p. 301-308.
3 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, T. 1.
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XX a. antroje pus je žvalgom sias ekspedicijas vykd  Lietuvos istorijos institutas ir Mokslin -
metodin  kult ros paminkl  apsaugos taryba. Šiose ekspedicijose vis  pirma b davo orientuojamasi 
jau žinomus archeologinius paminklus – b davo vertinama j  b kl , išaiškinami abejotini objektai,
nustatin jama lokalizacija, vykdomas kartografavimas. Kartais toki  žvalgym  metu, lankant žinomus
archeologinius paminklus, b davo aptinkami ir nauji, iki tol nežinoti objektai. Tarp tokio pob džio
ekspedicij  šiame regione pamin tini 1950, 1970 ir 1971 m. A. Tautavi iaus, 1970 m. Daugudžio,
1976 m. M. erniausko, 1983 ir 1987 m. J. Bal no, 1993 m. A. Strazdo vykdyti žvalgymai4.

Specialiai nauj , iki tol nežinot  archeologini  objekt  šiame regione ieškojo 1996 m. A.
Girininkas, 1998 m. E. Šatavi ius, 2004 ir 2009 m. V. Vaitkevi ius5. Ši  žvalgym  metu buvo aptikta
nemažai nauj  archeologini  objekt , ta iau tyrim  ataskaitose ir publikacijose yra aprašomi tik b tent
tie aptikti objektai, n ra aišku, kokia teritorija buvo žvalgyta, kokie metodai taikyti, ten kur
archeologini  objekt  neaptikta.

Didesnio masto žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai šiame regione prad ti nuo 2009 m. Tuomet
G. V lius 4 skirtinguose maždaug 150 ha bendro ploto mikroregionuose, išsid iusiuose Neries
sl nyje, ištyr  180 šurf  ir aptiko 6 naujas geležies amžiumi datuojamas senov s gyvenvietes6. 2010
m. G. V lius 5 maždaug 180 ha ploto mikroregionuose, taip pat išsid iusiuose Neries sl nyje, ištyr
187 šurfus ir aptiko 8 naujas akmens ir geležies amžiumi datuojamas senov s gyvenvietes7. 2013 m.
R. Vengalis 15-oje maždaug 240 ha bendro ploto mikroregion , v lgi išsid iusi  Neries sl nyje,
ištyr  215 šurf  ir aptiko 12 nauj  nuo akmens amžiaus iki ankstyv  istorini  laik  datuojam
senov s gyvenvie 8. 2014 m. R. Vengalis 8 skirtinguose maždaug 380 ha bendro ploto mikroregion ,
išsid iusiuose Neries sl nyje ir buvusi  ežer  pakrant se, ištyr  278 šurfus ir aptiko 14 nauj  nuo
akmens amžiaus iki ankstyv  istorini  laik  datuojam  senov s gyvenvie 9. 2015 m. R. Vengalis
ir G. Pili iauskas, vykdydami projektuojamo dujotiekio trasos žvalgymus, atliko vizualinius paviršiaus

4 Bal nas, J. 1983 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos Širvint  rajone ataskaita. LIIR, F.1, b.2246; Bal nas,
J. 1987 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos  Vilniaus mieste ir rajone ataskaita. LIIR, F.1, b.2249; erniauskas,
M. Širvint  rajono 1976 m. archeologijos paminkl  kartografavimo ataskaita. LIIR, F.1, b.133; Daugudis, V. Anykš ,
Mol , Širvint , Ukmerg s ir Utenos rajonuose esan  archeologini  paminkl  žvalgymo (1970.IX.30-X.18) ataskaita.
LIIR, F.1, b.138; Strazdas, A. 1993 m. archeologijos paminkl  žvalgymas Ryt  Lietuvoje. LIIR, F.1, b.2340; Tautavi ius,
A. Archeologin s išvykos  Lentvario, Trak  ir Vievio vals ius. 1950.05.06-12 d. dienoraštis. LIIR, F.1, b.11; Tautavi ius,
A. 1970 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos ataskaita (Anykš , Rokiškio, Mol , Širvint , Ukmerg s ir Utenos
raj. bei papildomi duomenys apie kai kuriuos paminklus). LIIR, F.1, b.302; Tautavi ius, A. 1971 m. žvalgomosios
archeologin s ekspedicijos ataskaita (duomenys apie K daini , Jonavos, Kauno, Kaišiadori , Prien , Alytaus, Trak ,
Šven ioni  ir Vilniaus rajon  archeologinius paminklus). LIIR, F.1, b.313;
5 Girininkas, A. Nauji archeologijos paminklai Kaišiadori  rajone. Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 1996 ir 1997
metais. Vilnius, 1998, p. 449-452; Šatavi ius, E. Nauji akmens amžiaus paminklai Ryt  ir Piet  Lietuvoje. Archeologiniai
tyrin jimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 80; Vaitkevi ius, V. Žvalgomoji archeologin  ekspedicija
Mus s pakrant se (Širvint  r.). Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2005, p. 305-307; Vaitkevi ius,
V. Žvalgymai Gudulin s šventviet je ir jos aplinkoje. Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p.
462-468.
6 lius, G. Valstybinio Kernav s kult rinio rezervato ir vizualin s apsaugos zonos bei Neries regioninio parko teritorij ,
Vilniaus r., Širvint  r., žvalgom  archeologini  tyrim  2009 m. ataskaita. LIIR, F.1, b.5257; lius, G. Senosios
gyvenviet s Neries regioniniame parke bei Kernav s kult rinio rezervato buferin je apsaugos zonoje. Archeologiniai
tyrin jimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p.78-82.
7 lius, G. Neries up s kairiojo kranto, tarp Vasyliški  ir Mitkiški  k., Elektr  sav., žvalgom  archeologini  tyrim
2010 m. ataskaita. LIIR, F.1, b.7132; lius, G. Ne tvirtintos gyvenviet s prie Neries. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje
2010 metais. Vilnius, 2011, p. 87-93.
8 Vengalis, R. Neries pakran  (Elektr , Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2013 m. žvalgom  archeologini  tyrim
ataskaita. LIIR, F.1, b.6772; Vengalis, R. Žvalgomieji tyrimai Neries sl nyje, tarp D kšt  ir iobiškio. Archeologiniai
tyrin jimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 105-120.
9 Vengalis, R. Neries pakran  ir teritorijos tarp Neries ir Sp ros ežero (Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2014 m. žvalgom
archeologini  tyrim  ataskaita. LIIR, F.1, b.7129; Vengalis, R. Žvalgomieji tyrimai Kernav s apylink se. Archeologiniai
tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015, p. 105-117.
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žvalgymus apie 80 ha plote, patenkan iame  aptariam  region , aptiko ia 2 akmens-geležies amžiais
datuojamas gyvenvietes bei nemažai pavieni  titnago radini 10.

TYRIM  METODIKA

2016 m. atlikti Kernav s apylinki  žvalgymai nebuvo skirti detaliam tam tikros teritorijos
išžvalgymui, ta iau labiau traktuoti kaip bandomieji. Ankstesniais metais šio regiono žvalgymuose
daugiausiai buvo naudojama šurfavimo metodika, kuri iš vienos pus s pasiteisino – buvo aptiktas
didelis kiekis nauj  archeologini  objekt , ta iau iš kitos pus s nebuvo labai efektyvi, nes šurf
kasimas yra l tas ir daug darbo j gos reikalaujantis metodas. Tod l 2016 m. buvo nuspr sta pabandyti
kitoki  metodik , labiausiai koncentruojantis  vizualinius paviršiaus žvalgymus. Buvo siekiama
vertinti šio metodo efektyvum  bei gyti daugiau toki  tyrim  patirties, susidaryti bent pradin  vaizd

apie paviršini  radini  paplitimo tendencijas, tankum  šiame regione. D l šios priežasties ši  tyrim
metu nebuvo siekiama detaliai ir sistemingai ištirti konkre ios apsibr žtos teritorijos, ta iau
žvalgymams pasirinkti atskiri plotai, išsid st  skirtingose vietose ir skirtinguose kraštovaizdžiuose.
Pirmenyb  šiame etape teikta archeologine prasme perspektyviau atrodan ioms vietoms – Neries
sl niui, dabartini  ir buvusi  ežer  pakrant ms ir pan. Konkre  viet  pasirinkim  be abejo nul  ir

 tinkamumas žvalgymams – sistemingai žvalgytos tik tos vietos, kuri  paviršiaus matomumas buvo
labai geras. Daugumoje atvej  tyrimai vykdyti tik naujose vietose, kuriose apie archeologini  objekt
egzistavim  informacijos iki tol netur ta. Keliais atvejais (Mitkišk s, Drau iai, Paežer lis) žvalgyta ir
jau žinomuose ar sp jamuose objektuose bei šalia j , siekiant surinkti daugiau duomen  apie j
chronologij  ir ribas. Karageliški  ir Latvi  piliakalni  atveju paviršini  radini  surinkta lankantis
juose kitais tikslais.

Vizualiniai paviršiaus žvalgymai Lietuvos archeologijoje iki šiol dar n ra deramai vertintas
tyrim  metodas ir sistemingai taikyti kol kas dar tik pavieniais atvejais. Nedidel mis apimtimis, kaip
papildomas, pagalbinis metodas vykdant kito pob džio tyrimus vizualiniai paviršiaus žvalgymai
neabejotinai yra atlikti nemažame objekt  kiekyje, ta iau pagrindin  problema yra j  atlikimo
metodikoje ir jos dokumentavime. Nevertindami šio metodo pilnavertiškai, daugelis tyr  tiesiog
pamini fakt , jog buvo žvalgyta, nenurodydami nei tikslaus žvalgyto ploto, nei kaip, kokiu
intensyvumu jis buvo žvalgytas. Kadangi iki šiol n ra apibr žtos ar savaime nusistov jusios toki
tyrim  metodikos ir dokumentacijos, šioje ataskaitoje tai bandoma padaryti savarankiškai, atsižvelgiant
 atliktus darbus ir gautus duomenis, ta iau taip pat ir siekiant, kad ta pati metodika ir dokumentacija
tikt  ir ateityje numatomiems vykdyti žvalgymams.

Pirmiausiai, vizualiniai paviršiaus žvalgymai ia skirstomi  sistemingus bei nesistemingus.
Sistemingais vizualiniais paviršiaus žvalgymais ia laikomi tokie, kurie atliekami tam tikrame plote su
tolygiu ir tinkamu žvalgymams paviršiaus matomumu, išreikštu procentine išraiška. Sistemingais
žvalgymais laikomi tik tokie, kuri  plotuose yra dokumentuotos tikslios žvalgymo trajektorijos arba
žvalgytas buvo visas plotas ištisai, t. y., tarp trajektorij  nepaliekami didesni nei 2 m plo io tarpai.
Sistemingiems paviršiaus žvalgymams skiriami žvalgymai arimuose, jei žvalgytas daugiau nei 1000
m2 dydžio plotas, bei miško kvartalin se linijose ir keliukuose, jei žvalgyta ilgesn  nei 50 m ilgio
atkarpa. Sistemingiems žvalgymams skiriami tik tokie atvejai, jei žvalgyta keliomis lygiagre iomis
linijomis, zigzagu ar netaisyklinga trajektorija, daugiau ar mažiau padengian ia plot , bet nepriskiriami
atvejai, jei žvalgyta tik viena tiesia linija. Visi kiti žvalgymai laikomi nesistemingais, prie kuri
priskiriami vizualiniai paviršiaus žvalgymai prasto paviršiaus matomumo vietose, taip pat vietose,
kuriose žvalgymai atlikti tik atskiruose taškuose (mažuose ploteliuose, medži  išvartose, šern

10 Vengalis, R. GIPL (dujotieki  jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) projektuojamos trasos (Lazdij  r., Alytaus r., Prien  r.,
Birštono, Kaišiadori  r., Elektr , Vilniaus r. ir Širvint  r. sav.) archeologini  žvalgym  2015 m. ataskaita. LIIR, F.1,
neinv.; Vengalis, R., Pili iauskas, G., Rutavi ius, J. Dujotieki  jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos pakartotiniai žvalgymai.
Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 458-465.
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iškasose, kurmiarausiuose ir pan.), žvalgymai, atlikti tik viena tiesia trajektorija bei žvalgymai su
nefiksuotomis žvalgymo trajektorijomis. Pagrindin  vizualini  paviršiaus žvalgym  skirstymo 
sistemingus ir nesistemingus esm  yra ta, kad sisteming  žvalgym  rezultatai gali teikti informacijos
apie archeologini  radini  paplitimo tendencijas, o nesisteming  – s km s atveju tik fakt , jog toje
vietoje yra radini . D l šios priežasties nesisteming  žvalgym  metu aptikti radiniai iš esm s gali b ti
traktuojami lygiavertiškai atsitiktiniams radiniams, aptiktiems ne archeolog  (terminu
„atsitiktinis“ apib dinamos išimtinai tik radinio radimo, bet ne jo patekimo  archeologin  kontekst
aplinkyb s).

Sistemingi žvalgymai arimuose vykdyti dažniausiai einant lygiagre iomis linijomis tarp j
išlaikant apie 10 m tarpus, tik keli plotai žvalgyti zigzagais ar netaisyklingomis trajektorijomis. Toks
žvalgym  intensyvumas iš esm s labiausiai tinkamas nauj  objekt  paieškai, ta iau per mažas detaliau
išsiaiškinti aptikt  objekt  pob , radini  tankum  ir paplitim  juose. Tod l toki  žvalgym  metu
aptikt  objekt  detalesnis pažinimas jau yra tolimesni  tyrim  uždavinys. Žvalgymai suartose mišk
kvartalin se linijose ir sm linguose miško keliukuose vykdyti praeinant mažiausiai 2 kartus išilgai jais.
Keliais atvejais ta pati linija buvo praeinama ir kelis kartus.

Sisteming  žvalgym  atveju visa nueita trasa ir kiekvienas surastas archeologinis radinys buvo
fiksuojami rankiniu GNSS imtuvu Garmin eTrex 20. Lyginant fiksacijos rezultatus su ortofoto
žem lapiais, pasteb ta, kad atvirose vietov se gaunama paklaida yra labai nedidel , daugeliu atveju
neviršija 1-2 m, ta iau miškuose tikslumas gerokai mažesnis – užfiksuotos trajektorijos ir radini  taškai
kartais atsiduria net iki keliolikos metr  šon  nuo kvartalin s linijos, kurioje jie buvo surasti. Toki
aiškiai  šon  pasislinkusi  radini  koordinat s buvo pakoreguotos suprojektuojant juos  artimiausi
kvartalin s linijos ar keliuko, kur jie iš ties  buvo surasti, viet . Br žiniuose žvalgym  trajektorijos
miškuose nepateikiamos, kadangi neatspindi realios žvalgym  trasos, ta iau galima tur ti omenyje,
kad visos jos praeitos išilgai 2 kartus, išlaikant 1,5-2 m atstum  tarp abiej  trajektorij . Visos žvalgymo
trajektorijos yra dokumentuotos ir pateikiamos ataskaitoje DVD laikmenoje ESRI shapefile formatu.
Matomumas registruotas procentine išraiška, kur procentinis skai ius reiškia tai, kokia dalis žem s
paviršiaus yra nedengiama augmenijos, šiaud , nukritusi  lap  ir pan. Ta iau ši  tyrim  atveju
sistemingi paviršiaus žvalgymai buvo atliekami tik tose vietose, kur paviršiaus matomumas siek  100%.
Pagrindin s sistemingai žvalgyt  plot  charakteristikos pateikiamos susistemintos 1 lentel je, tod l
tekste ši informacija dažniausiai neb ra kartojama.

Žvalgym  metu buvo renkami visi titnago radiniai, turintys žmogaus skaldymo požymi  arba
perdeg . Visgi arime randamiems titnago dirbiniams yra b dinga problema, kad dažnai jie gali b ti
suskaldyti ne priešistor je, ta iau v lyvais laikais, pl gais ariant dirv . Kartais tokias nuoskalas gana
sud tinga atskirti nuo archeologini  radini , tod l ir tarp ši  tyrim  metu surinkt  titnago radini  dalis
gali b ti iš ties  nearcheologiniai. Jau suregistruotus radinius perži s G. Pili iauskas iš viso
komplekso išskyr  apie 30 radini , kurie jo nuomone tur  b ti nearcheologiniai – suskil  ariant arba
savaime. Lidytin  ar panaši  lipdytin  keramika rinkta visa, o apžiesta rinkta tik tuo atveju, jei turi iki
XV a. datuojamai keramikai b ding  požymi  (profili  ar ornamentikos). Taip pat surinkta ir pavieni

lyvesn s keramikos pakrašt li  pavyzdži . Geležies šlakas ir molio tinkas rinkti tik iš piliakalni , o
senov s gyvenvie  ir pavieni  radini  fiksuotos tik koordinat s, o radiniai palikti vietoje. Degintiniai
žmoni  kaulai surinkti ir perduoti  bioarcheologijos laboratorij  J. Kozakaitei. Kitoki  radini ,
išskyrus vien  sp jam  švinin  verpstuk , neaptikta.

Ataskaitoje atlikti darbai ir j  rezultatai aptariami grupuojant juos  regionus, ta iau šie regionai
išskirti formaliai, patogumo d lei pagal pateikiamus planus, t. y. jie nelaikytini kažkokiais
mikroregionais geomorfologine ar archeologine prasme. Visos vietov s ataskaitoje nurodomos pagal
Registr  centro tinklalapyje pateikiamas oficialias gyvenam  vietovi  ribas. Kadangi išsami  šio
regiono geomorfologini  žem lapi  neturima, ataskaitoje Neries sl nio terasos vardijamos
neprofesionaliai, išskiriant jas vizualiai pagal LiDAR duomenis.
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KARAGELIŠKI  PILIAKALNIS
Gulai  vs. (Elektr  sav., Vievio sen.)

Karageliški  piliakalnis žvalgytas 2017 04 01, Neries regioninio parko direkcijos organizuotos
ekskursijos metu. Ekskursija buvo surengta piliakalni  met  proga, jos tikslas buvo nauj  piliakalni
paieška – dalyviams buvo pasakojama kaip atpažinti piliakalnius, kokie yra jiems b dingi požymiai,
kokio tipo kraštovaizdžiuose yra didžiausia tikimyb  juos aptikti. Ekskursij  ved  Neries regioninio
parko direkcijos darbuotojai Audron  Ži kut , Karolina Želv  ir Saulius Pupininkas kartu su
Valstybinio Kernav s kult rinio rezervato direkcijos archeologais Gintautu V lium ir šios ataskaitos
autoriumi. Ekskursijos maršrutas suplanuotas analizuojant LiDAR duomenis – žvalgymui pasirinkta
viršutin s Neries sl nio terasos pakraš io atkarpa nuo Aliosos upelio iki Paneri  ir Karageliški  kaim ,
kurioje yra gausu piliakalniams teoriškai tinkam  raguvomis atskirt  terasos kyšuli . Analizuojant
LiDAR duomenis perspektyviausia vieta piliakalniui atrasti pasirod  Gulai  kaimo teritorijoje esantis
kyšulys, ties kuriuo ir planuota baigti ekskursij  galimai iš ties  atrandant nauj  piliakaln . Deja,
paskelbus žygio maršrut  žiniasklaidoje, ekskursijos išvakar se  Neries regioninio parko direkcij
kreip si archeologas E. Šatavi ius ir praneš , kad b tent toje vietoje jis piliakaln  yra atrad s jau 2015
m., bet KPD apie tai praneš  tik 2017 m. vasario m nes . Taigi, paskutiniu metu paaišk jo, kad vietoje
naujo piliakalnio suradimo teks aplankyti tik jau atrast  piliakaln .

Ataskaitos rašymo metu piliakalnis jau yra trauktas  KVR (kodas 41588), jo akte yra pateiktas
detalus piliakalnio išvaizdos aprašymas, tod l ši informacija ia nebekartojama.

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Ekskursijos metu lankant piliakaln ,
paviršiaus matomumas buvo gana geras – jame buvo gausu šern  ištrypt  ploteli , šlaituose taip pat
buvo pakankamai nuo nukritusi  lap  atvir  plot , kuriuose ir ieškota radini . Vizualiai žvalgant
pavirši , aptikti 22 archeologiniai radiniai – 18 keramikos br kšniuotu paviršiumi šuki  bei 4 molio
tinko fragmentai. Keletas radini  aptikta piliakalnio aikštel je, ta iau dauguma koncentravosi jo
šiauriniame šlaite, ypa  kelet  metr  žemiau aikštel s išsiskirian ioje teras je (2 br ž.).

Rezultatai. Tipologiškai keramik  galima išskirti  dvi grupes (13 pav.). Pirmajai priskirtinos
šuk s iš gana riebios molio mas s, liesintos negausiomis, ta iau stambiomis gr sto akmens
priemaišomis (rad. Nr. 9, 14, 16, 22). Br kšniavimas neryškus, horizontalus arba netvarkingas.
Aptiktas vienas šio tipo pakrašt lis buvo S formos profilio. Šios keramikos chronologija n ra tiksli,
ta iau galima sp ti, kad ji tur  patekti  I t-me io pr. Kr. laikotarp . Antrai keramikos grupei
priskirtina keramika iš liesesn s molio mas s, liesintos gausesn mis ir smulkesn mis gr sto akmens
priemaišomis, galb t taip pat ir smulkiu sm liu. Šios keramikos br kšniavimas gerokai ryškesnis,
tvarkingas vertikalus (Nr. 1, 13, 15, 21). Nors šios keramikos pakrašt li  neaptikta, visi jos požymiai
yra b dingi I-II a. datuojamai briaunin s formos v lyvajai br kšniuotajai keramikai. Taip pat aptiktas
vienas išsiskiriantis nedidelio plonasienio puodelio nulygintu paviršiumi fragmentas (Nr. 5). Šios šuk s
molio mas  taip pat skiriasi – ji liesinta sm lio priemaišomis. Aptikti molio tinko fragmentai smulk s,
be išlikusi  originali  pavirši , molio mas  liesinta organin mis priemaišomis.

PANERI -PAALIOS S REGIONAS
Karageliški  k., Paneri  k., Vangos vs. (Elektr  sav., Vievio sen.),
Paalios s k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.)

Regionas yra Neries kairiajame krante, didži  Neries kilp  pietin je dalyje. Žvalgyta Neries
sl nyje ir viršutin s jo terasos pakraš iuose. Iš anks iau šiame regione žinomi archeologiniai objektai.
Iš anks iau šiame regione archeologini  objekt  žinoma negausiai – tai tik Neries sl nio aukštutin je
terasoje esanti Paalios s-Pamišk s pilkapyn  grup  ir Paneri  dvarviet . Ankstesni archeologiniai
tyrimai šiame regione vykdyti tik 2013 m. (vad. R. Vengalis), kuomet ieškant nauj  archeologini
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objekt  Neries sl nyje, ia buvo iškasta keliolika šurf 11. Visgi žvalgym  intensyvumas, lyginant su
kitais t  žvalgym  metu tirtais regionais, buvo nedidelis ir nauj  archeologini  objekt ia identifikuota
nebuvo.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti iš viso 3 suarti
plotai, bendro 6,19 ha dydžio (3 br ž.).

Plotas 1 yra Neries pakrant je, I sl nio terasoje. Šiame plote nesistemingi vizualiniai paviršiaus
žvalgymai buvo atlikti jau 2013 m., j  metu aptikta 1 titnago nuoskala. T  pa  tyrim  metu ia buvo
ištirtas ir 1 šurfas (Nr. 49), ta iau jame archeologini  požymi  neužfiksuota. 2016 m. žvalgym  metu
joki  archeologini  radini  neaptikta.

Plotas 2 yra Neries pakrant je, I ir II sl nio terasose, šalia Aliosos upelio. 2013 m. šio ploto
ribose buvo ištirti 3 šurfai (Nr. 54-56), ta iau joki  archeologini  požymi  juose neužfiksuota. 2016
m. žvalgym  metu šiame plote aptikta 10 titnago ir keramikos radini . Radiniai išsid st  tolygiai
visame plote ir joki  sankaup  nesudaro, tod l kol j  neaptikta daugiau, laikytini pavieniais radiniais
ir gyvenviet s, stovyklaviet s ar bent veiklos zonos išskyrimui šioje vietoje kol kas pagrindo n ra.

Plotas 3 yra 550 m  V nuo Neries kranto, 100 m nuo Aliosos upelio, viršutini  sl nio teras
pap je. Žvalgym  metu jame joki  archeologini  radini  neaptikta.

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai šiame regione vykdyti jau min tos Neries
regioninio parko direkcijos organizuotos ekskursijos metu. Žygio metu buvo ieškoma archeologini
radini  geresnio paviršiaus matomumo zonose – kertant arimus, miško kvartalines linijas, miško
keliukus, šern  išknisimus ir pan. Sisteming  žvalgym  tuo metu atlikti nebuvo laiko, tod l ir arimuose
ar kvartalin se linijose atlikti tik nesistemingi žvalgymai. Pavieni  titnago radini  aptikti pavyko šios
ataskaitos autoriui ir Karolinai Želvei. Radiniai aptikti skirtingose vietose Karageliški  k., Vangos vs.
ir Paneri  miško teritorijose. Radiniai Nr. 23-25 aptikti Neries pakrant je, I sl nio terasoje, radiniai Nr.
26-29 surasti kiek atokiau nuo up s, aukštesn je III(?) terasoje, ir dar vienas radinys (Nr. 30) aptiktas
viršutin s sl nio terasos pakraštyje (3 br ž.). Taip pat vienas titnago radinys (Nr. 31) šiame regione
buvo aptiktas Aliosos upelio sl nyje, ne min tos ekskursijos metu. Iš vis  min  radimvie
labiausiai d mes  patraukia Vangos k. teritorijoje aptikti 4 radiniai – toks kiekis aptiktas nesisteming
žvalgym  metu sufleruoja, kad sistemingi žvalgymai šioje vietoje gal  parodyti ir žymiai gausesn
radini  koncentracij .

Rezultatai. Aptikti radiniai kol kas traktuotini kaip pavieniai. Titnago radiniai datuotini akmens
amžiumi, o tikslesn  chronologij  identifikuojan  radini  neaptikta (14 pav.). Viena lipdytinos
keramikos šuk  taip pat neidentifikuojama, neaiškios chronologijos.

MITKIŠKI  SENOV S GYVENVIET  IR JOS APLINKA
Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.)

Mitkiški  senov s gyvenviet  yra Neries kairiajame krante, I-oje sl nio terasoje, šioje vietoje 
Ner tekan io Sukros upelio dešiniajame krante (1 pav.). Gyvenviet  aptikta tik XX a. pabaigoje – ia
buvo rasta I m. e. t kstantme io gyvenviet s požymi  – lipdytin s keramikos lygiu ir grubl tu
paviršiumi12. Archeologiniai tyrimai gyvenviet s teritorijoje ir jos aplinkoje vykdyti 2010 m., vykdant
žvalgymus  Neries  pakrant se  (vad.  G.  V lius).  Tuomet  buvo  ištirta  po  kelis  šurfus  gyvenviet s
teritorijoje, plote tarp gyvenviet s ir Neries bei aukštesn je sl nio terasoje  PR nuo gyvenviet s
teritorijos 13 . Kult rinis sluoksnis ir archeologiniai radiniai aptikti tik Neries pakrant je tirtuose
šurfuose, tuo tarpu gyvenviet s teritorijoje ir aukštesn je terasoje joki  archeologini  požymi

11 Vengalis, R. Neries pakran  (Elektr , Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2013 m. žvalgom  archeologini  tyrim
ataskaita. LIIR, F.1, b.6772, p. 9-11.
12 http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=2566
13 lius G. Neries up s kairiojo kranto, tarp Vasyliški  ir Mitkiški  k., Elektr  sav., žvalgom  archeologini  tyrim
2010 m. ataskaita. LIIR, F.1, b.7132, p. 8-9.
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neužfiksuota. 2015 m. archeologiniai tyrimai atlikti sklype, esan iame toje pa ioje aukštesn je terasoje,
250-350 m  V nuo Mitkiški  senov s gyvenviet s teritorijos rib  (vad. R. Vengalis). Šioje vietoje
aptiktas kult rinis sluoksnis su akmens ir geležies amžiaus radiniais14.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šioje vietoje buvo žvalgyti iš viso 2 suarti plotai,
bendro 3,3 ha dydžio (4-5 br ž.).

Plotas  4  apima  Mitkiški  senov s  gyvenviet s  teritorijos  centrin  dal ,   P  nuo  jos  esan ios
aukštesniosios terasos dal  ir šlait  tarp ši  teras .  š  plot  patenka 2010 m. tirtas šurfas Nr. 147, o
šurfai Nr. 143, 146 ir 148 yra visai greta jo. Visuose šiuose šurfuose joki  archeologini  požymi
nefiksuota, ta iau 2016 m. atlikti vizualiniai paviršiaus žvalgymai parod , kad archeologini  radini  ir
objekt  šioje vietoje yra itin gausu. Žvalgym  metu aptikti 25 titnago radiniai (9 iš j  grei iausiai
nearcheologiniai), 14 lipdytin s keramikos šuki , nemažai apžiestos ir žiestos keramikos (jos paimti
tik keli pavyzdžiai), 75 vnt. geležies šlako (paliktas vietoje užfiksuojant koordinates, žr. 4 lent.).
Didžiausia radini  koncentracija – tiek titnago, tiek ir šlako – fiksuota P žvalgyto ploto dalyje,
aukštesniosios terasos pa iame pakraštyje. Centrin je ploto dalyje – šlaite, skirian iame dvi terasas –
radini  aptikta nebuvo. Tuo tarpu žemesniojoje terasoje, jau saugomos gyvenviet s teritorijoje, radini
buvo taip pat gausu, tik jie pasklid  kiek pla iau nei aukštesniojoje terasoje ir vyravo tarp j  jau
lipdytin  keramika ir geležies šlakas (5 br ž.). Žvalgym  metu arime taip pat fiksuota 10 archeologini
objekt  – žem gilint  duobi  požymi . Tose vietose armenyje aiškiai išsiskyr  juodo deg singo
sm lio ploteliai, rodantys praart  objekt  vietas (5 lent.). 9 iš 10 ši  objekt  fiksuoti aukštesniojoje
terasoje ir tik 1 žemesniojoje. Radini  gausa ir atsideng  objektai tikinamai rodo, jog šioje vietoje
esama suarto intensyvaus kult rinio sluoksnio.

Plotas 5 yra Neries pakrant je, I sl nio terasoje,  R nuo saugomos Mitkiški  senov s
gyvenviet s rib . Prie pat šio ploto yra 2010 m. tirtas šurfas Nr. 151, kuriame aptiktas geležies amžiaus
ir ankstyv  viduramži  kult rinis sluoksnis su grubl ta, lygiu paviršiumi ir apžiesta keramika. 2016
m. atlikt  vizualini  paviršiaus žvalgym  metu šiame plote aptikti 9 titnago radiniai (2 iš j  grei iausiai
nearcheologiniai), 8 vnt. geležies šlako bei šiek tiek kaimo keramikos šuki . Radiniai ryškesni
koncentracij  nesudaro, paplit  viso ploto teritorijoje.

Rezultatai. Vizualini  paviršiaus žvalgym  metu aptikt  radini  kiekis ir paplitimas aiškiai
rodo, kad gyvenviet s teritorijoje ir  P nuo jos yra išlik s intensyvus kult rinis sluoksnis. Kai kuriose
vietose kult rinis sluoksnis neabejotinai suartas iki pat žemio, ta iau suardytu jis nelaikytinas, kadangi
jame yra išlik  gaus s archeologiniai radiniai. Susumuojant ši  tyrim  rezultatus su 2010 m. ir 2015
m. tyrim  rezultatais, galima konstatuoti, kad gyvenviet s teritorija tur  b ti ženkliai prapl sta ir
apimti vis  plot  tarp Sukros upelio ir stataus vienos iš aukštesni  sl nio teras  šlaito (5 br ž.).

Tarp titnago radini  išsiskiria 2 dvigaliai skaldytiniai (rad. Nr. 61, 67), b dingi Svidr  kult rai.
Kit  radini  tikslesn  chronologija nenustatoma, ta iau labai panašu, kad jie gali priklausyti vairiems
akmens amžiaus laikotarpiams (15 pav.).

Tarp lipdytin s keramikos radini  identifikuota grubl tosios ir keramikos lygiu paviršiumi
šuki  (16 pav.). Grubl toji keramika daugeliu atveju priskirtina v lyvajam jos tipui, datuotinam V-VII
a., tik viena šuk  (rad. Nr. 81) aiškiai ankstyvojo tipo, datuotino III-IV a. Lipdytin  keramika lygiu
paviršiumi grei iausiai datuotina VIII-XI a., ta iau neaptikta jos pakrašt li  iš kuri  galima b
pasakyti k  nors tikslesnio apie keramikos tipus. Tarp apžiestos keramikos vyrauja v lyv  istorini
laik  kaimo keramika,  XIII-XIV a. galb t pretenduoja kelios šuk s, ornamentuotos lygiagre iomis
linijomis (rad. Nr. 92, 104).

Geležies šlako radiniai b dingi geležies lydymo krosneli  atliekoms. Didži  dal  sudar
tekusis rudneli  šlakas. Aukštesniosios terasos pakraštyje aptikta viena stambi rudnel s dugno gargaž .

14 Vengalis, R. Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) archeologini  tyrim  2015 m. ataskaita. LIIR, F.1, neinv.
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MITKIŠKI  REGIONAS
Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.)

Kitas žvalgytas regionas yra Mitkiški  kaimo šiaurin je dalyje, Neries kairiajame krante, I-III(?)
sl nio terasose (4 br ž.). Iki šiol šioje vietoje archeologini  objekt  nežinota. Archeologiniai tyrimai
vykdyti tik apie 400 m  R nuo šios vietos, kur 2010 m. Neries krante buvo iškasta keliolika šurf  (vad.
G. V lius)15. Aiškesni  archeologini  požymi  tirtuose šurfuose fiksuota nebuvo.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šioje vietoje buvo žvalgyti iš viso 2 suarti plotai,
bendro 6,05 ha dydžio (4 br ž.).

Plotas 6 yra 200-500 m  P nuo Neries kranto, II-III sl nio terasoje. Žvalgym  metu jame joki
archeologini  radini  neaptikta, pasitaik  tik tiksliau neidentifikuojamo laikotarpio apžiestos kaimo
keramikos. Žvalgym  metu susidar sp dis, kad galb t visame šiame lauke paviršiuje gali b ti
susidar s aliuvinis sluoksnis, suformuotas Neries potvyni . Toks sp jimas pagr stas tuo, kad
dirvožemio pagrind ia sudaro smulkus purus sm lis, analogiškas potvynio sluoksniams, fiksuotiems
Neries pakrant se vairiose vietose tirtuose šurfuose. Be abejo, sprendžiant tik iš paviršini  arimo
žvalgym , toks sp jimas negali b ti patvirtintas, tod l ateityje labai naudinga b  š  sl  žvalgyti
kitais metodais – gr žiniais arba georadaru.

Plotas 7 yra  ŠV nuo ploto 6, ar iau Neries kranto. Žvalgym  metu ia aptikti 4 archeologiniai
radiniai – 3 titnago nuoskalos ir 1 lipdytin s keramikos šuk . Panašu, kad geomorfologin  situacija
šiame plote yra tokia pati, kaip ir plote 6 – ia taip pat dirvožemis susiformav s lengvo smulkaus sm lio
pagrindu, kuris labai primena potvynio suformuot  sluoksni  grunt . Radiniai šiame plote aptikti vos
išsiskirian iose pakilum se, kuriose dirvožemio strukt ra buvo kiek kitokia.

Iš kit  asmen  gauta informacija apie radinius. Bendraujant su žvalgyt  sklyp  savininku
Gintaru Barusevi ium, paaišk jo, kad jis domisi archeologija ir yra surink s nemažai vairi  radini .
G. Barusevi iaus parodyti radiniai buvo jo surinkti 4 skirtingose vietose (4 br ž.).

Pirmoji vieta buvo G. Barusevi iaus sodybos kieme (Mitkiški  k., Papar  g. 15, koord.
552800; 6083120). Radiniai ia buvo surinkti kurmiarausiuose, kuri  buvo gausu ir apsilankymo metu.
Kurmi  iškeltas gruntas – intensyviai juodas sm lis. Tarp ia surast  radini  buvo gausu titnag , tarp
kuri  vyravo žmogaus neskaldyti nat ral s rieduliukai, ta iau tarp j  pavyko išskirti bent 26
neabejotinai žmogaus skaldytus titnagus. Daugiausiai tai buvo akmens amžiumi datuotinos nuoskalos,
keletas skel  ir keli retušuoti dirbiniai (24 pav.). Taip pat šioje vietoje gausiai pririnkta ir keramikos,
ta iau beveik visa ji datuotina XIX-XX a. Visgi tarp šios keramikos buvo ir viena lipdytin  šuk  –

lyvoji grubl toji keramika, datuotina V-VII a.
Antroji  G.  Barusevi iaus  parodyta  radimviet  buvo  jo  sodybos  P  pakraštyje,  šalia  neaiškios

kilm s griovio (koord. 552800; 6083070). Šioje vietoje labai gausiai aptinkama geležies šlako. Jo ia
pasteb ta ir lankymosi metu – smulki  šlako gabal li  buvo išties gausu kurmiarausiuose ir net mat si
žem s paviršiuje, nors šioje vietoje auga pieva. Vizualiai šlakas b dingas geležies gavybos rudnel ms,
daugiausiai tai tekusis šlakas.

Tre ioji radimviet  yra  Š nuo žvalgyto ploto 6 – ia palei Š žvyrkelio krašt  2015 m. iškastoje
elektros kabelio tranš joje G. Barusevi ius pasteb jo perkast  tamsaus grunto duobi  bei jose surinko
gausi  apžiestos ir žiestos keramikos radini . Didžioji keramikos dalis grei iausiai tur  b ti
datuojama XVII-XVIII a., kai kurios šuk s galb t siekia ir XVI a. domu, kad buvo nemažai ir žiestos
glaz ruotos keramikos, kas yra nelabai b dinga kaimaviet ms, labiau dvarviet ms. Visgi istoriniai
žem lapiai rodo b tent šioje vietoje buvus  valakin  gatvin  kaim , kuris pažym tas jau
ankstyviausiame turimame plane 1845 m., o išskirstytas vienkiemiais tarp 1940 ir 1950 m.

Ketvirtoji radimviet  yra aukštesniojoje sl nio terasoje susiformavusios griovos dugne (koord.
552630; 6082950) (2 pav.). ia G. Barusevi ius aptiko keliolika gana stambi  lipdytin s keramikos

15 lius G. Neries up s kairiojo kranto, tarp Vasyliški  ir Mitkiški  k., Elektr  sav., žvalgom  archeologini  tyrim
2010 m. ataskaita. LIIR, F.1, b.7132, p. 8-9.
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lygiu paviršiumi šuki , kurios visos koncentravosi vienoje vietoje, keli  metr  spinduliu. Pagal molio
mas  ir paviršiaus apdirbim  ši keramika primena v lyvojo geležies amžiaus keramik , ta iau geras
jos išdegimas sufleruoja, kad galb t tai gali b ti ir istorini  laik  lipdytin  keramika (25 pav.).
apsilankius šioje radimviet je buvo aptiktos kelios smulkios tokios pa ios keramikos šukel s ir keli
smulk s molio tinko fragmentai (paimta viena keramikos šuk , rad. Nr. 107).

ia aprašyti radiniai saugomi pas rad , padarytos tik domesni  radini  nuotraukos.
Kasiniai. Šiame regione buvo iškasti 7 kasiniai (2 lent.). Visi jie kasti ketvirtosios G.

Barusevi iaus nurodytos radimviet s aplinkoje, siekiant išsiaiškinti ne prastoje vietoje aptikt  radini
kontekst . Kasiniai kasti terasos viršuje abipus griovos, griovos šlaite ir dugne aplink radimviet .
Kasiniai buvo 30x30 cm dydžio, kasti kastuvu, atidžiai perži rint iškast  grunt . Visuose kasiniuose
iškarto po miškožemio sluoksniu aptiktas sm lio ar molio žemis ir joki  archeologini  požymi
neužfiksuota.

Rezultatai. Žvalgym  metu šiame regione surinkta informacija rodo, kad šis, iki šiol tuš iu
laikytas regionas iš ties  archeologine prasme yra labai domus ir perspektyvus. Aptikti radiniai rodo
šios vietos apgyvendinimo požymius tiek akmens, tiek geležies amžiuose, tiek ir istoriniais laikais.
Visgi, tikslesn  archeologin  šio regiono vert  gali b ti nustatyta tik tolimesni  tyrim  pasekm je.

IOBIŠKIO REGIONAS
iobiškio k. (Širvint  r. sav., iobiškio sen.)

Žvalgyta vieta yra Neries pakrant je, I-oje ir II-oje terasose, keli šimtai metr  žemiau Neries ir
Mus s upi  santakos (3, 4 pav.). Archeologini  objekt  ar ia surast  archeologini  radini  iki šiol
šioje vietoje nežinota. Artimiausi objektai yra iobiškio pilkapynas kitame Mus s krante ir Padvari
senov s gyvenviet , esanti maždaug 700 m  PR nuo žvalgyt  viet . Padvari  senov s gyvenviet  buvo
atrasta 2014 m. tyrim  metu (vad. R. Vengalis) 16 . Tuomet ieškant nauj  archeologini  objekt
sistemingai buvo tiriami šurfai Neries pakrant se, ta iau ties min ta senov s gyvenviete tyrimai buvo
užbaigti ir ia aptariamas regionas tirtas nebuvo.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 6 atskiri nedideli
suarti ploteliai, kuri  bendras plotas 2,55 ha (6 br ž.).

Plotas 8 yra II-oje sl nio terasoje, apie 100 m nutol s nuo Neries. Žvalgym  metu šiame plote
priešistoriniu laikotarpiu datuotin  radini  neaptikta, paimtas tik vienas istorini  laik  apžiestos
keramikos pakrašt lis (rad. Nr. 110).

Plotas 9 yra ant pa io Neries kranto, I-oje sl nio terasoje, 170 m  V nuo ploto 8 (3 pav.). Šiame
plote archeologini  radini  aptikta gausiai – surinkti 25 titnago radiniai (2 iš j  grei iausiai
nearcheologiniai), 2 lipdytin s keramikos šuk s ir 4 apžiestos keramikos šuk s. Didžiausia radini
koncentracija buvo ploto R pus je, o V pus je radiniai retesni.

Plotas 10 yra ant pa io Neries kranto, I-oje sl nio terasoje, 100 m  ŠV nuo ploto 9. Žvalgym
metu šiame plote aptikti 2 radiniai – titnago nuoskala ir apžiestos keramikos šuk .

Plotas 11 yra ant pa io Neries kranto, I-oje sl nio terasoje, 40 m  ŠV nuo ploto 10. Žvalgym
metu archeologini  radini  šiame plote neaptikta.

Plotas 12 yra ant pa io Neries kranto, II-oje sl nio terasoje, 50 m  ŠV nuo ploto 11. Žvalgym
metu šiame plote aptikti 8 radiniai – 1 titnago skaldytinis, 1 lipdytin s keramikos šuk , dar kelios
neaiškaus tipo keramikos šuk s, kelios istorini  laik  keramikos šuk s ir švininis verpstukas(?).

Plotas 13 yra ant pa io Neries kranto, II-oje sl nio terasoje, 30 m  ŠV nuo ploto 12. Žvalgym
metu šiame plote aptiktas 1 radinys – nenustatyto tipo, galb t lipdytin s keramikos šuk .

16 Vengalis, R. Neries pakran  ir teritorijos tarp Neries ir Sp ros ežero (Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2014 m. žvalgom
archeologini  tyrim  ataskaita. LIIR, F.1, b.7129, p. 18-19.
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Rezultatai. Apibendrinant galima konstatuoti, kad radini  koncentracija plote 12 tur  rodyti
šioje vietoje egzistuojan  akmens amžiaus stovyklaviet . Aptiktos kelios br kšniuotosios keramikos
šuk s leidžia sp ti, kad atlikus šiame regione intensyvesnius tyrimus galima tik tis aptikti ir v lyvesni
laik  gyvenviet .

Tarp titnago radini  pamin tina viena skelt  (rad. Nr. 136), nuskelta nuo dvigalio skaldytinio ir
skirtina finalinio paleolito Svidr  kult rai. Dauguma radini  grei iausiai priklauso kitiems
laikotarpiams, galb t mezolitui (17 pav.).

Keramikos radini  šiame regione žvalgytuose plotuose surinkta iš viso 15. Tarp j  išsiskiria 3
tikrai lipdytin s keramikos šuk s, kuri  2 yra br kšniuotu paviršiumi (rad. Nr. 113, 151) ir 1 – lygiu
(Nr. 114), bei dar keletas šuki , kurios gali b ti lipdytin s. Šuk s br kšniuotu paviršiumi n ra labai
išraiškingos, ta iau pagal molio mas  jos panašiausios  v lyv  briaunin  br kšniuot  keramik ,
datuojam  I-II a. Likusios šuk s apžiestos, datuotinos istoriniais laikais.

Taip pat aptiktas vienas verpstuko formos švininis dirbinys (rad. Nr. 150), ta iau neaišku, ar tai
iš ties  yra verpstukas.

SP ROS EŽERO REGIONAS
Pasp ri  k., Viršuliški  mšk. (Širvint  r. sav., Jauni  sen.)

Šiame regione žvalgymai vykdyti Sp ros ežero pakrant se. Šiuo metu Sp ros ežeras yra 84 ha
dydžio, bet pagal reljef  galima spr sti, kad kadaise jis yra buv s gerokai didesnis, apie 150 ha dydžio,
ir apie pus  jo šiuo metu jau yra uždurp jusi (7 br ž.). Nei Sp ros ežero pakrant se, nei jo apylink se
iki šiol joki  archeologini  objekt  n ra žinoma ir joki  tyrim  nevykdyta. Visgi, ežeras istoriškai yra
domus tuo, kad jo vardu yra pavadinamas vienas iš Lietuvos metraš  legendin je dalyje minimas

Lietuvos kunigaikš  – tai netiesiogiai rodo tam tikr  šios vietov s mitologin , o galb t tuo pa iu ir
archeologin  vert .

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 4 atskiri plotai –
vienas arimas ir 3 miško kvartalin s linijos, kuri  bendras plotas 2,66 ha (7 br ž.).

Plotas 14 yra šiaurin je ežero pakrant je, kur sutampa tiek dabartinio, tiek ir senovinio ežero
krantai (5 pav.). Suarto lauko žvalgym  metu plote aptikta 12 titnago radini  (1 grei iausiai
nearcheologinis), kuri  9 koncentravosi nedideliame, tik apie 20 m skersmens plotelyje ploto rytin je
pus je, lik  3 aptikti taip pat netoliese, nutol  nuo šios koncentracijos iki 50 m atstumu.

Plotas 15 yra apie 450 m nuo dabartinio ežero kranto  V pus , ant aukštesniosios terasos krašto.
Ties šia vieta ežero krantas galb t gal jo driektis v lyvojo ledynme io pabaigoje. Š ploto galas
atsiremia  nedidel  Žvirgždup s upel , tekant  Sp ros ežer . Šioje vietoje buvo žvalgyta 230 m ilgio
miško kvartalin  linija. Joki  archeologini  radini  ar kit  požymi  neaptikta.

Plotas 16 yra visai šalia ploto 15, statmenas jam. ia žvalgyta 80 m ilgio kvartalin  linija. Joki
archeologini  radini  ar kit  požymi  neaptikta.

Plotas 17 yra 140 m  PR nuo plot  15 ir 16, taip pat aukštesniosios ežero terasos pakraštyje.
ia žvalgyta 240 m ilgio miško kvartalin  linija. Joki  archeologini  radini  ar kit  požymi  neaptikta.

Nestemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Vaikštant ežero pakrant mis labai nedideliame
suartame plotelyje buvo aptikta viena titnago nuoskala (rad. Nr. 165). Radinys rastas šalia upelio,
jungian io Sp ros ežer  su Mus s upe. Analizuojant šios vietos reljef , matyti, jog senov je šioje
vietoje ežeras tur jo b ti ir dabartin s Mus s up s vagos vietoje, o j  su Sp ros ežeru grei iausiai jung
ne upelis, ta iau s siauris, kuriame b ta bent dviej  sal . Toks šios vietos paleokraštovaizdis yra labai
domus archeologine prasme, kadangi sprendžiant pagal tyrin tas panašias vietas, tokios protakos buvo

labai m gstamos akmens amžiuje ir ia galima tik tis aptikti tiek stovyklavie  buvusios pakrant s
zonose, tiek ir žvejybini  užtvar  ir atliek  sankaup  durpi  sluoksnyje s siaurio duburyje.

Rezultatai. Apibendrinant, šiame regione aptikta viena akmens amžiaus stovyklaviet , o vienas
nesisteming  žvalgym  metu aptiktas radinys rodo taip pat labai perspektyvi  viet  akmens amžiaus
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stovyklaviet ms (7 br ž.). Taip pat ateityje b  naudinga atkreipti d mes  ir  buvusio s siaurio dubur
šalia pavienio titnago radimo vietos.

Tarp aptikt  radini  nepasitaik  turin  konkretesn  chronologij , jie datuotini pla iu periodu
– visu akmens amžiumi. Vienas titnagas grei iausiai nuo skiltuvo, datuotinas geležies amžiumi arba
istoriniais laikais (18 pav.).

MUS S UP S PAKRANT S
Virvy  k. (Širvint  r. sav., Musnink  sen.), Pamusi  k. (Širvint  r. sav., iobiškio sen.)

Mus s up s pakrant se žvalgymai vykdyti dviejose atskirose vietose – Virvy  ir Pamusi
kaim  teritorijose. Abi vietos anks iau netyrin tos ir archeologini  objekt  jose nežinoma.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Abiejose vietose žvalgyta po vien  plot
arimuose.

Plotas  18  yra  Virvy  kaimo teritorijoje,  kairiajame Mus s  krante,  viršutin s  sl nio  terasos
pakraštyje. Kitoje Mus s up je priešais š  plot  yra istorini  laik  archeologinis objektas – Musnink
(Musnink li ) dvarviet . ia žvalgytas 1,55 ha dydžio plotas, ta iau joki  archeologini  radini  aptikta
nebuvo.

Plotas 19 yra Pamusi  kaimo teritorijoje, taip pat kairiajame Mus s krante, II-os sl nio terasos
pakraštyje (6 pav.). Kitoje Mus s pus je, apie 800 m  ŠV nuo šios vietos yra Janioni  piliakalnis.
Žvalgymai ia vykdyti dar 2014 m., kartu su Gabriele Gudaitiene. G. Gudaitien  tuo metu planavo
vykdyti archeologinius žvalgymus Mus s up s pakrant se ir šioje vietoje lankytasi planuojant t
ekspedicij , kuri v liau vis d lto ne vyko. Tuomet sistemingai buvo žvalgytas vienas plotas ariamame
lauke, kuriame surastos 6 apžiestos keramikos šuk s, pagal ornamentik  ir molio mas  b dingos XIII-
XIV a. (18 pav.). Keramikos šuk s išsibars iusios visame žvalgytame plote tolygiai (6 br ž.). Taip pat
buvo aptikti ir 2 titnago radiniai, ta iau abu jie grei iausiai nearcheologiniai.

Rezultatai. Nors Pamusi  k. aptikt  XIII-XIV a. keramikos radini  kiekis ir nedidelis, ta iau
atsižvelgiant  tai, kad visi aptikti radiniai priklauso vienam laikotarpiui, šuki  išlikimo lygis gana geras,
galima beveik neabejotinai teigti, kad šioje vietoje tur  egzistuoti min to laikotarpio gyvenviet .
Tikresniam šio fakto patvirtinimui visgi reik  šioje vietoje atlikti intensyvesnio pob džio tyrimus.

PAEŽER LIO-DRAU  REGIONAS
Drau  k. (Širvint  r. sav., Jauni  sen.), Paežer lio mšk. (Širvint  r. sav., Kernav s sen.)

Šis regionas yra apie 2 km  pietus nuo Sp ros ežero. Analizuojant LiDAR duomenis, matyti,
jog tarp šiuo metu išlikusi  Sp ros ir Aliej  ežer , 6 km atkarpoje senov je b ta gerokai daugiau
ežer , kuri  vis  forma buvo pailga, besit sianti P-Š kryptimi. Šis regionas ir yra šio buvusio ežeryno
vietoje. ia žvalgymai ir vykdyti senovini , šiuo metu jau užpelk jusi  ežer  pakrant se. Anks iau
šiame regione archeologiniai tyrimai vykdyti 2008 ir 2014 m. 2008 m. G. V lius tyr  vien  perkas
dviej  Romos imperijos monet  radimo vietoje. Monetas ia metalo detektoriumi aptiko privatus
asmuo ir informavo apie tai Valstybinio Kernav s kult rinio rezervato direkcijos mokslini  tyrim
skyri , nurodydamas tiksli  radimo viet . Žvalgom  tyrim  metu joki  archeologini  požymi
užfiksuota nebuvo17. 2014 m. šioje vietoje žvalgomieji tyrimai vykdyti ieškant nauj  archeologini
objekt . Tuomet Paežer lio ir gretimo buvusio ežero pakrant se buvo ištirta 20 šurf  ir atlikti
vizualiniai paviršiaus žvalgymai miško keliuko vietoje. Tyrim  metu Š Paežer lio ežero krante aptikti

17 lius, G. Kernav s (Širvint  r.) girininkijos, Paežer lio miško žvalgom  archeologini  tyrin jim  2008 metais
ataskaita. LIIR, F.1, b.5108.
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3 titnago radiniai – 1 šurfe ir 2 paviršiaus žvalgym  metu 18 . Aiškesni  archeologini  objekt
identifikuota nebuvo, ta iau pavieniai radiniai rod , jog j ia gali b ti.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 4 atskiri plotai – 3
arimai ir 1 miško keliukas, kuri  bendras plotas 15,37 ha (8 br ž.).

Plotas 20 yra Š Paežer lio ežero krante, apie 80 m atstumu nuo dabartinio ežero, ta iau pa ioje
senovinio ežero pakrant je. Žvalgytas sm tas miško keliukas 320 m ilgio atkarpoje. Žvalgytas plotas
sutampa su 2014 m. žvalgyta vieta – tuo metu ia paviršiuje aptikti 2 titnago radiniai, dar vienas radinys
aptiktas prie pat šio ploto kastame šurfe. 2016 m. žvalgym  metu šis keliukas buvo žvalgytas 3 kartus
skirtingu metu, kiekvien  kart  praeinant po 2 kartus. Po kelis radinius buvo aptikta kiekvieno iš ši
žvalgym  metu. Iš viso 2016 m. žvalgym  metu ia aptikti 7 titnago radiniai. Radiniai išsibarst  30 m
atkarpoje – toje pa ioje vietoje, kur buvo rasti ir 2014 m. radiniai.

Plotas 21 siterp s tarp dviej  buvusi  ežer  – Paežer lio ežero iš V pus s ir kito, jau sunykusio
ežero iš R pus s (7 pav.). Nuo ploto 20 jis nutol s apie 200 m  R. ia žvalgytas suartas laukas, kuriame
aptikti 3 pavieniai titnago radiniai. Dirvožemis ia buvo molingas ir labai skyr si nuo sm to ploto 20
grunto.

Plotas 22 yra 500 m  R nuo ploto 21, tarp dviej  kit  jau visiškai užpelk jusi  ežer . ia
žvalgytas suartas laukas vakarinio ežero R pakrant je (8 pav.). Žvalgym  metu aptikta 12 radini  – 10
titnago radini  (3 iš j  grei iausiai ne archeologiniai) ir 2 apžiestos istorini  laik  keramikos šuk s.
Visi titnago radiniai sudaro labai aiški  apie 70 m skersmens koncentracij . Galima pasteb ti, kad ši
koncentracija sutampa ir su skirtinga dirvožemio strukt ra – visame lauke jis buvo labai molingas, o
radini  koncentracijos vietoje – lengvesnis, susiformav s sm lio pagrindu.

Plotas 23, taip pat kaip ir plotas 22 yra tarp t  pa  dviej  užpelk jusi  ežer , ta iau rytinio
ežero V pakrant je. Nuo ploto 22 jis nutol s 100 m  R pus . Dirvožemis ia taip pat labai molingas.
Joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  šiame plote neaptikta.

Rezultatai. Šiame regione žvalgytuose plotuose aiškiai išsiskiria 2 nedidelio skersmens radini
koncentracijos ir keli pavieniai atskiri radiniai (8 br ž.). Žvelgiant iš metodin s pus s domi yra ploto
20 radimviet . Šioje vietoje vizualiniai paviršiaus žvalgymai vykdyti jau 4 atskirus kartus, ir kiekvien
žvalgym  metu aptikta vos po 2-3 radinius, nors visada j  ieškota labai atidžiai, žinant, kad šioje vietoje
jie labai smulk s. Šis faktas pademonstruoja, kad ir kitais atvejais vien  kart  atlikti paviršiaus
žvalgymai gali duoti tik pavienius radinius, ta iau pakartotiniai žvalgymai toje pa ioje vietoje pavieni
radini  radimviet se gali išryškinti ir kur kas intensyvesnes radini  koncentracijas.

Beveik visi aptikti titnago radiniai neturi chronologij  identifikuojan  požymi  ir datuotini
pla iu viso akmens amžiaus laikotarpiu (19 pav.). Išsiskiria tik viena nuoskala, nuskelta nuo gludinto
dirbinio, pagaminto iš balto matinio ne vietin s kilm s titnago (rad. Nr. 185). Šis radinys tur
priklausyti laikotarpiui nuo subneolito pabaigos iki bronzos amžiaus pradžios. Pakankamai lokalios
titnago radini  koncentracijos ir tušti plotai aplink jas leidžia preliminariai sp ti, kad šios radini
sankaupos gali atstovauti vienkartin s veiklos kompleksus. Tok  sp jim  paremia ir faktas, kad radiniai
gana panaš s vienas  kit  – pvz., ploto 20 radimviet je visi aptikti titnago radiniai yra labai smulkios
nuoskalos.

DRAU  MIŠKO REGIONAS
Drau  mšk. (Širvint  r. sav., Jauni  sen.), Pakalni  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.)

Šis regionas yra apie 1 km  PR nuo Paežer lio-Drau  regiono, to paties buvusio didelio
ežeryno centrin je dalyje. Didžioji šiame regione vykdyt  žvalgym  dalis koncentruojasi apie vien
buvus  atskir  ežer , ir tik keli žvalgyti plotai yra kito buvusio ežero pakrant se (9 br ž.). Iki šiol šiame

18 Vengalis, R. Neries pakran  ir teritorijos tarp Neries ir Sp ros ežero (Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2014 m. žvalgom
archeologini  tyrim  ataskaita. LIIR, F.1, b.7129, p. 23-24.
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regione buvo žinomi 4 archeologiniai objektai – akmens amžiaus stovyklaviet s. Visos jos surastos
2014 m. vykdyt  žvalgom  tyrim  metu (vad. R. Vengalis). Tuo metu ia buvo ištirti 73 šurfai,
išd styti maždaug 50 m atstumu vienas nuo kito aplink vis  buvusio ežero pakrant . Taip pat vykdyti
ir vizualiniai paviršiaus žvalgymai miško keliuk  ir kvartalini  linij  vietose19.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyta iš viso 17 plot ,
kuri  bendras dydis – 7,15 ha. 16 iš ši  plot  buvo sm ling  miško keliuk  ir suart  kvartalini  linij
vietose ir tik vienas ariamame lauke (9 br ž.). Miško kvartalin s linijos žvalgytos beveik iškart po j
suarimo, taigi matomumas jose buvo labai geras, siekiantis 100%

Plotas 24 yra buvusio ežero Š krante, dalinai patenka  Drau  senov s gyvenviet s IV teritorij .
ia žvalgyta 270 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Ploto P dalis žvalgyta ir 2014 m., tuomet

archeologini  radini ia nerasta. Joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta ir 2016 m.
žvalgym  metu.

Plotas 25 yra buvusio ežero Š krante, dalinai patenka  Drau  senov s gyvenviet s IV teritorij .
Jis kryžiuojasi su plotu 24. ia žvalgyta 250 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Žvalgym  metu
joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas  26  yra  buvusio  ežero  R  krante,  dalinai  patenka   Drau  senov s  gyvenviet s  III
teritorij . ia žvalgyta 770 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Ploto P dalis žvalgyta ir 2014 m.,
tuomet ia aptikta 1 titnago nuoskala. Tuo tarpu 2016 m. žvalgym  metu joki  radini  ar kit
archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas 27 yra buvusio ežero R krante, šalia Drau  senov s gyvenviet s III teritorijos. Jis
kryžiuojasi su plotu 26. ia žvalgyta 550 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Visas plotas
žvalgytas ir 2014 m., tuomet archeologini  radini ia nerasta. Joki  radini  ar kit  archeologini
požymi  neaptikta ir 2016 m. žvalgym  metu.

Plotas 28 yra buvusio ežero R krante, dalinai patenka  Drau  senov s gyvenviet s II teritorij .
ia žvalgyta 400 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet

archeologini  radini ia nerasta. 2016 m. žvalgym  metu aptiktas vienas sp jamas archeologinis
objektas – tai keliolikos degusi  akmen  koncentracija, išsibars iusi keli  metr  plotelyje. Koki  nors
kitoki  radini  šiame plote neaptikta.

Plotas 29 yra buvusio ežero P krante. ia žvalgyta 170 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa.
Nedidel  ploto dalis sutampa su 2014 m. žvalgytu plotu, tuomet archeologini  radini ia nerasta. Joki
radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta ir 2016 m. žvalgym  metu.

Plotas 30 yra buvusio ežero P krante. ia žvalgyta 95 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa.
Žvalgym  metu buvusio ežero pakrant je aptikta viena titnago nuoskala.

Plotas 31 yra buvusio ežero P pus je, apie 250 m nuo jo kranto. ia žvalgyta 150 m ilgio miško
keliuko atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet archeologini  radini ia nerasta. Joki
radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta ir 2016 m. žvalgym  metu.

Plotas 32 yra buvusio ežero R krante. ia žvalgyta 640 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa.
Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas 33 yra buvusio ežero R pus je, apie 450 m nuo jo kranto. Jo galas ribojasi su plotu 32.
ia žvalgyta 520 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Žvalgym  metu joki  radini  ar kit

archeologini  požymi  neaptikta.
Plotas 34 yra buvusio ežero R krante. Jis kryžiuojasi su plotu 32. ia žvalgyta 480 m ilgio

miško kvartalin s linijos atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet archeologini  radini ia
nerasta. Tuo tarpu 2016 m. žvalgym  metu ia buvo aptikta degintini  kauliuk  koncentracija.
Kauliukai surinkti 30 m ilgio atkarpoje. Šioje vietoje kvartalin  linija statmenai kerta pailgos formos,
maždaug 30 m plo io ir 4-5 m aukš io kop , o surinkti radiniai ir aptikti kopos virš je ir šlaituose
(9 pav.; 9 br ž.). Iš viso surinkti 25 smulk s degintiniai kauliukai, jie smarkiai perdeg , smulk s. Joki
kitoki  radini  šalia j  neaptikta. Jie perduoti J. Kozakaitei, kurios teigimu jie yra per smulk s, kad

19 Vengalis, R. Neries pakran  ir teritorijos tarp Neries ir Sp ros ežero (Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2014 m. žvalgom
archeologini  tyrim  ataskaita. LIIR, F.1, b.7129, p. 20-22.
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galima b  vizualiai identifikuoti, ar tai yra žmoni , ar gyv  kaulai. Nepaisant to, galima teigti, jog
yra labai didel  tikimyb , kad šioje vietoje tur  b ti iki šiol nežinomas degintinis kapinynas.

Plotas 35 yra buvusio ežero R pus je, apie 350 m nuo jo kranto. Jis kryžiuojasi su plotu 33, o
galu ribojasi su plotu 34. ia žvalgyta 330 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Žvalgym  metu
joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas  36  yra  buvusio  ežero  R  krante,  patenka   Drau  senov s  gyvenviet s  teritorij .  ia
žvalgyta 60 m ilgio miško keliuko atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet archeologini
radini ia nerasta. Joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta ir 2016 m. žvalgym  metu.

Plotas  37  yra  buvusio  ežero  R  krante,  patenka   Drau  senov s  gyvenviet s  teritorij .  ia
žvalgyta 140 m ilgio miško kvartalin s linijos atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet ia
buvo rasta keletas titnago radini . Tuo tarpu 2016 m. žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini
požymi  neaptikta.

Plotas 38 yra buvusio ežero R krante, dalinai patenka  Drau  senov s gyvenviet s teritorij .
ia žvalgyta 150 m ilgio miško keliuko atkarpa. Visas plotas žvalgytas ir 2014 m., tuomet ia buvo

rasta keletas titnago radini . Tuo tarpu 2016 m. žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini
požymi  neaptikta.

Plotas 39 yra jau šalia kito buvusio ežero, esan io apie 700 m  R nuo prieš tai min tojo (9
br ž.). Žvalgyta vieta yra ežero saloje arba pusiasalyje. Šioje vietoje 2015 m. žvalgomuosius tyrimus
atliko D. Kontrimas. ia buvo ištirta 10 šurf , kuriuose rasta keletas pavieni  titnago radini 20. 2016
m. žvalgyta 80 m ilgio atkarpa mineralizuotoje dujotiekio zonoje. Nors kitur dujotiekio trasa apaugusi
žole, šioje vietoje augmenijos nebuvo. Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi
neaptikta. Galima sp ti, kad šioje vietoje kult rinis sluoksnis jei ir buvo, tai yra nustumdytas dujotiekio
statybos metu – apie tai galima spr sti iš vietov s reljefo.

Apie 500 m  P nuo ploto 39 buvo žvalgytas dar vienas plotas miško kvartalin s linijos vietoje.
ia buvo aptikta degintini  žmoni  kaul  ir apžiestos keramikos koncentracija (9 br ž.). Dar

nežinodamas apie šiuos radinius, toje pa ioje vietoje keramikos šuk  buvo aptik s ir archeologas A.
Luchtanas. Šioje ataskaitoje šis plotas nenumeruojamas ir neaprašomas, kadangi tai padaryta atskiroje
ataskaitoje, skirtoje toje vietoje jau atliktiems žvalgomiesiems tyrimams 21 . T  tyrim  metu buvo
patvirtintas sp jimas jog šioje vietoje esama iki tol nežinomo XIV a. degintinio kapinyno.

Plotas 50 yra to paties buvusio ežero, šalia kurio yra ir plotas 39, P krante. ia žvalgytas 5,65
ha dydžio suartas laukas. Žvalgyta gana neintensyviai ir joki  radini  ar kit  archeologini  požymi
neaptikta.

Iš kit  asmen  gauta informacija apie radinius. Kernav s gyventojas, Valstybinio Kernav s
kult rinio rezervato darbuotojas Andrius Lukašenko perdav  šiame regione jo surast  vien  titnago
nuoskal  (rad. Nr. 197). Radinys rastas apie 100 m  Š nuo min to XIV a. kapinyno, ant aukštesniosios
ežero terasos, miško keliuko vietoje. Radimo viet  rad jas nurod  apie 20 m tikslumu. Nuvykus  ši
viet  paviršiaus matomumas buvo labai prastas, tod l sistemingi žvalgymai ia atlikti nebuvo. Pati
titnago nuoskala domi tuo, kad yra iš nevietin s kilm s balto matinio titnago, G. Pili iausko nuomone,
tur  b ti datuojama neolito laikotarpiu (19 pav.).

Rezultatai. Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausias šio regiono žvalgym  rezultatas –
aptikti du sp jami degintiniai kapinynai. Vieno j  egzistavimo faktas jau patvirtintas po žvalgym
atlikt  žvalgom  tyrim  metu. Kitame sp jamame kapinyne artimiausiu metu taip pat reik  atlikti
žvalgomuosius tyrimus. Galima pasteb ti, jog jau išaiškintame kapinyne žvalgym  metu buvo aptikti
degintiniai kauliukai kartu su keramikos šuk mis, tuo tarpu kitame surinkta tik kauliuk , o keramikos
šuki  neaptikta, tod l galima sp ti, kad jis tur  b ti kitokio pob džio ir kitos chronologijos, galb t
net ankstyvojo metal  laikotarpio.

20 Kontrimas, D. Drau  miško sp jamos senov s gyvenviet s, Širvint  r. sav., Jani  sen., žvalgom  archeologini
tyrim  2015 m. ataskaita. LIIR, F.1, neinv.
21 Vengalis, R. Drau  kapinyno (Širvint  r. sav., Jauni  sen.) žvalgom  archeologini  tyrim  2016 m. ataskaita. LIIR,
F. 1, neinv.
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BARTKUŠKIO MIŠKO REGIONAS
Bartkuškio mšk. (Širvint  r. sav., Jauni  sen.)

Šis  regionas  yra  apie  2,5  km   R  nuo  Drau  miško  regiono,  Gervirais io  pelk je,  kuri
susidariusi užpelk jusio buvusio didelio, apie 170 ha dydžio ežero vietoje. Šio buvusio ežero
pakrant je yra gerai žinoma ankstyvojo metal  laikotarpio Žaliosios senov s gyvenviet . Žvalgymai
vykdyti ŠV buvusio ežero krante, priešingoje pus je nei min ta gyvenviet .

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione vykdyti kol kas tik nedidel s
apimties žvalgymai – žvalgyti tik 2 plotai miško kvartalini  linij  vietoje, kuri  bendras dydis – tik
0,23 ha (1 br ž.). Miško kvartalin s linijos žvalgytos beveik iškart po j  suarimo, taigi matomumas
jose buvo labai geras, siekiantis 100%.

Plotas 40 yra buvusio ežero ŠV krante. ia žvalgyta 660 m ilgio miško kvartalin s linijos
atkarpa. Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas 41 yra buvusio ežero ŠV krante. Jis galu ribojasi su plotu 40. ia žvalgyta 90 m ilgio
miško kvartalin s linijos atkarpa. Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi
neaptikta.

Rezultatai. Šiame regione joki  archeologini  požymi  neaptikta, ta iau ir žvalgym  apimtys
buvo labai nedidel s.

AIRUP S REGIONAS
Grabijol  k., Rokiški  k., Miežioni  k., Europos k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.)

Airup s upeliu  Ner  nuteka vandens perteklius iš Aliej  ežero ir pelki , susiformavusi  kit
buvusi  ežer  vietoje. Upelis nedidelis, tik maždaug 4,5 km ilgio. Pradžioje jis teka giliai sigraužta
vaga pro Europos ir Miežioni  kaimus, toliau, ties Grabijol  kaimu teka  Neries sl , kur jo vaga jau
neb ra gili (10 br ž.). Ties Airup s aukštupiu archeologini  objekt  iki šiol žinoma nebuvo, tuo tarpu
ties žemupiu, kur ji teka jau Neries sl nyje, žinomi net 4 pilkapynai ir 2 senov s gyvenviet s. Šie
objektai tyrin ti jau daug kart  – visi tyrimai ia nevardinami, kadangi jie yra apibendrinti paskutini
šiame regione vykdyt  tyrim  ataskaitoje22.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 4 atskiri plotai
suartuose laukuose. J  bendras plotas – 19,73 ha (10 br ž.).

Plotas 42 yra Neries sl nio viršutin s terasos pap je, apie 600 m atstumu  R nuo Neries ir
apie 350 atstumu  Š nuo Airup s. Ploto kraštas patenka  Grabijol  pilkapyno teritorij . Šioje dalyje
pilkapi  sampilai neišlik , ta iau anks iau buvo surasta vairi  radini  iš suardyt  degintini  kap  (jie
saugomi Kernav s archeologin s vietov s muziejuje). Šioje vietoje žvalgytas suartas laukas. Žvalgym
metu surasta tik viena apžiestos keramikos šuk . Joki  kitoki  aiškesni  radini  ar kit  archeologini
požymi  neaptikta.

Plotas 43 yra 250 m atstumu  R nuo ploto 42, Neries sl nio viršutin s terasos pakraštyje, ant
aukšto Airup s upelio vagos šlaito viršaus. Žvalgym  metu surastas vienas titnaginis radinys, ta iau
jis grei iausiai datuotinas ne akmens amžiumi, bet v lesniais laikais, gali b ti, kad tai skiltuvo titnagas.
Joki  kitoki  aiškesni  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas 44 yra 550 m atstumu  ŠR nuo ploto 43, ant aukšto Airup s upelio vagos šlaito viršaus.
Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Plotas 45 yra 360 m atstumu  ŠR nuo ploto 44, apie 250 m  R nuo Airup s. Žvalgym  metu
joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Rezultatai. Joki  reikšmingesni  archeologini  požymi  šiame regione neaptikta.

22 Vengalis, R. Neries pakran  (Elektr , Širvint  r. ir Vilniaus r. sav.) 2013 m. žvalgom  archeologini  tyrim
ataskaita. LIIR, F.1, b.6772, p. 9-11, p. 22-25.
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ALIEJ  EŽERO REGIONAS
Aliej  k., Geisiški  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.)

Šiame regione žvalgymai vykdyti Aliej  ežero pakrant se. Šiuo metu Aliej  ežeras yra 16
ha dydžio, bet pagal reljef  galima spr sti, kad kadaise jis yra buv s kiek didesnis, apie 25 ha dydžio,
šiuo metu labiausiai uždurp  yra jo Š ir P galai (10 br ž.). Nei Aliej  ežero pakrant se, nei jo
apylink se iki šiol joki  archeologini  objekt  n ra žinoma ir joki  tyrim  nevykdyta.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 4 atskiri plotai
suartuose laukuose. J  bendras plotas – 9,7 ha (10 br ž.).

Plotas 46 yra ežero Š gale, ties Airup s upelio ištakomis. Šioje vietoje ežeras yra uždurp s,
tod l žvalgytas ne dabartinio, bet buvusio ežero krantas. Suarto lauko žvalgym  metu plote aptikta 3
pavieniai titnago radiniai (1 grei iausiai nearcheologinis).

Plotas 47 yra tame pa iame šiauriniame ežero gale, tik kitoje Airup s upelio pus je. ia ežero
krantas taip pat uždurp s ir žvalgytas ne dabartinis, bet anks iau buv s ežero krantas (10 pav.). Suarto
lauko žvalgym  metu plote aptikti 23 radiniai – 19 titnag  (2 grei iausiai nearcheologiniai) ir 4
keramikos šuk s, kuri  2 yra lipdytin s ir 2 apžiestos. Aptikt  radini  išsid styme galima žvelgti vien
ryškesn  koncentracij , ir aplink j  pasklidusius retesnius, pavienius radinius.

Plotas 48 yra PV ežero gale, taip pat ties uždurp jusia jo dalimi (11 pav.). ia žvalgytas buvusio
ežero krantas ir aptikta 17 radini  – 13 titnag  (5 grei iausiai nearcheologiniai) ir 4 keramikos šuk s,
kuri  viena apžiesta, o likusios neaiškios, ta iau gali b ti ir lipdytin s. Kaip ir ankstesniame plote, ia
radiniai aiškiai koncentruojasi prie buvusio ežero kranto.

Plotas 49 yra PV ežero gale, apie 100 m  P nuo ploto 48. Jis išsid st s jau ant gerokai aukštesnio
buvusio ežero kranto. Žvalgym  metu joki  radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

Rezultatai. Šio regiono žvalgym  metu identifikuotos 2 aiškesn s radini  sankaupos buvusiose
Aliej  ežero pakrant se. Už ši  sankaup  rib  taip pat aptikta keletas pavieni  radini .

Š ežero pakrant je aptiktos sankaupos titnaginiai radiniai nesuteikia tikslesn s informacijos
apie j  chronologija, datuotini pla iu akmens amžiaus laikotarpiu. PV ežero gale aptiktoje
koncentracijoje išsiskiria 2 labai panaš s vienas  kit  titnaginiai peiliai, retušuoti plokš iu retušu ir
datuotini laikotarpiu nuo subneolito pabaigos iki bronzos amžiaus pradžios (20 pav.).

Tarp aptikt  keli  lipdytini  ar galimai lipdytini  keramikos šuki  aiškiau identifikuojama tik
viena – Š ežero gale aptikta ankstyvosios grubl tosios keramikos šuk  (20 pav.). Šis radinys rodo, kad
intensyvesni  tyrim  pasekm je ia galb t galima tik tis identifikuoti ir geležies amžiumi datuotin
archeologin  objekt .

BUIVYD  REGIONAS
Buivyd  k., Rus  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.)

Šis regionas yra dešiniajame Neries krante, ties D kštos up s santaka. Šiame regione itin gausu
archeologini  objekt  – ia žinomi net 4 piliakalniai (Buivyd , Buivyd  II, Bradeliški  ir Karmazin ,
didel  Karmazin  senov s gyvenviet  Neries sl nyje ir taip pat didelis Karmazin  pilkapynas. Visi šie
objektai, išskyrus Buivyd  II ir Karmazin  piliakalnius jau yra gana pla iai tyrin ti23.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Šiame regione buvo žvalgyti 3 atskiri plotai
suartuose laukuose. J  bendras plotas – 3,9 ha (11 br ž.).

Plotas 51 yra 350 m  Š nuo Neries, viršutin s sl nio terasos pakraštyje. Nuo šios vietos link
up s leidžiasi status ir aukštas, daugiau nei 50 m aukš io šlaitas. Žvalgytas plotas yra šalia mezolitini
radini  radimviet s (žr. žemiau). Žvalgym  metu radini  ar kit  archeologini  požymi  neaptikta.

23  Pla iau žr.: lius, G. Neries pakrant s tarp Karmazin  ir Kernav s (geležies amžiaus gyvenviet s). Lietuvos
archeologija, 38, 2012, p. 227-234.
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Plotas 52 yra 130 m  Š nuo Buivyd  II piliakalnio. Žvalgym  metu radini  ar kit  archeologini
požymi  neaptikta.

Plotas 53 yra dešiniajame D kštos up s krante, jos sl nyje ir jo šlaite. Reljefas šiame plote yra
nuolaidus, nuo ŠV iki PR ploto galo up s link nusileidžia beveik 10 m. Šios ataskaitos autorius šioje
vietoje esan iuose arimuose šiek tiek vaikš iojo prieš kelis metus, tuomet ia buvo aptiktos 2 titnago
nuoskalos, ta iau jos nefiksuotos ir paliktos vietoje. Taip pat šiame plote, prie up s esan iame jo gale
archeologijos student  Diana Tetereva yra suradusi 2 titnago radinius (r žtuk  ir nuoskal ) bei dvi
lipdytin s keramikos šukes (viena j  br kšniuotu paviršiumi). Tuo tarpu 2016 m. žvalgym  metu joki
radini  ar kit  archeologini  požymi ia neaptikta.

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai ia vykdyti dar 2008 m. Tuomet šios
ataskaitos autorius, dalyvaudamas G. V liaus vykdomuose tyrimuose Buivyd  piliakalnyje,
vaikš iodamas po suartus laukus ia aptiko 4 smarkiai patinuotus titnago radinius, kurie buvo išsibarst
nedideliame, apie 10 m skersmens plotelyje. Tuo metu dar netur ta GPS imtuvo, tod l tikslios radimo
koordinat s užfiksuotos nebuvo, radimviet  tik pasižym ta žem lapyje. Tod l radini  s raše ir
br žinyje pateikiama ši  radini  radimo vieta gali tur ti maždaug iki 50 m paklaid . 2016 m. buvo
bandoma tiksliau identifikuoti ši  radimviet , ta iau to efektyviai neleido padaryti smarkiai pasikeit s
šios vietos kraštovaizdis – dar prieš aštuonis metus ariamos dirvos šiuo metu jau yra apaugusios mišku.

l šios priežasties ia buvo žvalgytos tik šern  iškasos. Jos žvalgym  metu buvo gana gausios, ta iau
radini  jose aptikti nepavyko.

Iš kit  asmen  gauta informacija apie radinius. Buivyd  II piliakaln  2010 m. atradusi
Neries regioninio parko direktor  Audron  Ži kut  perdav  piliakalnyje jos rast  lipdytin s keramikos
šuk  (rad. Nr. 248).

Rezultatai. Nesisteming  žvalgym  metu aptikti 4 titnago radiniai visi buvo intensyviai
patinuoti, tarp j  buvo vienagalis skaldytinis, skelt  ir dvi nuoskalos (21 pav.). Jie grei iausiai tur
sudaryti vien  v lyvuoju mezolitu datuotin  kompleks , rodant ia buvusi  stovyklaviet  ar bent jau
epizodin  veiklos zon .

Buivyd  piliakalnyje rasta lipdytin s keramikos šuk  buvo nuo nedidelio plonasienio
briaunin s formos puodelio. Keramika gerai nulygintu paviršiumi, liesinta sm lio priemaišomis (21
pav.). Tokios pa ios keramikos šuk  šioje ataskaitoje aprašom  tyrim  metu buvo aptikta ir
Karageliški  piliakalnyje (rad. Nr. 5), tokios rasta ir Kernav s Aukuro kalno piliakalnio tyrin jim
metu I-II a. sluoksnyje. Pagal pastorojo piliakalnio kontekst , ši šuk  taip pat datuotina I-II a.

ELNIAKAMPIO IR BRAŽUOL S REGIONAI
kšt  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.), Geleži  k., Elniakampio k., Pylim  k. (Vilniaus r. sav.,

Suderv s sen.), Kazimieriški  k. (Elektr  sav., Vievio sen.)

Šiuose regionuose žvalgyta kartu su Neries regioninio parko direkcijos darbuotojais Audrone
Ži kute, Karolina Želve, Saulium Pupininku ir archeologu Gintautu V lium. Parko darbuotojai parod
kelias j  d mes  atkreipusias kalvas, panašias  piliakalnius. Taip pat buvo žvalgytos kelios vietos šalia
buvusi , uždurp jusi  ežer  ir j  salose. Žvalgytos vietos gana toli viena nuo kitos, tod l regionais ia
jos pavadintos s lyginai.

Kasiniai. Visos žvalgytos vietos buvo miškuose, tod l jose buvo kasti kasiniai. Iš viso buvo
iškasta 20 kasini  6 skirtingose vietose (1 br ž.). Kasiniai 30x30 cm dydžio, kasti iki žemio, perži rint
iškast  grunt  ieškant jame radini . Visur po miškožemio sluoksniu pasiektas sm lio, molio ar žvyro
žemis, archeologini  radini  ar kit  požymi  neaptikta (2 lent.).

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Vizualiniams paviršiaus žvalgymams
lankytos vietos buvo netinkamos d l prasto paviršiaus matomumo. Tik vienoje vietoje, ant miško
keliuko buvo aptikta viena titnago nuoskala, atskelta dvipoline skaldymo technika (rad. Nr. 248) (21
pav.).
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Rezultatai. Aptiktas tik vienas pavienis titnago radinys. Archeologini  objekt  neidentifikuota.

PURVIŠKI  REGIONAS
Purviški  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.)

Šis regionas yra apie 2 km  V nuo Suderv s, greta Purviški  pelk s, kuri, sprendžiant pagal
LiDAR duomenis, yra susidariusi užpelk jusio buvusio nemažo, apie 90 ha dydžio ežero vietoje. Šiuo
metu iš ežero yra lik s tik mažytis 3 ha dydžio ežer lis pelk s viduryje. Joki  archeologini  objekt
šiame regione iki šiol žinoma nebuvo ir jokie tyrimai nevykdyti.

Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Žvalgymai šiame regione vykdyti viename 1,47
ha dydžio suartame plote.

Plotas 54 yra buvusio ežero PV krante, šalia iš jo ištek jusio upelio (12 pav.; 12 br ž.).
Žvalgym  metu surasta 30 radini  – 28 titnagai (7 iš j  grei iausiai nearcheologiniai) ir 2 keramikos
šuk s, viena kuri  lipdytin , kita – galb t lipdytin . Visi radiniai koncentruojasi PR žvalgyto ploto
dalyje, palei buvusio upelio krant .

Rezultatai. Aptikti radiniai leidžia identifikuoti ia esan  akmens amžiaus stovyklaviet .
Tarp titnago radini  aiškesni  chronologini  identifikatori  nepasitaik , ta iau vertinant vis
kompleks  bendrai, galima sp ti, kad jo pagrind  tur  sudaryti mezolitu datuojami radiniai (22 pav.).
Keramikos radiniai aiškesn s chronologin s informacijos taip pat neteikia.

SVILIŠKI  REGIONAS
Sviliški  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.)

Šiame regione žvalgyta Neries pakrant  nuo ekon s upelio iki Sviliški  senov s gyvenviet s
– Moz riški , Saidži  ir Sviliški  k. teritorijose. Be min tos gyvenviet s šiame regione taip pat yra
Šil  kapinynas, datuojamas XVI-XVII a. Kapinynas tyrin tas 1937 m. H. ir V. Ho ubowiczi . Šalia
šio kapinyno paviršiuje jie taip pat surinko titnago, lipdytin s keramikos, degintini  kauliuk  ir kit
radini 24. 1942 m. Šil  kaimo apylink se K. Jablonskis titnagini  radini  (tame tarpe ir 1 gludint
kirv ) aptiko 3 vietose25. Sviliški  senov s gyvenviet  buvo žvalgyta 2008 m. – paviršiuje aptikta
lipdytin s keramikos, šlako, molio tinko ir degusi  akmen 26.

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Praeityje šiame regione aptikt  paviršini
radini  gausa paskatino pažvalgyti š  region  ir ši  tyrim  metu. Ariam  lauk ia n ra, sistemingiems
žvalgymams tinkam  miško kvartalini  linij  ar keliuk  taip pat nepasitaik , tod l ia apsiribota tik
nesistemingais paviršiaus žvalgymais geresnio paviršiaus matomumo vietose, daugiausiai šern
išknisose. Kaip min ta, žvalgyta Neries pakrant s atkarpa nuo ekon s upelio iki Sviliški  senov s
gyvenviet s. Šil  kapinyno teritorijoje aptikta keletas paviršiuje besim tan  žmoni  kaul
fragment . Jie nerinkti, palikti radimo vietoje. Titnago ar kit  radini  šioje vietoje aptikti nepavyko.
Šalia Sviliški  senov s gyvenviet s teritorijos, apie 120 m nuo jos  PR pus , aptikta viena lipdytin s
keramikos lygiu paviršiumi šuk  (rad. Nr. 279), kuri rodo, kad yra tikimyb , jog gyvenviet s teritorija
yra didesn  nei šiuo metu apibr žtos jos ribos. Dar viena nenustatyto tipo lipdytin s keramikos šuk
aptikta apie 850 m  PR nuo min tos gyvenviet s teritorijos, apie 60 m nuo Neries kranto (rad. Nr. 280)
(1 br ž.; 22 pav.). Šis radinys rodo galimai ia taip pat esan  dar vien  senov s gyvenviet .

24 Ho ubowicz, W. Wsród skarbów i tysi cleci. Kurjer Wile ski. 1937, rugpj., 18, p. 3-4.
25 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. I. Vilnius, 1974, p. 73.
26 Skrupskelis, A. Sviliški  ne tvirtinta gyvenviet . Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p.
488.
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Rezultatai. Aptikti du pavieniai lipdytin s keramikos radiniai rodo galimai tose vietose
esan ias senov s gyvenvietes, ta iau šiam sp jimui patvirtinti neabejotinai reikalingi intensyvesnio
pob džio tyrimai.

LATVI  PILIAKALNIS
Sukros mšk. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.)

Latvi  piliakalnis žvalgytas Kernav je atliekantiems archeologin  praktik  studentams
surengtos ekskursijos po Kernav s apylinkes metu. Latvi  piliakalnis žinomas jau nuo seno, minimas
P. Tarasenkos, VAK bylose. Piliakalnis netyrin tas, bet jame buvo aptikta smulki  br kšniuotosios
keramikos šukeli 27.

Nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Lankantis piliakalnyje, jo PR dalyje, 1-3 m
žemiau aikštel s, šlaito viršutin je dalyje, aptikti 4 gil s žv ri  urvai, šalia kuri  buvo nemažai juos
kasant išmest  žemi  (13 br ž.). Iš dviej  urv  išmestas žemio – rusvo sm lio gruntas, o iš likusi  2
– juodo sm lio intensyvus, deg singas kult rinis sluoksnis. Šiame iškastame kult riniame sluoksnyje
aptikta archeologini  radini  – 15 šuki  lipdytin s keramikos br kšniuotu paviršiumi, 3 molio tinko
fragmentai ir vienas geležies šlako gabal lis.

Rezultatai. Tarp keramikos aiškiai dominuoja briaunin s formos br kšniuotoji keramika,
datuotina I-II a. Pasitaik  pora pakrašt li  su gnaibymo ornamentu puošta briaunele (rad. Nr. 296, 297).
Ši keramika lipdyta iš gana riebios molio mas s, liesintos stambiomis gr sto akmens priemaišomis.

dingas ryškus tvarkingas br kšniavimas (23 pav.). Iš kit  išsiskyr  pora šuki  (rad. Nr. 295, 298) su
neryškiu ir netvarkingu br kšniavimu – tokie požymiai labiau b dingi ankstesnei, I t. pr. Kr.
datuojamai keramikai, tod l gali b ti, kad ir šiame piliakalnyje egzistuoja taip pat ir ankstyvesnis nei
I-II a. kult rinis sluoksnis.

KERNAV S ARCHEOLOGIN  VIETOV
Kernav s mstl. (Širvint  r. sav., Kernav s sen.)

Iš kit  asmen  gauta informacija apie radinius. Kernav s gyventojas Andrius Lukašenko
informavo savo sodyboje ir jos aplinkoje surastus kelis archeologinius radinius. Radiniai aptikti ŠR
Kernav s archeologin s vietov s dalyje (1 br ž.). Iki šiol tur ta informacijos apie A. Lukašenkos
sodyboje (Kernav s mstl., Vilniaus g. 23),  V ir Š nuo jos esant  Kernav s miestelio kult rin  sluoksn
siekiant  XVI a., galb t ir XV a. Tuo tarpu  P ir R nuo šios sodybos vykdyt  tyrim  metu joki
archeologini  sluoksni , strukt  ar radini  neaptikta, manyta, kad toje vietoje archeologini  objekt

ra. Dauguma A. Lukašenkos parodyt  radini  aptikti  PR pus  nuo jo sodybos, tod l jie yra labai
dom s, galimai rodantys iki šiol dar nežinom  archeologini  objekt  egzistavim  šioje teritorijoje.

Radiniai. mes  patraukia 8 Andriaus Lukašenkos parodyti radiniai (26 pav.). Vis  j  radimo
vietos buvo nurodytos maždaug 10-20 m tikslumu.

Pirmoji radimviet  yra tarp dviej  daub siterpusioje pakilumoje, maždaug 120 m  P nuo
Vilniaus g. (koord. 555400; 6083500). Dirvonuojan ioje pievoje, kurmiarausiuose buvo aptikti 2 vario
lydinio apyranki  fragmentai (26 pav.: a, b). Vienas j  trikampio skerspj vio, ornamentuotas rombo
formos fig romis, apdeg s. Kitas fragmentas ovalo skerspj vio, ornamentuotas trigubo zigzago
ornamentu. Tokie radiniai labiau b dingi ne gyvenamosioms vietoms, bet laidojimo paminklams,
apyrank s datuotinos grei iausiai v lyvuoju geležies amžiumi.

Antroji radimviet  90 m  ŠV nuo pirmosios, 70 m  P nuo Vilniaus g. (koord. 555335; 6083550).
ia A. Lukašenka surado pusrutulio formos vario lydinio apkal  ir rutulio formos m lyno stiklo

27 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. II. Vilnius, 1975, p. 93.
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karoliuk  (26 pav.: d, e). Abu radiniai yra b dingi XIV a. kapinyn  radiniai. Apie 30 m nuo šios vietos
 PV pus  taip pat aptikta pus  akmenin s liejimo formel s (gal matricos), skirtos gaminti ovalo formos
pakabu iams. Kabu io centre b ta kažkokio piešinio (vertikalios žuvys?), virš jo – kar na, o aplinkui
rašas hebraj (?) rašmenimis (26 pav.: g). Radinys datuotinas istoriniais laikais (XVI-XIX a.?). Taip

pat šioje vietoje yra aptinkama nemažai geležies šlako radini .
Tre ioji radimviet  yra stataus Kernav s sl nio šlaito viršutin s terasos pakraštyje (koord.

555520; 6083390). ia dirvonuojan ios pievos kurmiarausyje buvo aptikta profiliuotos formos
nedidel  sagtel  su 5 ataug mis (26 pav.: c). Sagtel  datuotina grei iausiai XIV a.

Ketvirtoji radimviet  yra A. Lukašenkos sodybos kieme (koord. 555280; 6083600). ia aptikta
moneta su vy iu(?) averse ir lenkišku ereliu reverse (26 pav.: h). Monetos skersmuo 12,5-13,2 mm,
storis – 0,3 mm. Moneta identifikuotina kaip Vilniaus monet  kalykloje kaldintas Aleksandro (1492-
1506) denaras.

Penktoji radimviet  yra  V pus  nuo A. Lukašenkos sodybos, netoli Vilniaus g. ir Kriveikiški
g. sankryžos (koord. 555200; 6083610). ia aptiktas kažkokio až rinio papuošalo fragmentas (26 pav.:
f), datuotinas grei iausiai istoriniais laikais – XVI-XIX a.

Visi pamin ti radiniai saugomi pas rad  – A. Lukašenk .
Rezultatai. Labiausiai d mes  atkreipia ia aptikti ankstyviausi radiniai – apyrank s, sagtel ,

apkal lis ir karoliukas. Šie radiniai labiau b dingi laidojimo paminklams, o ne gyvenviet ms. Taigi,
jie galimai rodo ia egzistuojan ius dar nežinomus v lyvojo geležies amžiaus (suardyti pilkapiai?) ir
viduramži  laidojimo paminklus. Ateityje šioje vietoje b tinai reik  atlikti archeologinius žvalgymus
ar intensyvesnio pob džio tyrimus.

IŠVADOS

2016 m. buvo t siama nauj  archeologini  objekt  paieška Kernav s apylink se. Pagrindinis
tyrim  tikslas – duomen  regiono apgyvendinimo sistemos analizei rinkimas. Tyrimai vykdyti
atskirose vietov se, išsibars iusiose apie 30 km skersmens regione nuo iobiškio šiaur s vakaruose iki
Suderv s pietry iuose.

Žvalgym  metu pla iausiai naudotas vizualini  paviršiaus žvalgym  metodas. Sistemingai
buvo išžvalgyti 54 atskiri plotai, kuri  bendras dydis – 81,06 ha. Taip pat atskirose vietose vykdyti
nesistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai, padaryti 27 kasiniai, informacijos apie archeologinius
radinius surinkta iš kit  asmen .

vairiose vietov se buvo surinkti iš viso 298 radiniai, be to, fiksuotos masini  radini  – šlako,
degintini  kaul  – radimviet s, atsidengusios archeologin s strukt ros, fiksuotos vietini  gyventoj
turim  radini  radimo vietos.

Surinkt  radini  pagrindu galima išskirti kelet  nauj  sp jam  senov s gyvenvie  ir laidojimo
paminkl . Sistemingi vizualiniai paviršiaus žvalgymai daugumoje atvej  vykdyti neintensyviai – tarp
žvalgymo trajektorij  išlaikant 10-15 m plo io tarpus. Tokia metodika yra puikiai tinkama nauj
objekt  aptikimui nežinomose vietose, ta iau yra per mažai intensyvi t  objekt  pob džio, teritorijos
nustatymui – šiuo tikslu reik  žvalgyti intensyviau, paliekant kur kas mažesnius tarpus. D l šios
priežasties aptiktos radini  sankaupos kol kas ia vardijamos kaip sp jami objektai, kuri  galutiniam
patvirtinimui reikalingi intensyvesnio pob džio tyrimai.

Apibendrinta informacija apie išskirtus tik tinus archeologinius objektus, patikslintus anks iau
žinomus ir domesnes pavieni  radini  radimvietes pateikiama 6 lentel je. Iš viso buvo identifikuota
10 nauj  tik tin  senov s gyvenvie  viet  ir 2 nauji laidojimo paminklai, surinkta nauj  duomen
apie 4 jau žinomus archeologinius objektus. Bent 3 pavieni  radini  radimviet s išskirtos kaip turin ios
gana didel  potencial  jog tose vietose archeologiniai objektai gali b ti identifikuoti ateityje (14 br ž.).

 nekilnojam  kult ros vertybi  registr  si loma traukti Drau  kapinyn , kuriame jau
atlikti žvalgomieji tyrimai ir j  metu patvirtintas šio objekto tikrumas. Taip pat si loma patikslinti
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Mitkiški  senov s gyvenviet s ribas jas praple iant, kadangi j  netikslumas patvirtinamas jau ne pirm
tyrim  metu, be to, už saugomos teritorijos aptikt  radini  kiekis yra pakankamai didelis, taip pat
aptikta ir archeologini  strukt .

Kit  identifikuot  objekt , šio ataskaitos autoriaus nuomone,  registr  traukti kol kas n ra
tinyb s, nors kai kuriuose j  aptiktas radini  kiekis lyg ir leist  tai padaryti. Iš ties , arimuose

aptinkam  radini  koncentracij  paveldosauginis traktavimas yra gana problematiškas. Kadangi pagal
dabartin  paveldosaugos sistem  bet kokioje saugomoje archeologin je vertyb je arti yra draudžiama,
toki  koncentracij traukimas  registr  neišvengiamai padaryt  žal  vietos kininkams, nuteikt  juos
priešiškai, o ilgainiui tai ateityje labai apsukint  nauj  archeologini  objekt  paiešk . Iš ties , šios
ataskaitos autoriaus nuomone, ariamuose laukuose esantiems archeologiniams objektams su
paviršin mis radini  koncentracijomis ir galimomis žem gilintomis strukt romis ariant iškylan ios
gr sm s yra minimalios, objektai n ra ženkliai žalojami labiau nei yra sužaloti iki šiol. Tuo tarpu
uždraudus arti, žem  dažnai yra apleidžiama ir labai greitai apauga mišku – tokiu atveju neva
apsaugomi paviršiaus radiniai, ta iau medži  šaknys pradeda žaloti gilintas strukt ras, taip
padarydamos dar didesn  žal  archeologiniams objektams, nei prieš tai buv  arimai.

Surinkti radiniai perduoti saugoti  Valstybinio Kernav s kult rinio rezervato muziej .

2017 09 25
Rokas Vengalis
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1 lentel

titna-
gas

kera-
mika

iki
XV a.

kita
kera-
mika kiti

X ; Y

1 100 3,04 2309 0,76 558877 ; 6072978
558951 ; 6073106
558926 ; 6073191
558953 ; 6073219
559069 ; 6073029
558990 ; 6072861

2 100 2,86 2578 0,90 8 1 1 556968 ; 6074074
557003 ; 6073943
556832 ; 6073855
556768 ; 6073957

3 100 0,29 284 0,99 556503 ; 6074453
556523 ; 6074470
556556 ; 6074381
556524 ; 6074377

4 100 2,20 5223 2,37 25 14 8 10 553967 ; 6081578
553863 ; 6081654
553977 ; 6081814
554076 ; 6081781

5 100 1,10 1181 1,07 9 7 554103 ; 6081824
554201 ; 6081873
554219 ; 6081761
554106 ; 6081753

6 100 4,11 4513 1,10 553072 ; 6082835
552899 ; 6082611
552805 ; 6082758
552797 ; 6082841
552868 ; 6082983

7 100 1,94 3074 1,58 3 1 552681 ; 6082968
552728 ; 6083070
552855 ; 6083018
552785 ; 6082878

8 100 0,62 766 1,24 1 543285 ; 6090709
543322 ; 6090676
543269 ; 6090600
543207 ; 6090626

9 100 0,59 1067 1,81 25 2 4 542863 ; 6090821
543046 ; 6090705
543036 ; 6090680
542851 ; 6090794

10 100 0,28 344 1,22 1 1 542734 ; 6090895
542772 ; 6090873
542747 ; 6090815
542707 ; 6090833

11 100 0,14 182 1,29 542673 ; 6090923
542698 ; 6090913
542672 ; 6090857
542655 ; 6090886

12 100 0,70 918 1,31 1 6 542524 ; 6090984
542617 ; 6090945
542604 ; 6090904
542509 ; 6090900
542502 ; 6090923

8 vnt. šlako

75 vnt. šlako

švininis
verpstukas?

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

Paalios s k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

Mitkiški  k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

Paalios s k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

Mitkiški  k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

Mitkiški  k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

Mitkiški  k. (Elektr
sav., Kazokiški  sen.)

in
te

ns
yv

u-
m

as
(k

m
/h

a)

radiniai
archeolo-

giniai
objektai

Sisteming  vizualini  paviršiaus žvalgym  plotai

Paneri  k., Karageliški  k.
(Elektr  sav., Vievio
sen.)

kamp  koordinat s

Nr. adresas

pa
vi

rš
ia

us
m

at
om

um
as

dy
di

s
(h

a)

tr
as

ilg
is

(m
)
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XV a.

kita
kera-
mika kiti

X ; Y

in
te

ns
yv

u-
m

as
(k

m
/h

a)

radiniai
archeolo-

giniai
objektai

Paneri  k., Karageliški  k.

kamp  koordinat s

Nr. adresas

pa
vi

rš
ia

us
m

at
om

um
as

dy
di

s
(h

a)

tr
as

ilg
is

(m
)

13 100 0,22 285 1,27 1 542457 ; 6091013
542493 ; 6091000
542480 ; 6090947
542439 ; 6090965

14 100 2,50 1876 0,75 12 557511 ; 6087963
557527 ; 6087885
557218 ; 6087760
557196 ; 6087844

15 100 0,07 460 6,65 556170 ; 6086897
556175 ; 6087127

16 100 0,02 160 6,63 556196 ; 6086908
556245 ; 6086969

17 100 0,07 460 6,61 556261 ; 6086785
556493 ; 6086784

18 100 1,55 1232 0,80 552942 ; 6089472
552940 ; 6089387
552897 ; 6089336
552777 ; 6089327
552789 ; 6089425

19 100 1,20 1254 1,04 2 6 545388 ; 6091208
545386 ; 6091166
545095 ; 6091214
545096 ; 6091254

20 100 0,09 1950 21,00 7 556737 ; 6085132
556854 ; 6085197
556994 ; 6085322

21 100 6,78 10163 1,50 3 557150 ; 6085154
557169 ; 6085349
557277 ; 6085317
557293 ; 6084843
557205 ; 6084837
557078 ; 6085105

22 100 6,01 7796 1,30 10 2 557779 ; 6085378
557833 ; 6085511
558088 ; 6085523
557990 ; 6085283
557864 ; 6085257

23 100 2,49 1495 0,60 558136 ; 6085792
558192 ; 6085798
558286 ; 6085478
558312 ; 6085319
558278 ; 6085312
558176 ; 6085502

24 100 0,08 536 6,67 558463 ; 6084686
558627 ; 6084474

25 100 0,07 495 6,66 558550 ; 6084723
558579 ; 6084477

26 100 0,23 1530 6,66 558043 ; 6084588
558507 ; 6083978

27 100 0,17 1090 6,55 558599 ; 6084278
558162 ; 6083952

28 100 0,12 802 6,68 1 558161 ; 6083761
558405 ; 6083443

29 100 0,05 334 6,58 558228 ; 6083238
558363 ; 6083339

30 100 0,03 180 6,62 1 558551 ; 6083246
558610 ; 6083172

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Viršuliški  mšk. (Širvint
r. sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  k. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  k. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Paežer lio mšk. (Širvint
r. sav., Kernav s sen.)

Paežer lio mšk. (Širvint
r. sav., Kernav s sen.)

Pamusi  k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)

Virvy  k. (Širvint  r.
sav., Musnink  sen.)

Viršuliški  mšk. (Širvint
r. sav., Jauni  sen.)

Viršuliški  mšk. (Širvint
r. sav., Jauni  sen.)

Pasp ri  k. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

iobiškio k. (Širvint  r.
sav., iobiškio sen.)
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31 100 0,04 300 6,71 558947 ; 6083265
558998 ; 6083211
558872 ; 6083270

32 100 0,19 1285 6,64 559107 ; 6083168
558725 ; 6083686

33 100 0,16 1055 6,71 558967 ; 6083363
559100 ; 6083469
559203 ; 6083803

34 100 0,14 955 6,67 558694 ; 6083596
559077 ; 6083880

35 100 0,10 666 6,59 559077 ; 6083880
559280 ; 6083615

36 100 0,02 114 6,64 558867 ; 6083993
558841 ; 6084045

37 100 0,04 280 6,85 558864 ; 6084209
558897 ; 6084123
558838 ; 6084217

38 100 0,04 284 6,53 558772 ; 6084319
558746 ; 6084395
558823 ; 6084279

39 100 0,02 166 6,69 557510 ; 6084108
557574 ; 6084161

40 100 0,20 1320 6,70 561388 ; 6085447
562043 ; 6085490

41 100 0,03 194 7,31 561690 ; 6085465
561703 ; 6085378

42 100 13,27 8861 0,67 1 556174 ; 6080184
555995 ; 6080063
555909 ; 6080197
556234 ; 6080404
556539 ; 6080206
556395 ; 6079961

43 100 1,17 877 0,75 1 556743 ; 6080276
556971 ; 6080109
556954 ; 6080076
556713 ; 6080246

44 100 5,13 1681 0,33 557511 ; 6080746
557657 ; 6080574
557579 ; 6080398
557370 ; 6080490

45 100 0,16 100 0,61 557912 ; 6080818
557960 ; 6080879
557979 ; 6080860
557926 ; 6080813

46 100 2,61 2227 0,85 3 558461 ; 6081572
558548 ; 6081588
558703 ; 6081484
558634 ; 6081398
558422 ; 6081514

47 100 4,68 4293 0,92 19 2 2 558478 ; 6081363
558602 ; 6081280
558640 ; 6081109
558567 ; 6081047
558462 ; 6081190
558410 ; 6081147
558342 ; 6081245

Aliej  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

25 deginti
kaulai

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Geisiški  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Europos k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Miežioni  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Miežioni  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Grabijol  k., Rokiški  k.
(Vilniaus r. sav., D kšt
sen.)

Bartkuškio mšk. (Širvint
r. sav., Jauni  sen.)

Bartkuškio mšk. (Širvint
r. sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)

Drau  mšk. (Širvint  r.
sav., Jauni  sen.)
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48 100 1,82 1948 1,07 13 4 558578 ; 6080156
558628 ; 6080208
558619 ; 6080337
558639 ; 6080349
558756 ; 6080209
558625 ; 6080091

49 100 0,59 897 1,51 558766 ; 6080068
558804 ; 6080024
558722 ; 6079963
558686 ; 6080012

50 100 5,65 2169 0,38 557906 ; 6082898
557987 ; 6082854
558012 ; 6082655
557838 ; 6082403
557710 ; 6082518

51 100 0,72 689 0,96 560766 ; 6076167
560879 ; 6076171
560842 ; 6076099
560770 ; 6076079

52 100 0,56 677 1,21 561886 ; 6076156
561836 ; 6076130
561822 ; 6076193
561860 ; 6076304

53 100 2,63 1996 0,76 561814 ; 6077492
561938 ; 6077365
561790 ; 6077304
561670 ; 6077408

54 100 1,47 2569 1,74 28 1 1 567556 ; 6073030
567570 ; 6073116
567711 ; 6073127
567707 ; 6073057
567644 ; 6073042
567655 ; 6072995
567607 ; 6072997
567597 ; 6073034

iš viso: 81,06 90140 171 27 39 11

Aliej  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Aliej  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Purviški  k. (Vilniaus r.
sav., Suderv s sen.)

Rus  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Buivyd  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Buivyd  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)

Pakalni  k. (Vilniaus r.
sav., D kšt  sen.)
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2 lentel

Nr. adresas X Y stratigrafija
1 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552635 6082911 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
2 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552637 6082944 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - rusvas molis
3 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552636 6082953 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - rusvas molis
4 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552601 6082968 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
5 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552606 6082955 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
6 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552590 6082959 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
7 Mitkiški  k. (Elektr  sav., Kazokiški  sen.) 552636 6082978 0-20 cm dirvožemis, nuo 20 cm - smulkus tamsiai pilkas sm lis
8 kšt  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.) 562673 6075120 0-25 cm miškožemis, nuo 25 cm - smulkus geltonas sm lis
9 kšt  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.) 562671 6075108 0-25 cm miškožemis, nuo 25 cm - smulkus geltonas sm lis
10 kšt  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.) 562758 6074653 0-15 cm miškožemis, nuo 15 cm - smulkus rudas molis
11 kšt  k. (Vilniaus r. sav., D kšt  sen.) 562768 6074658 0-15 cm miškožemis, nuo 15 cm - smulkus rudas molis
12 Geleži  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 563099 6073488 0-10 cm miškožemis, nuo 10 cm - žvyras
13 Geleži  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 563092 6073476 0-10 cm miškožemis, nuo 10 cm - žvyras
14 Geleži  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 563092 6073466 0-10 cm miškožemis, nuo 10 cm - žvyras
15 Elniakampio k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562915 6071976 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - gelsvas priemolis
16 Elniakampio k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562914 6071982 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - gelsvas priemolis
17 Elniakampio k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562908 6071981 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - gelsvas priemolis
18 Elniakampio k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562905 6071938 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - gelsvas priemolis
19 Elniakampio k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562890 6071938 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - gelsvas priemolis
20 Pylim  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562935 6071063 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
21 Pylim  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562940 6071045 0-25 cm miškožemis, nuo 25 cm - smulkus geltonas sm lis
22 Pylim  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 562926 6071039 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - smulkus geltonas sm lis
23 Pylim  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 563020 6071103 0-30 cm miškožemis, nuo 30 cm - žvyras
24 Pylim  k. (Vilniaus r. sav., Suderv s sen.) 563057 6071092 0-30 cm miškožemis, nuo 30 cm - žvyras
25 Kazimieriški  k. (Elektr  sav., Vievio sen.) 560120 6069374 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - žvyras
26 Kazimieriški  k. (Elektr  sav., Vievio sen.) 560094 6069396 0-20 cm miškožemis, 20-40 cm t. pilkas sm lis, nuo 40 cm gelsvas smulkus sm lis
27 Kazimieriški  k. (Elektr  sav., Vievio sen.) 560094 6069385 0-20 cm miškožemis, nuo 20 cm - žvyras

Kasiniai
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3 lentel

Y X
1 Karageliški  piliak. nn 6072844 561073 keramika sienel 27 25 7 5,6 lipdytin br kšniuotas ga(1) 1-2a. 13
2 Karageliški  piliak. nn 6072846 561080 keramika sienel 20 16 6 1,9 lipdytin br kšniuotas ga(3) 1-2a.
3 Karageliški  piliak. nn 6072840 561075 keramika sienel 15 14 1,7 lipdytin ga(1)
4 Karageliški  piliak. nn 6072846 561074 molio tink. 21 20 19 4,9 org
5 Karageliški  piliak. nn 6072860 561076 keramika pakrašt lis 37 26 5 4,5 lipdytin lygintas sm paviršius nulygintas; S profilis 1t.BC/1-2a. 13
6 Karageliški  piliak. nn 6072862 561080 keramika sienel 58 51 21 lipdytin br kšniuotas l. smarkiai perdegusi, išpor jusi
7 Karageliški  piliak. nn 6072863 561076 molio tink. 30 25 22 11 org
8 Karageliški  piliak. nn 6072859 561077 keramika sienel 22 21 7 3,2 lipdytin br kšniuotas ga(2) 1-2a.
9 Karageliški  piliak. nn 6072860 561078 keramika pakrašt lis 47 23 7 8,6 lipdytin br kšniuotas ga(5) br kšniavimas neryškus,

horizontalus; S profilis
1t.BC 13

10 Karageliški  piliak. nn 6072862 561083 keramika sienel 28 26 7 4,1 lipdytin br kšniuotas ga(4) 1t.BC/1-2a. 13
11 Karageliški  piliak. nn 6072858 561078 keramika sienel 36 25 6 4,3 lipdytin br kšniuotas ga(3) 1-2a. 13
12 Karageliški  piliak. nn 6072861 561076 molio tink. 31 24 18 9,4 org
13 Karageliški  piliak. nn 6072862 561075 keramika sienel 33 29 7 6,5 lipdytin br kšniuotas ga(2 br kšniavimas ryškus, lygiagretus 1-2a. 13
14 Karageliški  piliak. nn 6072862 561078 keramika sienel 47 28 8 12 lipdytin br kšniuotas ga(4) 1t.BC 13
15 Karageliški  piliak. nn 6072859 561078 keramika sienel 47 43 13 lipdytin br kšniuotas ga(4) br kšniavimas ryškus, lygiagretus 1-2a. 13
16 Karageliški  piliak. nn 6072861 561075 keramika sienel 22 13 6 1,5 lipdytin br kšniuotas ga(4) 1t.BC
17 Karageliški  piliak. nn 6072858 561076 keramika sienel 27 25 2,7 lipdytin br kšniuotas ga(3) 1-2a. 13
18 Karageliški  piliak. nn 6072860 561074 keramika sienel 28 24 9 5,2 lipdytin br kšniuotas ga(2) 1-2a. 13
19 Karageliški  piliak. nn 6072863 561076 keramika dugnas 46 35 15 lipdytin ga(5) 1-2a.
20 Karageliški  piliak. nn 6072860 561080 molio tink. 29 30 13 6,8 ga(1)
21 Karageliški  piliak. nn 6072871 561079 keramika sienel 38 38 7 11 lipdytin br kšniuotas ga(2) br kšniavimas ryškus, lygiagretus 1-2a. 13
22 Karageliški  piliak. nn 6072869 561066 keramika sienel 42 33 8,2 lipdytin br kšniuotas ga(5) 1t.BC 13
23 Karageliški  k. nn 6072598 558736 titnagas virš 21 16 8 2,1 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
24 Vangos vs. nn 6072711 557727 titnagas sveikas 15 10 3 0,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. nat ralus?; baltai patinuotas 14
25 Vangos vs. nn 6072728 557717 titnagas apat 16 14 3 0,7 skelt pilk. sk. baltai patinuotas 14
26 Vangos vs. nn 6072707 557276 titnagas sveikas 14 12 4 0,6 nuoskala <2 cm pilk. sk. 14
27 Vangos vs. nn 6072763 557222 titnagas sveikas 26 20 7 3,4 dvipolinis >2 cm pilk. mat. 14
28 Vangos vs. nn 6072699 557271 titnagas sveikas 34 31 15 18 skaldytinis nuoskaloms pilk. mat. 14
29 Vangos vs. nn 6072727 557296 titnagas sveikas 28 20 5 2,6 dvipolinis >2 cm pilk. sk. 14
30 Paneri  mšk. nn 6071766 556194 titnagas sveikas 25 13 4 1,4 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
31 Paalios s k. nn 6074469 555858 titnagas sveikas 20 27 3 1,3 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
32 Paalios s k. 2 6073927 556958 titnagas virš 24 9 3 1,1 skelt pilk. sk. baltai patinuotas 14
33 Paalios s k. 2 6074036 556996 titnagas sveikas 33 16 5 3,1 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
34 Paalios s k. 2 6074039 556973 titnagas sveikas 45 29 10 12 retušuotas nuoskala pilk. sk. iš vienos pus s balta patina 14
35 Paalios s k. 2 6074037 556959 titnagas sveikas 32 19 8 5,5 nuoskala >2 cm pilk. sk. su žieve; baltai patinuotas 14
36 Paalios s k. 2 6073997 556908 titnagas sveikas 21 16 11 5,6 dvipolinis pilk. mat. 14
37 Paalios s k. 2 6073977 556913 titnagas apat 20 16 5 1,7 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
38 Paalios s k. 2 6073965 556896 titnagas sveikas 7 16 3 0,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 14
39 Paalios s k. 2 6073966 556895 keramika sienel 53 42 11 31 lipdytin lygus ga(5) 14
40 Paalios s k. 2 6073931 556890 keramika pakrašt lis 29 27 10 9,1 apžiesta ga(3) S formos kakliukas 14
41 Paalios s k. 2 6073899 556812 titnagas sveikas 27 22 13 8,7 nuoskala >2 cm pilk. sk. 14
42 Mitkiški  s.g. 4 6081702 553921 titnagas apat 25 13 4 1,2 skelt margas 15
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43 Mitkiški  s.g. 4 6081703 553923 titnagas sveikas 29 27 8 5 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 15
44 Mitkiški  s.g. 4 6081704 553919 titnagas sveikas 41 30 13 10 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 15
45 Mitkiški  s.g. 4 6081702 553922 titnagas sveikas 20 20 6 2 nuoskala >2 cm pilk. sk. su žieve; šiek tiek patinuotas 15
46 Mitkiški  s.g. 4 6081702 553921 titnagas sveikas 50 28 12 12 nuoskala >2 cm pilk. sk. su žieve 15
47 Mitkiški  s.g. 4 6081704 553920 titnagas sveikas 49 29 17 19 nuoskala >2 cm pilk. mat. nearcheologinis?
48 Mitkiški  s.g. 4 6081635 553977 titnagas frgm 21 22 15 5,4 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 15
49 Mitkiški  s.g. 4 6081647 553950 keramika sienel 33 27 10 7,6 lipdytin grubl tas ga(6) 5-7a. 16
50 Mitkiški  s.g. 4 6081651 553942 titnagas virš 22 15 8 3,1 retušuotas skiltuvas? pilk. sk. po Kr. 15
51 Mitkiški  s.g. 4 6081806 554000 keramika sienel 20 18 9 2,3 lipdytin lygus ga(4) 16
52 Mitkiški  s.g. 4 6081796 554030 keramika sienel 28 25 11 8,2 lipdytin ga(3), sm
53 Mitkiški  s.g. 4 6081796 554030 keramika sienel 14 13 0,9 apžiesta ga(1) bangel s ornamentas 14-15a.?
54 Mitkiški  s.g. 4 6081613 553933 titnagas sveikas 20 15 11 3,1 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 15
55 Mitkiški  s.g. 4 6081647 553904 titnagas virš 27 10 3 1 skelt pilk. sk. su žieve 15
56 Mitkiški  s.g. 4 6081631 553927 keramika sienel 40 27 8 11 apžiesta ga(1), sm 16
57 Mitkiški  s.g. 4 6081652 553917 keramika sienel 32 22 6,1 lipdytin grubl tas ga(5), sm 5-7a. 16
58 Mitkiški  s.g. 4 6081660 553912 keramika sienel 76 58 13 63 lipdytin grubl tas ga(5) iš praarto objekto 5-7a. 16
59 Mitkiški  s.g. 4 6081616 553988 keramika sienel 34 28 9 9,4 lipdytin lygus ga(3), sm 16
60 Mitkiški  s.g. 4 6081661 553925 keramika sienel 21 17 2,2 lipdytin lygus ga(2)
61 Mitkiški  s.g. 4 6081683 553917 titnagas sveikas 55 34 23 52 skaldytinis dvigalis pilk. sk. baltai patinuotas Svidr  kult. 15
62 Mitkiški  s.g. 4 6081680 553927 titnagas virš 26 14 12 2,6 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 15
63 Mitkiški  s.g. 4 6081682 553930 titnagas sveikas 47 82 42 189 skaldytinis pilk. mat. apskaldytas žaliavos gabalas
64 Mitkiški  s.g. 4 6081681 553927 titnagas sveikas 51 43 32 45 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis
65 Mitkiški  s.g. 4 6081696 553912 titnagas apat 16 27 6 2 nuoskala >2 cm pilk. mat. 15
66 Mitkiški  s.g. 4 6081691 553924 titnagas sveikas 40 29 13 9,8 nuoskala >2 cm pilk. mat. su žieve 15
67 Mitkiški  s.g. 4 6081693 553926 titnagas sveikas 57 30 27 58 skaldytinis dvigalis pilk. mat. su žieve; rausvai patinuotas Svidr  kult. 15
68 Mitkiški  s.g. 4 6081704 553909 titnagas virš 17 10 2 0,1 skelt netaisyklinga pilk. sk. 15
69 Mitkiški  s.g. 4 6081695 553930 titnagas sveikas 16 23 3 1,1 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 15
70 Mitkiški  s.g. 4 6081709 553915 titnagas sveikas 31 22 12 5,4 skeveldra pilk. mat. baltai patinuotas 15
71 Mitkiški  s.g. 4 6081695 553945 keramika sienel 18 15 1 lipdytin grubl tas ga(2) 5-7a. 16
72 Mitkiški  s.g. 4 6081731 554021 keramika sienel 41 40 7 15 apžiesta sm
73 Mitkiški  s.g. 4 6081732 554019 keramika sienel 37 24 9,3 lipdytin ga(4) smarkiai perdegusi, išpor jusi
74 Mitkiški  s.g. 4 6081751 554021 keramika sienel 25 18 2 apžiesta ga(2), sm bangel s ornamentas 16-18a.? 16
75 Mitkiški  s.g. 4 6081700 553923 titnagas frgm 10 15 5 0,7 nuoskala <2 cm pilk. sk. su žieve 15
76 Mitkiški  s.g. 4 6081771 554000 keramika sienel 21 17 1,5 ga(2)
77 Mitkiški  s.g. 4 6081774 554011 keramika sienel 29 27 7 5,7 apžiesta ga(1) linijos ir kart  ornamentai 16-18a.?
78 Mitkiški  s.g. 4 6081774 554011 keramika sienel 23 18 10 5,5 lipdytin lygus ga(6) S formos kakliukas 16
79 Mitkiški  s.g. 4 6081775 554009 titnagas sveikas 13 18 7 1,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. su žieve 15
80 Mitkiški  s.g. 4 6081749 554055 keramika sienel 44 36 10 19 lipdytin lygus ga(3), sm 16
81 Mitkiški  s.g. 4 6081761 554056 keramika sienel 44 40 16 lipdytin grubl tas ga(7) 3-4a. 16
82 Mitkiški  s.g. 4 6081760 554056 keramika sienel 27 21 12 6,4 lipdytin grubl tas ga(3) 5-6a. 16
83 Mitkiški  s.g. 4 6081770 554044 keramika sienel 42 40 19 lipdytin grubl tas ga(4) 5-6a. 16
84 Mitkiški  s.g. 4 6081768 554046 keramika dugnas 22 20 8 3,5 apžiesta ga(1)
85 Mitkiški  s.g. 4 6081781 554017 titnagas sveikas 27 24 17 14 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis
86 Mitkiški  s.g. 4 6081784 554010 keramika sienel 36 24 7 8,2 apžiesta ga(2) horizontalios linijos ornamentas 14-15a.? 16
87 Mitkiški  s.g. 4 6081790 553996 titnagas sveikas 51 27 14 14 nuoskala peilis pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 15
88 Mitkiški  s.g. 4 6081809 553984 titnagas sveikas 25 32 15 7,7 nuoskala >2 cm pilk. sk. nežymiai patinuotas
89 Mitkiški  s.g. 5 6081840 554122 keramika sienel 24 23 8 3,6 apžiesta ga(3) 16
90 Mitkiški  s.g. 5 6081828 554117 titnagas virš 38 9 6 2,3 nuoskala >2 cm pilk. sk. utilizacinis retušas; perdirbinis 15
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91 Mitkiški  s.g. 5 6081815 554119 keramika pakrašt lis 24 20 7 3,9 apžiesta ga(2), sm 16
92 Mitkiški  s.g. 5 6081810 554131 keramika sienel 26 26 6 5,3 apžiesta ga(1), sm tanki  lygiagre  linij  ornamentas 13-14a.? 16
93 Mitkiški  s.g. 5 6081785 554108 keramika pakrašt lis 33 22 8 5,8 apžiesta ga(1) spaud  ornamentas 18-19a.? 16
94 Mitkiški  s.g. 5 6081747 554133 titnagas sveikas 12 8 4 0,4 nuoskala <2 cm pilk. mat. 15
95 Mitkiški  s.g. 5 6081818 554209 titnagas sveikas 12 19 7 1,2 nuoskala <2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 15
96 Mitkiški  s.g. 5 6081838 554204 keramika pakrašt lis 27 21 6 3,8 apžiesta ga(1), sm horizontalios linijos ornamentas 16
97 Mitkiški  s.g. 5 6081866 554187 keramika pakrašt lis 34 25 9 12 apžiesta ga(1) 18-19a.?
98 Mitkiški  s.g. 5 6081824 554194 titnagas sveikas 14 14 3 0,5 nuoskala <2 cm perdeg s 15
99 Mitkiški  s.g. 5 6081794 554202 titnagas sveikas 20 11 6 1 nuoskala >2 cm baltai patinuotas 15
100 Mitkiški  s.g. 5 6081764 554200 titnagas sveikas 21 15 5 1,4 retušuotas grandukas pilk. sk. iš nuoskalos; baltai patinuotas 15
101 Mitkiški  s.g. 5 6081773 554182 titnagas sveikas 57 41 22 53 nuoskala >2 cm pilk. sk. nearcheologinis? 15
102 Mitkiški  s.g. 5 6081809 554171 titnagas apat 11 11 3 0,5 nuoskala <2 cm pilk. mat. su žieve 15
103 Mitkiški  s.g. 5 6081821 554169 titnagas sveikas 23 18 5 1,9 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 15
104 Mitkiški  s.g. 5 6081820 554168 keramika sienel 23 20 7 2,7 apžiesta ga(1) bangel s ornamentas 14-15a.? 16
105 Mitkiški  k. 7 6083014 552745 titnagas sveikas 24 14 7 2,4 skeveldra perdeg s 15
106 Mitkiški  k. 7 6083041 552726 keramika sienel 32 25 5,3 lipdytin ga(3)
107 Mitkiški  k. nn 6082951 552636 keramika sienel 34 20 7 6,9 lygus ga(3) 16
108 Mitkiški  k. 7 6082947 552701 titnagas virš 12 21 4 0,8 nuoskala >2 cm baltai patinuotas 15
109 Mitkiški  k. 7 6082914 552739 titnagas
110 iobiškio k. 8 6090613 543241 keramika pakrašt lis 34 27 10 11 apžiesta ga(1), sm atlenktas pakrašt lis 17
111 iobiškio k. 9 6090695 543023 keramika sienel 22 18 8 3,3 apžiesta lygus ga(1), sm
112 iobiškio k. 9 6090691 543036 titnagas sveikas 11 9 3 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 17
113 iobiškio k. 9 6090695 543034 keramika sienel 38 32 8 10 lipdytin br kšniuotas ga(3), sm 1-2a. 17
114 iobiškio k. 9 6090697 543032 keramika pakrašt lis 40 34 10 12 lipdytin lygus ga(2), sm tiesus pakrašt lis 17
115 iobiškio k. 9 6090701 543029 titnagas sveikas 17 11 4 0,5 nuoskala <2 cm perdeg s 17
116 iobiškio k. 9 6090706 543022 titnagas virš 9 6 2 0,1 skelt pilk. sk. baltai patinuotas 17
117 iobiškio k. 9 6090717 543007 titnagas frgm 30 15 11 4 skaldytinis pilk. mat. perdeg s; aikštel s dalis 17
118 iobiškio k. 9 6090719 542998 titnagas sveikas 21 19 5 1,6 skeveldra pilk. sk. rausvai patinuotas 17
119 iobiškio k. 9 6090719 543000 titnagas sveikas 23 13 8 1,7 nuoskala >2 cm pilk. mat. 17
120 iobiškio k. 9 6090719 542997 titnagas sveikas 25 14 14 4,6 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 17
121 iobiškio k. 9 6090723 542999 titnagas frgm 24 22 18 7,7 skaldytinis? pilk. mat. šiek tiek patinuotas 17
122 iobiškio k. 9 6090715 543012 keramika sienel 23 20 6 2,9 apžiesta ga(2), sm 17
123 iobiškio k. 9 6090710 543021 keramika sienel 36 26 9 7,9 ? lygus ga(2), sm 17
124 iobiškio k. 9 6090706 543029 titnagas sveikas 21 15 5 1,3 nuoskala >2 cm pilk. sk. šiek tiek patinuotas 17
125 iobiškio k. 9 6090706 543029 titnagas frgm 18 16 8 2 skaldytinis perdeg s; baltai patinuotas 17
126 iobiškio k. 9 6090720 543009 titnagas sveikas 27 24 8 5,1 nuoskala >2 cm su žieve; baltai patinuotas 17
127 iobiškio k. 9 6090719 543007 titnagas sveikas 14 11 3 0,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. su žieve; baltai patinuotas 17
128 iobiškio k. 9 6090721 543008 titnagas apat 26 20 3 1,6 skelt utilizacinis retušas; baltai patinuotas 17
129 iobiškio k. 9 6090724 543003 akmuo sveikas 31 8 2 0,6 skelt baltas 17
130 iobiškio k. 9 6090804 542877 titnagas sveikas 24 19 11 3,9 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 17
131 iobiškio k. 9 6090809 542867 titnagas sveikas 29 24 11 7,8 retušuotas gremžtukas pilk. sk. iš nuoskalos; su žieve 17
132 iobiškio k. 9 6090800 542873 titnagas sveikas 22 21 6 2 nuoskala >2 cm margas 17
133 iobiškio k. 9 6090747 542960 titnagas frgm 25 23 12 6,8 skaldytinis vienagalis perdeg s 17
134 iobiškio k. 9 6090740 542963 titnagas sveikas 20 14 4 1,1 retušuotas gremžtukas galinis; baltai patinuotas 17
135 iobiškio k. 9 6090745 542957 titnagas sveikas 24 24 19 12 skaldytinis pilk. mat. 17
136 iobiškio k. 9 6090730 542964 titnagas sveikas 49 17 4 3,6 skelt pilk. sk. nuo dvigalio skaldytinio; baltai pat. Svidr  kult. 17
137 iobiškio k. 9 6090738 542951 titnagas sveikas 15 12 6 0,6 nuoskala <2 cm pilk. sk. perdeg s; baltai patinuotas 17
138 iobiškio k. 9 6090757 542918 titnagas sveikas 24 14 3 0,9 nuoskala >2 cm baltai patinuotas 17
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139 iobiškio k. 9 6090760 542915 titnagas virš 26 9 3 0,6 retušuotas ašmen lis pilk. mat. baltai patinuotas 17
140 iobiškio k. 9 6090759 542913 keramika pakrašt lis 26 26 7 5,2 apžiesta ga(1), sm atlenktas pakrašt lis 17
141 iobiškio k. 9 6090782 542875 titnagas sveikas 40 25 9 7,2 retušuotas nuoskala pilk. mat. 17
142 iobiškio k. 10 6090887 542733 keramika sienel 18 18 6 2,3 apžiesta ga(1), sm
143 iobiškio k. 10 6090826 542747 titnagas apat 15 14 3 0,6 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 17
144 iobiškio k. 12 6090966 542554 keramika pakrašt lis 42 37 8 18 apžiesta sm S profilis; bangel s ornamentas 17-19a.? 17
145 iobiškio k. 12 6090936 542587 keramika pakrašt lis 33 24 8 7,6 apžiesta ga(2), sm S profilis; bangel s ornamentas 16-17a.? 17
146 iobiškio k. 12 6090952 542541 titnagas frgm 24 17 11 4,8 skaldytinis vienagalis perdeg s 17
147 iobiškio k. 12 6090936 542554 keramika sienel 25 25 7 5,5 apžiesta ga(3), sm
148 iobiškio k. 12 6090931 542544 keramika sienel 42 38 12 17 ? lygus ga(2), sm S profilis 17
149 iobiškio k. 12 6090940 542526 keramika sienel 44 30 9 13 ? lygus ga(2), sm 17
150 iobiškio k. 12 6090917 542567 švinas sveikas 24 23 6 16 verpstukas? 15-19a. 17
151 iobiškio k. 12 6090905 542557 keramika sienel 21 20 10 4,1 lipdytin br kšniuotas ga(2), sm 1-2a. 17
152 iobiškio k. 13 6090982 542474 keramika pakrašt lis 22 21 8 3,8 ? lygus ga(2)
153 Pasp ri  k. 14 6087871 557477 titnagas sveikas 22 29 10 6,3 nuoskala >2 cm su žieve; baltai patinuotas 18
154 Pasp ri  k. 14 6087873 557478 titnagas virš 38 16 9 4,5 retušuotas skiltuvas? pilk. mat. po Kr.? 18
155 Pasp ri  k. 14 6087866 557478 titnagas frgm 9 12 2 0,3 nuoskala <2 cm perdeg s 18
156 Pasp ri  k. 14 6087865 557479 titnagas sveikas 25 17 8 3,7 retušuotas gremžtukas perdeg s 18
157 Pasp ri  k. 14 6087873 557478 titnagas sveikas 18 15 3 0,6 nuoskala <2 cm pilk. sk. su žieve 18
158 Pasp ri  k. 14 6087873 557479 titnagas sveikas 17 12 3 0,6 nuoskala <2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 18
159 Pasp ri  k. 14 6087873 557469 titnagas sveikas 10 11 3 0,2 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 18
160 Pasp ri  k. 14 6087908 557462 titnagas sveikas 27 14 12 2,8 nuoskala >2 cm perdeg s 18
161 Pasp ri  k. 14 6087867 557485 titnagas sveikas 32 13 5 2 skelt netaisyklinga pilk. sk. 18
162 Pasp ri  k. 14 6087867 557486 titnagas sveikas 22 16 4 1,4 retušuotas grandukas pilk. sk. iš nuoskalos 18
163 Pasp ri  k. 14 6087894 557507 titnagas frgm 9 9 3 0,3 nuoskala <2 cm perdeg s 18
164 Pasp ri  k. 14 6087894 557515 titnagas sveikas 20 14 11 4,6 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 18
165 Pasp ri  k. nn 6088528 557953 titnagas sveikas 22 18 11 4 nuoskala >2 cm pilk. mat. 18
166 Pamusi  k. 19 6091246 545135 keramika sienel 26 21 3,4 apžiesta ga(2), sm bangel s ornamentas 13-14a. 18
167 Pamusi  k. 19 6091245 545134 keramika sienel 27 24 7 3,1 apžiesta ga(2), sm lygiagre  linij  ornamentas 13-14a. 18
168 Pamusi  k. 19 6091237 545159 titnagas sveikas 56 36 15 31 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 18
169 Pamusi  k. 19 6091234 545212 keramika sienel 42 26 6,4 apžiesta ga(2), sm lygiagre  linij  ornamentas 13-14a. 18
170 Pamusi  k. 19 6091193 545343 keramika pakrašt lis 27 17 6 3,3 apžiesta sm S formos profilis 13-14a. 18
171 Pamusi  k. 19 6091195 545327 titnagas sveikas 33 24 17 13 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 18
172 Pamusi  k. 19 6091199 545295 keramika sienel 29 26 5 4 apžiesta ga(2), sm lygiagre  linij  ornamentas 13-14a. 18
173 Pamusi  k. 19 6091214 545216 keramika sienel 31 30 7 6,6 apžiesta ga(2), sm lygiagre  linij  ornamentas 13-14a. 18
174 Paežer lio mšk. 20 6085206 556867 titnagas sveikas 12 9 5 0,7 nuoskala <2 cm pilk. mat. 19
175 Paežer lio mšk. 20 6085214 556874 titnagas virš 15 7 3 0,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
176 Paežer lio mšk. 20 6085213 556874 titnagas sveikas 19 14 7 1,6 nuoskala <2 cm pilk. mat. 19
177 Paežer lio mšk. 20 6085195 556851 titnagas sveikas 5 5 1 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
178 Paežer lio mšk. 20 6085195 556852 titnagas sveikas 9 6 1 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
179 Paežer lio mšk. 20 6085194 556850 titnagas sveikas 15 16 3 0,7 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 19
180 Paežer lio mšk. 20 6085202 556862 titnagas sveikas 12 5 3 0,2 skeveldra pilk. mat. perdeg s 19
181 Paežer lio mšk. 21 6084963 557141 titnagas frgm 22 16 11 3,3 nuoskala >2 cm 19
182 Paežer lio mšk. 21 6084994 557153 titnagas sveikas 20 15 6 1,2 nuoskala >2 cm pilk. sk. perdeg s 19
183 Paežer lio mšk. 21 6085065 557218 titnagas sveikas 14 10 3 0,4 skeveldra pilk. mat. perdeg s 19
184 Drau  k. 22 6085349 557917 titnagas sveikas 22 16 10 2,6 nuoskala >2 cm pilk. mat. nearcheologinis? 19
185 Drau  k. 22 6085468 557893 titnagas virš 9 7 2 0,1 nuoskala <2 cm baltas gludinto paviršiaus fragmentas neolitas 19
186 Drau  k. 22 6085469 557883 titnagas sveikas 24 11 3 0,7 skelt pilk. sk. baltai patinuotas 19
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187 Drau  k. 22 6085474 557846 titnagas sveikas 10 5 1 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
188 Drau  k. 22 6085486 557846 titnagas sveikas 39 27 10 11 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 19
189 Drau  k. 22 6085500 557844 titnagas sveikas 28 14 8 3,1 nuoskala >2 cm pilk. mat. nearcheologinis? 19
190 Drau  k. 22 6085464 557855 titnagas sveikas 16 13 9 1,5 nuoskala <2 cm perdeg s 19
191 Drau  k. 22 6085500 557857 keramika sienel 35 21 9 6,5 apžiesta ga(2), sm 19
192 Drau  k. 22 6085468 557879 keramika sienel 22 22 8 3,2 apžiesta ga(2), sm 19
193 Drau  k. 22 6085501 557832 titnagas sveikas 19 25 6 2,8 nuoskala >2 cm pilk. mat. 19
194 Drau  k. 22 6085472 557834 titnagas sveikas 7 4 1 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
195 Drau  k. 22 6085478 557823 titnagas sveikas 11 10 2 0,3 nuoskala <2 cm pilk. mat. 19
196 Drau  mšk. 30 6083239 558560 titnagas sveikas 12 6 3 0,3 nuoskala <2 cm pilk. sk. 19
197 Drau  mšk. nn 6083735 557313 titnagas sveikas 19 20 6 1,7 nuoskala >2 cm baltas neolitas? 19
198 Grabijol  k. 42 6080196 556406 keramika sienel 51 39 11 23 apžiesta ga(3) 20
199 Grabijol  k. 43 6080142 556866 titnagas sveikas 42 29 8 8 retušuotas skiltuvas? pilk. mat. su žieve po Kr.? 20
200 Geisiški  k. 46 6081511 558651 titnagas sveikas 36 38 21 36 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 20
201 Geisiški  k. 46 6081508 558467 titnagas sveikas 23 18 9 3,9 retušuotas gremžtukas pilk. sk. baltai patinuotas 20
202 Geisiški  k. 46 6081449 558607 titnagas sveikas 24 16 7 2,9 nuoskala >2 cm perdeg s 20
203 Aliej  k. 47 6081300 558515 titnagas sveikas 23 13 5 1,1 nuoskala >2 cm pilk. mat. 20
204 Aliej  k. 47 6081286 558577 titnagas sveikas 12 9 5 0,4 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
205 Aliej  k. 47 6081284 558581 titnagas sveikas 17 17 4 0,8 nuoskala <2 cm pilk. sk. silpnai patinuotas 20
206 Aliej  k. 47 6081282 558583 titnagas frgm 10 11 2 0,2 nuoskala <2 cm perdeg s 20
207 Aliej  k. 47 6081279 558585 titnagas sveikas 25 21 14 7 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 20
208 Aliej  k. 47 6081273 558599 titnagas sveikas 29 22 6 3,1 nuoskala >2 cm pilk. sk. 20
209 Aliej  k. 47 6081282 558596 titnagas frgm 9 18 3 0,4 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
210 Aliej  k. 47 6081291 558571 titnagas sveikas 20 14 6 1,5 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 20
211 Aliej  k. 47 6081292 558573 titnagas sveikas 14 23 3 0,7 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 20
212 Aliej  k. 47 6081266 558582 titnagas sveikas 47 25 20 26 skaldytinis pilk. mat. pakeistos orientacijos;

netaisyklingom skelt m; baltai
20

213 Aliej  k. 47 6081238 558600 titnagas sveikas 26 20 9 4,6 retušuotas nuoskala pilk. sk. 20
214 Aliej  k. 47 6081254 558582 titnagas apat 15 10 2 0,2 skelt pilk. sk. 20
215 Aliej  k. 47 6081237 558588 titnagas sveikas 22 14 7 2,4 retušuotas gremžtukas pilk. sk. 20
216 Aliej  k. 47 6081237 558587 titnagas sveikas 14 11 4 0,6 nuoskala pilk. mat. silpnai patinuotas 20
217 Aliej  k. 47 6081133 558627 titnagas frgm 17 14 5 0,7 nuoskala <2 cm margas 20
218 Aliej  k. 47 6081121 558613 titnagas sveikas 30 38 12 12 nuoskala >2 cm pilk. mat. 20
219 Aliej  k. 47 6081114 558605 keramika sienel 30 20 10 4,4 lipdytin grubl tas ga(3) 3-4a. 20
220 Aliej  k. 47 6081136 558642 titnagas sveikas 21 33 8 5,7 nuoskala >2 cm pilk. sk. nearcheologinis? 20
221 Aliej  k. 47 6081081 558600 keramika pakrašt lis 27 26 8 7,3 apžiesta ga(3), sm 17-19a.? 20
222 Aliej  k. 47 6081077 558567 keramika pakrašt lis 21 17 7 3,4 apžiesta sm 20
223 Aliej  k. 47 6081196 558459 titnagas sveikas 27 10 2 0,5 skelt pilk. sk. utilizacinis retušas 20
224 Aliej  k. 47 6081300 558427 titnagas sveikas 22 13 3 0,8 nuoskala >2 cm baltai patinuotas 20
225 Aliej  k. 47 6081301 558427 keramika sienel 25 22 4,6 lipdytin ga(3) 20
226 Aliej  k. 48 6080215 558747 titnagas sveikas 23 16 6 3,6 retušuotas peilis pilk. sk. plokš ias retušas; rausvai patinuotas neolitas 20
227 Aliej  k. 48 6080221 558751 titnagas sveikas 20 11 3 0,6 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
228 Aliej  k. 48 6080222 558752 titnagas apat 18 17 4 1,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
229 Aliej  k. 48 6080215 558744 titnagas sveikas 19 13 6 1,1 nuoskala <2 cm margas grei iausiai nearcheologinis 20
230 Aliej  k. 48 6080204 558749 titnagas sveikas 16 24 7 1,9 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 20
231 Aliej  k. 48 6080222 558747 titnagas sveikas 37 32 13 13 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 20
232 Aliej  k. 48 6080210 558739 titnagas sveikas 33 25 8 6,4 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 20
233 Aliej  k. 48 6080206 558732 titnagas sveikas 36 23 8 6,1 retušuotas peilis pilk. sk. plokš ias retušas; su žieve neolitas 20
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234 Aliej  k. 48 6080203 558731 titnagas sveikas 34 32 15 26 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 20
235 Aliej  k. 48 6080202 558711 titnagas sveikas 22 27 11 6,1 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 20
236 Aliej  k. 48 6080188 558719 keramika sienel 21 15 2 lygus ga(1) 20
237 Aliej  k. 48 6080176 558703 keramika sienel 20 15 6 2,3 apžiesta ga(1) 20
238 Aliej  k. 48 6080184 558684 titnagas sveikas 12 13 7 0,8 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
239 Aliej  k. 48 6080191 558680 keramika sienel 23 20 9 4,2 lygus ga(2) 20
240 Aliej  k. 48 6080304 558638 titnagas frgm 20 16 8 2 nuoskala >2 cm pilk. sk. silpnai patinuotas 20
241 Aliej  k. 48 6080303 558638 keramika sienel 25 21 3,2 ga(2) 20
242 Aliej  k. 48 6080237 558650 titnagas sveikas 13 19 6 0,9 nuoskala <2 cm pilk. sk. 20
243 Buivyd  piliak. II nn 6075947 561826 keramika pakrašt lis 32 23 5 5,7 lipdytin lygus sm S formos profilis 1-2a.? 21
244 Buivyd  k. nn 6076070 560670 titnagas sveikas 42 50 31 70 skaldytinis vienagalis pilk. mat. baltai patinuotas; koord. apytiksl s vl. mezolit. 21
245 Buivyd  k. nn 6076070 560670 titnagas virš 31 18 4 2,9 skelt pilk. sk. baltai patinuotas; koord. apytiksl s 21
246 Buivyd  k. nn 6076070 560670 titnagas virš 16 30 10 2,8 nuoskala >2 cm pilk. sk. baltai patinuotas; koord. apytiksl s 21
247 Buivyd  k. nn 6076070 560670 titnagas sveikas 12 10 2 0,2 nuoskala <2 cm baltai patinuotas; koord. apytiksl s 21
248 Pylim  k. nn 6071718 562967 titnagas sveikas 26 16 6 2,2 dvipolinis >2 cm pilk. sk. iš ankstesnio patinuoto dirbinio 21
249 Purviški  k. 54 6073005 567626 akmuo frgm 10 20 5 0,5 nuoskala >2 cm pilk. mat. nearcheologinis? 22
250 Purviški  k. 54 6073092 567711 titnagas sveikas 18 20 8 2,8 retušuotas grandukas pilk. mat. silpnai patinuotas 22
251 Purviški  k. 54 6073089 567706 titnagas sveikas 40 26 9 8,6 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 22
252 Purviški  k. 54 6073090 567712 titnagas sveikas 14 9 2 0,2 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 22
253 Purviški  k. 54 6073089 567698 keramika sienel 23 18 2,8 lipdytin lygus ga(3) 22
254 Purviški  k. 54 6073096 567708 titnagas sveikas 19 26 7 2,7 retušuotas grandukas baltai patinuotas 22
255 Purviški  k. 54 6073102 567713 titnagas frgm 19 19 5 1,5 nuoskala <2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 22
256 Purviški  k. 54 6073083 567704 titnagas sveikas 16 18 7 1,8 nuoskala <2 cm margas grei iausiai nearcheologinis 22
257 Purviški  k. 54 6073081 567706 keramika dugnas 41 33 8 11 ga(2), sm 22
258 Purviški  k. 54 6073073 567703 titnagas sveikas 28 17 7 3,3 retušuotas gremžtukas pilk. mat. baltai patinuotas 22
259 Purviški  k. 54 6073083 567697 titnagas frgm 14 14 6 0,9 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 22
260 Purviški  k. 54 6073084 567695 titnagas sveikas 12 8 1 0,1 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 22
261 Purviški  k. 54 6073082 567698 titnagas frgm 7 5 2 0,1 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 22
262 Purviški  k. 54 6073066 567682 titnagas sveikas 17 15 4 1 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 22
263 Purviški  k. 54 6073065 567680 titnagas frgm 29 19 6 3,6 skelt pilk. mat. gelsvai patinuotas 22
264 Purviški  k. 54 6073055 567675 titnagas frgm 18 14 4 1 skelt perdeg s 22
265 Purviški  k. 54 6073066 567670 titnagas sveikas 28 18 7 2,3 retušuotas nuoskala pilk. mat. baltai patinuotas 22
266 Purviški  k. 54 6073081 567672 titnagas frgm 18 11 4 0,7 nuoskala <2 cm pilk. sk. perdeg s 22
267 Purviški  k. 54 6073095 567668 titnagas sveikas 28 21 7 3,4 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 22
268 Purviški  k. 54 6073053 567657 titnagas sveikas 13 7 2 0,1 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 22
269 Purviški  k. 54 6073057 567657 titnagas sveikas 33 29 6 3,2 nuoskala >2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 22
270 Purviški  k. 54 6073060 567656 titnagas sveikas 42 22 9 3,8 nuoskala >2 cm pilk. mat. 22
271 Purviški  k. 54 6073078 567653 titnagas sveikas 27 19 5 3,2 nuoskala >2 cm pilk. sk. grei iausiai nearcheologinis 22
272 Purviški  k. 54 6073059 567647 titnagas sveikas 33 23 19 14 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 22
273 Purviški  k. 54 6073071 567684 titnagas sveikas 27 11 10 2,3 nuoskala >2 cm pilk. mat. grei iausiai nearcheologinis 22
274 Purviški  k. 54 6073070 567682 titnagas sveikas 16 16 4 0,8 nuoskala <2 cm baltai patinuotas 22
275 Purviški  k. 54 6073070 567685 titnagas sveikas 9 11 2 0,1 nuoskala <2 cm pilk. sk. baltai patinuotas 22
276 Purviški  k. 54 6073072 567685 titnagas sveikas 26 20 4 2,1 retušuotas nuoskala pilk. sk. baltai patinuotas 22
277 Purviški  k. 54 6073078 567700 titnagas sveikas 10 12 2 0,2 nuoskala <2 cm pilk. mat. baltai patinuotas 22
278 Purviški  k. 54 6073114 567694 titnagas sveikas 24 16 6 2,6 nuoskala >2 cm pilk. mat. 22
279 Sviliški  k. nn 6065553 565904 keramika sienel 23 18 7 2,7 lipdytin lygus ga(2) 22
280 Sviliški  k. nn 6066265 565698 keramika sienel 32 31 11 11 lipdytin ga(4) 22
281 Latvi  piliak. nn 6081716 551578 keramika pakrašt lis 20 19 6 2,3 lipdytin lygus ga(4) 1-2a. 23
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282 Latvi  piliak. nn 6081718 551576 keramika sienel 24 22 2,2 lipdytin ga(3)
283 Latvi  piliak. nn 6081716 551576 keramika sienel 30 25 6,5 lipdytin ga(3) 23
284 Latvi  piliak. nn 6081717 551579 keramika sienel 39 33 6 6,8 lipdytin br kšniuotas ga(3) br kšniai vertikal s, ryšk s 1-2a. 23
285 Latvi  piliak. nn 6081718 551578 keramika pakrašt lis 25 18 6 2,8 lipdytin br kšniuotas ga(3) br kšniai horizontal s 1-2a. 23
286 Latvi  piliak. nn 6081715 551577 keramika sienel 21 14 1 lipdytin ga(5)
287 Latvi  piliak. nn 6081717 551577 molio tink. 55 38 27 42 org, sm
288 Latvi  piliak. nn 6081715 551576 keramika sienel 19 14 1,2 lipdytin ga(3)
289 Latvi  piliak. nn 6081718 551576 keramika sienel 15 14 4 0,9 lipdytin ga(3)
290 Latvi  piliak. nn 6081718 551577 keramika pakrašt lis 24 18 2,5 lipdytin br kšniuotas ga(4) br kšniai horizontal s 1-2a. 23
291 Latvi  piliak. nn 6081716 551579 molio tink. 26 26 14 5,9 org, sm
292 Latvi  piliak. nn 6081717 551577 molio tink. 34 23 20 9,5 org, sm
293 Latvi  piliak. nn 6081717 551579 keramika sienel 24 24 6 4,1 lipdytin br kšniuotas ga(4) br kšniai neryšk s 1-2a. 23
294 Latvi  piliak. nn 6081716 551577 keramika dugnas 41 24 6 9,6 lipdytin br kšniuotas ga(4) 1-2a. 23
295 Latvi  piliak. nn 6081715 551578 keramika sienel 45 35 6 12 lipdytin br kšniuotas ga(6) br kšniai netvarkingi, neryšk s 1t.BC? 23
296 Latvi  piliak. nn 6081717 551577 keramika pakrašt lis 48 48 8 19 lipdytin br kšniuotas ga(5) briaunin s formos; orn. gnaibymu 1-2a. 23
297 Latvi  piliak. nn 6081715 551577 keramika pakrašt lis 32 25 7 6,5 lipdytin br kšniuotas ga(4) briaunin s formos; orn. gnaibymu 1-2a. 23
298 Latvi  piliak. nn 6081715 551579 keramika sienel 45 30 9 14 lipdytin br kšniuotas ga(4) br kšniai netvarkingi, neryšk s 1t.BC?
299 Latvi  piliak. nn 6081716 551579 šlakas 27 19 14 6,2 23

Sutrumpinimai:
piliak. - piliakalnis; s.g. - senov s gyvenviet

nn (ploto Nr.) - radiniai, aptikti nesisteming  žvalgym  metu
Fragmentiškumas: apat - apatin  dalis; virš - viršutin  dalis; frgm - fragmentas

Titnago spalva: pilk. mat. - pilkas matinis; pilk. sk. - pilkas skaidrus

Keramikos ir molio tinko mas : ga - gr stas akmuo (skliaustuose priemaiš  dydis mm); sm - sm lis; org - organika
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4 lentel

Nr. plotas X Y Nr. plotas X Y
1 4 553938,8 6081619,5 43 4 553932,0 6081690,4
2 4 553897,8 6081670,3 44 4 553931,3 6081690,8
3 4 553969,7 6081616,7 45 4 553938,1 6081686,8
4 4 553933,5 6081650,5 46 4 553943,8 6081685,8
5 4 553983,6 6081616,7 47 4 553938,4 6081689,8
6 4 553894,1 6081689,2 48 4 553931,2 6081693,5
7 4 553923,6 6081667,4 49 4 553929,7 6081693,8
8 4 553960,7 6081646,6 50 4 553930,2 6081694,3
9 4 553923,1 6081677,5 51 4 553922,7 6081700,4
10 4 553920,2 6081677,7 52 4 553915,0 6081709,3
11 4 553910,7 6081694,6 53 4 553921,1 6081705,3
12 4 553915,0 6081688,7 54 4 553921,3 6081703,1
13 4 553929,7 6081678,6 55 4 553926,2 6081700,8
14 4 553924,9 6081683,1 56 4 553934,7 6081694,9
15 4 553925,4 6081683,2 57 4 553934,3 6081695,2
16 4 553924,9 6081683,4 58 4 553935,7 6081695,4
17 4 553909,7 6081698,5 59 4 553949,0 6081692,7
18 4 553904,2 6081700,8 60 4 553936,3 6081701,0
19 4 553911,3 6081700,0 61 4 554021,9 6081732,0
20 4 553924,9 6081688,7 62 4 554026,8 6081727,0
21 4 553927,8 6081684,7 63 4 554045,5 6081721,9
22 4 553926,7 6081691,6 64 4 554046,5 6081725,1
23 4 553924,9 6081693,6 65 4 554043,4 6081728,3
24 4 553923,1 6081692,8 66 4 554047,1 6081738,7
25 4 553923,9 6081692,1 67 4 554039,6 6081754,3
26 4 553923,1 6081693,8 68 4 554062,7 6081753,0
27 4 553922,8 6081693,4 69 4 554047,8 6081744,3
28 4 553923,7 6081693,4 70 4 554047,5 6081744,5
29 4 553916,9 6081698,4 71 4 554047,4 6081744,7
30 4 553912,6 6081699,5 72 4 553922,9 6081697,2
31 4 553917,0 6081701,1 73 4 554015,4 6081772,3
32 4 553918,5 6081699,5 74 4 553943,1 6081648,5
33 4 553921,5 6081698,2 75 4 553955,6 6081591,6
34 4 553923,4 6081696,2 76 5 554122,4 6081833,9
35 4 553929,1 6081691,8 77 5 554116,1 6081828,7
36 4 553928,7 6081690,9 78 5 554207,1 6081818,1
37 4 553928,9 6081692,3 79 5 554187,4 6081866,4
38 4 553928,4 6081692,3 80 5 554191,4 6081851,7
39 4 553929,6 6081692,6 81 5 554183,1 6081864,7
40 4 553928,3 6081693,0 82 5 554168,7 6081822,7
41 4 553930,6 6081690,2 83 5 554168,7 6081822,9
42 4 553931,2 6081690,1

Mitkiški  senov s gyvenviet je aptikt  šlako radini  koordinat s
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5 lentel

Nr. vietov X Y apib dinimas
1 Mitkiški  s.g. 553904 6081665 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
2 Mitkiški  s.g. 553917 6081657 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
3 Mitkiški  s.g. 553944 6081641 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
4 Mitkiški  s.g. 553949 6081639 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
5 Mitkiški  s.g. 553980 6081613 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
6 Mitkiški  s.g. 553988 6081613 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
7 Mitkiški  s.g. 553920 6081687 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
8 Mitkiški  s.g. 553905 6081705 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
9 Mitkiški  s.g. 554023 6081779 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime
10 Mitkiški  s.g. 553912 6081660 neaiškios formos juodo sm lio plotelis arime, su grubl ta keramika (Nr.58)
11 Drau  s.g. II 558344 6083521 keliolika perdegusi  akmen  2-3 m skersmens plote suartoje miško kvartalin je

Žvalgym  metu fiksuotos archeologin s strukt ros
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Lentel  Nr. 6

X'LKS Y'LKS
1 Karageliški

piliakalnis
Elektr  sav.,  Vievio sen.,
Gulai  k.

anks iau žinomas,
registrinis

561075 6072840 AML,
GA

22 - surinkti radiniai leido patikslinti piliakalnio chronologij  - aptikta I t. pr. Kr. ir grei iausiai I-II a. datuotinos
br kšniuotosios keramikos

2 13

2 Mitkiški  senov s
gyvenviet

Elektr  sav.,  Kazokiški
sen., Mitkiški  k.

anks iau žinomas,
registrinis

553927 6081631 AA, GA,
AV?

41 + daug
šlako

350 surinkta nemažai akmens, galežies amži  ir galb t XIII-XIV a. radini  už saugomos gyvenviet s teritorijos
rib ; radiniai rodo, kad gyvenviet s teritorija buvo didesn , nei dabar saugoma

4-5 1, 15-16

3 Mitkiški  senov s
gyvenviet  II

Elektr  sav.,  Kazokiški
sen., Mitkiški  k.

naujas, sp jamas 552795 6083117 AA, GA 30 + daug
šlako

? vietinis gyventojas Neries pakrant je esan ios savo sodybos teritorijoje surink s titnago, grubl tosios
keramikos ir geležies šlako radini , rodan  galimai šioje vietoje esan vairi  laikotarpi  senov s
gyvenviet

4 2, 15-16,
24-25

iobiškio senov s
gyvenviet

Širvint  r. sav.,  iobiškio
sen., iobiškio k.

naujas, sp jamas 543009 6090720 AA, GA? 25 200 Neries pakrant je aptikta titnago radini  koncentracija. Taip pat ia rastos kelios lipdytin s keramikos
br kšniuotu paviršiumi šuk s, galimai rodan ios ir geležies amžiaus apgyvendinim

6 3-4, 17

5 Pasp ri  senov s
gyvenviet

Širvint  r. sav.,  Jauni
sen., Pasp ri  k.

naujas, sp jamas 557507 6087894 AA 11 50 Sp ros ežero Š krante aptikta titnago radini  koncentracija 7 5, 18

6 Pasp ri  radimviet Širvint  r. sav.,  Jauni
sen., Pasp ri  k.

- 557953 6088528 AA 1 - aptiktas pavienis radinys ties buvusiu s siauriu tarp Sp ros ežero ir Mus s up s vietoje kadaise buvusio
ežero. Pagal savo geomorfologij  ši vieta labai perspektyvi akmens amžiaus objektui su išlikusia organika

7 18

7 Pamusi  senov s
gyvenviet

Širvint  r. sav.,  iobiškio
sen., Pamusi  k.

naujas, sp jamas 545216 6091214 AV 6 220 aptiktos apžiestos keramikos šuk s, visos b dingos XIII-XIV a. objektams 6 6, 18

8 Paežer lio senov s
gyvenviet

Širvint  r. sav.,  Kernav s
sen., Paežer lio mšk.

naujas, sp jamas 556862 6085202 AA 7 30 Paežer lio ežero buvusiame Š krante, anks iau rast  pavieni  3 radini  vietoje aptikti dar 7 titnago radiniai 8 19

9 Drau  senov s
gyvenviet  V

Širvint  r. sav.,  Jauni
sen., Drau  k.

naujas, sp jamas 557846 6085486 AA 7 70 buvusio ežero R krante aptikta titnago radini  koncentracija 8 8, 19

10 Drau  kapinynas Širvint  r. sav.,  Jauni
sen., Drau  mšk.

naujas,
neabejotinas

557240 6083655 AV - 60 aptikta degintini  kaul  ir ažiestos keramikos šuki ; v liau atlikt  žvalgom  tyrim  metu rodytas XIII-XIV
a. kapinyno egzistavimo faktas

9

11 Drau  kapinynas II Širvint  r. sav.,  Jauni
sen., Drau  mšk.

naujas, sp jamas 558799 6083670 ? 25 30 aptikta degintini  kauliuk  koncentracija, ta iau jie per smulk s, kad galima b  nustatyti, ar jie žmoni , ar
gyv

9 9

12 Aliej  senov s
gyvenviet

Vilniaus r. sav.,  D kšt
sen., Aliej  k.

naujas, sp jamas 558582 6081254 AA 12 60 Aliej  ežero buvusiame ŠV krante aptika titnago radini  koncentracija; aptiktos pavien s lipdytin s
keramikos šuk s rodo, kad vieta agyvendinta gal jo b ti ir geležies amžiuje

10 10, 20

13 Aliej  senov s
gyvenviet  II

Vilniaus r. sav.,  D kšt
sen., Aliej  k.

naujas, sp jamas 558732 6080206 AA 8 100 Aliej  ežero buvusiame PV krante aptika titnago radini  koncentracija 10 11, 20

14 Buivyd  senov s
gyvenviet

Vilniaus r. sav.,  D kšt
sen., Buivyd  k.

naujas, sp jamas 560670 6076070 AA 4 ~10 ant aukšto stataus Neries šlaito terasos viršaus aptikta v lyvuoju mezolitu datuotina titnago radini
koncentracija

11 21

15 Purviški  senov s
gyvenviet

Vilniaus r. sav.,  Suderv s
sen., Purviški  k.

naujas, sp jamas 567697 6073083 AA 22 70 buvusio ežero PV pakrant je aptikta titnago radini  koncentracija 12 12, 22

16 Sviliški  senov s
gyvenviet

Vilniaus r. sav.,  Suderv s
sen., Sviliški  k.

anks iau žinomas,
registrinis

565698 6066265 GA 1 - aptikta pavien  lipdytin s keramikos šuk  120 m nuo senov s gyvenviet s teritorijos, rodantis, kad galimai ji
buvo didesn  nei šiuo metu saugoma

1 22

17 Sviliški  radimviet Vilniaus r. sav.,  Suderv s
sen., Sviliški  k.

- 565904 6065553 GA? 1 - aptikta pavien  lipdytin s keramikos šuk , rodanti galimai ia esan  senov s gyvenviet 1 22

18 Latvi  piliakalnis Elektr  sav.,  Kazokiški
sen., Sukros mšk.

anks iau žinomas,
registrinis

551576 6081715 AML?,
GA

19 - aptikta keramikos, molio tinko ir šlako radini , leidžian  patikslinti piliakalnio datavim  - I-II a. ir galimai I t.
pr. Kr.

13 23

19 Kernav s radimviet Širvint  r. sav.,  Kernav s
sen., Kernav s mstl.

- 555404 6083501 GA, AV 3 - aptikta pavieni  radini , galimai rodan ia galin ius egzistuoti viduriniojo geležies amžiaus ir viduramži
laidojimo paminklus

1 26

1 AA - akmens amžius; AML - ankstyvasis metal  laikotarpis; GA - geležies amžius; AV - ankstyvieji viduramžiai (XIII-XIV a.)
2 neskai iuojant abejotin  radini

Radini
koncentraci-
jos skersmuo

(m)

Identifikuot  ir patikslint  archeologini  objekt  s rašas

pav.Pastabos br ž.Nr.
Chronolo

gija1

Aptikt
archeologi-
ni  radini
skai ius2

koordinat sArcheologinis
objektas Adresas statusas
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BR ŽINI  S RAŠAS

1. Bendras atlikt  žvalgym  planas.
2. Karageliški  piliakalnio schema ir paviršiuje surinkti radiniai su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
3. Paneri -Paalios s regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
4. Mitkiški  regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant

LiDAR duomenis.
5. Mitkiški  senov s gyvenviet je ir jos aplinkoje atlikt  žvalgym  planas su topografiniu

pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.
6. iobiškio ir Pamusi  regionuose atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
7. Sp ros ežero regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant

LiDAR duomenis.
8. Paežer lio-Drau  regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
9. Drau  miško regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant

LiDAR duomenis.
10. Airup s ir Aliej  ežero regionuose atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
11. Buivyd  regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant

LiDAR duomenis.
12. Purviški  regione atlikt  žvalgym  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant

LiDAR duomenis.
13. Latvi  piliakalnio schema ir paviršiuje surinkti radiniai su topografiniu pagrindu, sukurtu

interpoliuojant LiDAR duomenis.
14. Bendras atlikt  žvalgym  rezultat  planas.

3939



!!!!!!!

!!

!!

!!!

!!!!!

!!!!!

!!!

!(
!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

39

15-17

24-38

40-41

14

22-23

5251

50

2

48-49

53

44

3

45-47
4-5

18
8-13

43
42

541

6-7

20-21

19

© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016;
LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR sau gomų teritorijų
valstybės kadastro du omenys ©, Valstybinė sau gomų teritorijų tarnyba prie
AM, 2015.

545000 550000 555000 560000 565000

60
65

00
0

60
70

00
0

60
75

00
0

60
80

00
0

60
85

00
0

60
90

00
0

0 2 4 6 8
kmvizu alinių paviršiau s žvalgymų plotai

registrinių arch eologinių objektų ribos
! kasiniai
!( atsitiktiniai radiniai

1 brėž. Bendras atliktų žvalgymų planas.
4040



3

5-20

21
22

1 2
4

N

e

r

i

s

a i
k š

te
lė

p ylim
as n u

o š
li
a u

ž ateras
ėlė

š la
ita

s

g
r
i
o
v
y
s

šlaita
s

561000 561100 561200 561300

60
72

70
0

60
72

80
0

60
72

90
0

0 25 50 75 100
m

§
2 brėž. Karageliškių p iliakalnio schema ir p aviršiuje surinkti radiniai su top ografiniu p agrindu, sukurtu interp oliuojant LiDAR duomenis.

4141



2

3

1

23
2425

27

28
29

30

31

32-41

26

N e r i s
ež.Vepriš kai

Paneriai

Bagotėliai

Paaliosė

Paaliosė Molynė

Vanga

Paaliosė

Šaltupė

Šaltupė

Molynė

Paneriai

Paneriai

Bagotėlių
miškas

Panerių
1 miškas

Verkšionių
miškas

556000 557000 558000 559000

60
72

00
0

60
73

00
0

60
74

00
0

0 250 500 750
m

§

3 brė ž. Panerių-Paaliosės regione atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.

žvalgymų metu surasti archeologiniai radiniai
žvalgymo trajektorijos
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4 brėž. Mitkiškių regione atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.
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5 brėž. Mitkiškių senovės gyvenvietėje ir jos aplinkoje atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.
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siūloma praplėsti Mitkiškių senovės gyvenvietės teritorija
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§
6 brė ž. Čiobiškio ir Pam usių  regionuose atliktų  žvalgym ų  planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duom enis.
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7 brėž. Spėro s ežero  regio ne atliktų žvalgymų planas su to po grafiniu pagrindu, sukurtu interpo liuo jant LiDAR duo menis.
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8 brėž. Paežerėlio-Draučių region e atliktų žvalgymų plan as su topografin iu pagrin du, sukurtu in terpoliuojan t LiDAR duomen is.
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9 brėž. Draučių miško regione atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant
LiDAR duomenis.

vizualinių paviršiaus žvalgymų plotai
žvalgymo trajektorijos
titnago radiniai

!. degintinių kaulų radiniai
") archeologiniai objektai

ankstesniais metais tirtos perkasos ir šurfai
ankstesniais metais atlikti vizualiniai paviršiaus žvalgymai
KVR archeologiniai objektai
spėjama senovinių ežerų teritorija
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10 brė ž. Airupės ir Aliejūnų ežero regionuose atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.
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žvalgymų metu surasti archeologiniai radiniai
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KVR archeologiniai objektai
spėjama senovinių ežerų teritorija
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11 brė ž. Buivydų regione atliktų žvalgymų planas su topografiniu pagrindu, sukurtu interpoliuojant LiDAR duomenis.
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12 brėž. Purviškių  region e atliktų  žvalgymų  plan as su topografin iu pagrin du, sukurtu in terpoliuojan t LiDAR duomen is.

vizualin ių  paviršiaus žvalgymų  plotai
žvalgymo trajektorijos
žvalgymų  metu surasti archeologin iai radin iai
spėjama sen ovin ių  ežerų  teritorija
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13 brėž. Latvių piliakalnio schema ir paviršiu je su rinkti radiniai su  topografiniu  pagrindu , su ku rtu
interpoliu ojant LiDAR du omenis.
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14 brėž. Bendras atliktų žvalgymų rezultatų planas.
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ILIUSTRACIJ  S RAŠAS

1. Mitkiški  senov s gyvenviet . Fotografuota iš ŠR.
2. Mitkišk se G. Barusevi iaus parodyta radimviet  4. Fotografuota iš PV
3. iobiškis, plotas 8. Fotografuota iš PR.
4. iobiškis, plotai 9-12. Fotografuota iš PR.
5. Pasp riai, plotas 14. Fotografuota iš ŠV.
6. Pamusiai, plotas 19. Fotografuota iš V.
7. Paežer lis, plotas 21. Fotografuota iš Š.
8. Drau iai, plotas 22. Fotografuota iš PR.
9. Sp jamas Drau  kapinynas II. Fotografuota iš ŠR.
10. Aliej nai, plotas 47. Fotografuota iš R.
11. Aliej nai, plotas 48. Fotografuota iš P.
12. Purvišk s, plotas 54. Fotografuota iš P.
13. Karageliški  piliakalnyje surinkti radiniai.
14. Paneri -Paalios s regione surinkti radiniai.
15. Mitkiški  senov s gyvenviet je ir Mitkiški  regione surinkti titnago radiniai.
16. Mitkiški  senov s gyvenviet je ir Mitkiški  regione surinkti keramikos radiniai.
17. iobiškio regione surinkti radiniai.
18. Pasp ri  ir Pamusi  regionuose surinkti radiniai.
19. Paežer lio-Drau  regione surinkti radiniai.
20. Aliej  ežero regione surinkti radiniai.
21. Buivyd  ir Elniakampio regionuose surinkti radiniai.
22. Purviški  ir Sviliški  regionuose surinkti radiniai.
23. Latvi  piliakalnyje surinkti radiniai.
24. Mitkiški  regione, pirmoje radimviet je G. Barusevi iaus surinkti radiniai.
25. Mitkiški  regione, ketvirtoje radimviet je G. Barusevi iaus surinkti radiniai.
26. Kernav s archeologin je vietov je A. Lukašenkos surasti radiniai.
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PRIED  S RAŠAS

1. Archeologini  tyrim  projektas.
2. Archeologini  tyrim  leidimas.
3. Radini  perdavimo aktas.
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Kernav s apylinki  (Elektr , Kaišiadori  r., Širvint  r., Trak  r. ir Vilniaus r.
savivaldyb s) archeologini  žvalgym  2016 m.
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Vilnius
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

vadas. 2016 m. planuojama t sti nauj  archeologini  objekt  paiešk  Kernav s apylink se. Šie
darbai buvo prad ti 2009-2010 m. Valstybinio Kernav s kult rinio rezervato direkcijai dalyvaujant LMT
finansuotame Istorijos instituto vykdytame projekte „ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS“ (vad. G. V lius),

sti 2013 ir 2014 m. (vad. R. Vengalis). Per keturis sezonus Neries pakrant se atkarpoje nuo Karmazin
iki Rusi  Rago, taip pat buvusi  ežer  pakrant se buvo ištirta 860 šurf , kuriais aptikta apie 40 nauj
gyvenvie , sodybvie  ir stovyklavie , datuojam  visais laikotarpiais nuo finalinio paleolito iki
ankstyv  istorini  laik . Tyrimai pasirod  reikšmingi tiek paveldosauginiu, tiek ir moksliniu poži riu
– j  rezultatai gerokai kei ia tur tas žinias apie krašto apgyvendinimo strukt , tankum  ir pan.1

Tikslas. Žvalgymai bus atliekami moksliniais tikslais. Pagrindinis tikslas – duomen  regiono
apgyvendinimo sistemos analizei rinkimas, t.y. nežinom  gyvenvie  bei kit  archeologini  objekt
paieška.

Metodai. Iki šiol vykdytoje nauj  objekt  paieškoje pagrindinis taikytas metodas buvo šurfavimas,
ta iau šiais metais planuojama labiau koncentruotis  kitus metodus. Pagrindinis naudojamas metodas bus
vizualiniai paviršiaus žvalgymai. Žvalgymai bus vykdomi suartuose laukuose esant geram (>50%)
paviršiaus matomumui, taip pat miškuose kvartalin se linijose bei kitose atodangose. Be vizualini
žvalgym  bus naudojami ir kiti metodai – kasiniai, gr žiniai bei metalo detektorius. Visi surasti radiniai
ir tyrim  vietos (vizualini  paviršiaus žvalgym  ir žvalgym  metalo detektoriumi trajektorijos, kasini  ir
gr žini  vietos) bus fiksuojami rankiniu GNSS imtuvu (su 1-3 m paklaida).

Planuojama žvalgyti teritorija. Ankstesniais metais vykdyti žvalgymai buvo orientuoti
pirmiausiai  Neries sl . Šiais metais Neries sl nyje žvalgyti taip pat planuojama, ta iau ne mažiau

mesio bus skiriama ir kitiems geomorfologiniams regionams, siekiant susidaryti piln  vaizd  apie viso
regiono apgyvendinim . Žvalgymams pasirinktas platus regionas, apimantis 30x30 km plot , kurio centre
yra Kernav s archeologin  vietov . Regionas apima Elektr , Kaišiadori  r., Širvint  r., Trak  r. ir
Vilniaus r. savivaldybi  teritorijas, apytiksliai ribojamas Elektr  m. PV pus je, Suderv s mstl. PR
pus je, Jauni  k. ŠR pus je ir iobiškio k. ŠV pus je.

Regionas nebus žvalgomas ištisai, ta iau pasirenkamos tik pagal dabartin  supratim  atrodan ios
perspektyvesn mis vietos – šalia upi , buvusi  ir esam  ežer  ir pan. Konkre ios tyrim  apimtys
priklausys nuo to, kiek pavyks šiam tikslui skirti laiko bei kit  s naud .

Ankstesni  tyrim  apžvalga. Bendras anks iau regione vykdyt  tyrim  skai ius yra labai didelis
– tyrimai ia jau atlikti pagal ~260 atskir  leidim , iškasta apie 2000 perkas  ir šurf . Ta iau regiono
ištirtumas yra labai netolygus. Daugelis tyrim  koncentruojasi  kelias atskiras vietoves, daugiausiai
miestelius – Kernav , Maišiagal , Papar ius, Suderv . D l tokio didelio tyrim  skai iaus, ia bus aptarti
tik tie tyrimai, kurie buvo orientuoti  nauj  archeologini  objekt  paiešk  didesniuose regionuose.

XX a. antroje pus je žvalgom sias ekspedicijas vykd  Lietuvos istorijos institutas ir Mokslin -
metodin  kult ros paminkl  apsaugos taryba. Šiose ekspedicijose vis  pirma b davo orientuojamasi  jau
žinomus archeologinius paminklus – b davo vertinama j  b kl , išaiškinami abejotini objektai,
nustatin jama lokalizacija, vykdomas kartografavimas. Kartais toki  žvalgym  metu, lankant žinomus
archeologinius paminklus, b davo aptinkami ir nauji, iki tol nežinoti objektai. Tarp tokio pob džio
ekspedicij  šiame regione pamin tini 1950, 1970 ir 1971 m. A. Tautavi iaus, 1970 m. Daugudžio, 1976
m. M. erniausko, 1983 ir 1987 m. J. Bal no, 1993 m. A. Strazdo vykdyti žvalgymai2.

1 lius, G., Neries pakrant s tarp Karmazin  ir Kernav s (geležies amžiaus gyvenviet s). Lietuvos archeologija, 38, p.
221-252.
2 Bal nas, J. 1983 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos Širvint  rajone ataskaita. LIIR, F.1, b.2246; Bal nas,
J. 1987 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos  Vilniaus mieste ir rajone ataskaita. LIIR, F.1, b.2249; erniauskas,
M. Širvint  rajono 1976 m. archeologijos paminkl  kartografavimo ataskaita. LIIR, F.1, b.133; Daugudis, V. Anykš ,
Mol , Širvint , Ukmerg s ir Utenos rajonuose esan  archeologini  paminkl  žvalgymo (1970.IX.30-X.18) ataskaita.
LIIR, F.1, b.138; Strazdas, A. 1993 m. archeologijos paminkl  žvalgymas Ryt  Lietuvoje. LIIR, F.1, b.2340; Tautavi ius,
A. Archeologin s išvykos  Lentvario, Trak  ir Vievio vals ius. 1950.05.06-12 d. dienoraštis. LIIR, F.1, b.11; Tautavi ius,
A. 1970 m. žvalgomosios archeologin s ekspedicijos ataskaita (Anykš , Rokiškio, Mol , Širvint , Ukmerg s ir Utenos
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Specialiai nauj , iki tol nežinot  archeologini  objekt  šiame regione ieškojo 1996 m. A.
Girininkas, 1998 m. E. Šatavi ius, 2004 ir 2009 m. V. Vaitkevi ius3. Ši  žvalgym  metu buvo aptikta
nemažai nauj  archeologini  objekt , ta iau tyrim  ataskaitose ir publikacijose yra aprašomi tik b tent
tie aptikti objektai, n ra aišku, kokia teritorija buvo žvalgyta, kokie metodai taikyti, ten kur archeologini
objekt  neaptikta.

Didesnio masto žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai šiame regione prad ti nuo 2009 m. Tuomet G.
lius 4 skirtinguose maždaug 150 ha bendro ploto mikroregionuose, išsid iusiuose Neries sl nyje,

ištyr  180 šurf  ir aptiko 6 naujas geležies amžiumi datuojamas senov s gyvenvietes4. 2010 m. G. V lius
5 maždaug 180 ha ploto mikroregionuose, taip pat išsid iusiuose Neries sl nyje, ištyr  187 šurfus ir
aptiko 8 naujas akmens ir geležies amžiumi datuojamas senov s gyvenvietes5. 2013 m. R. Vengalis 15-
oje maždaug 240 ha bendro ploto mikroregion , v lgi išsid iusi  Neries sl nyje, ištyr  215 šurf  ir
aptiko 12 nauj  nuo akmens amžiaus iki ankstyv  istorini  laik  datuojam  senov s gyvenvie 6. 2014
m. R. Vengalis 8 skirtinguose maždaug 380 ha bendro ploto mikroregion , išsid iusiuose Neries sl nyje
ir buvusi  ežer  pakrant se, ištyr  278 šurfus ir aptiko 14 nauj  nuo akmens amžiaus iki ankstyv
istorini  laik  datuojam  senov s gyvenvie 7. 2015 m. R. Vengalis ir G. Pili iauskas, vykdydami
projektuojamo dujotiekio trasos žvalgymus, atliko vizualinius paviršiaus žvalgymus apie 80 ha plote,
patenkan iame  aptariam  region , aptiko ia 2 akmens-geležies amžiais datuojamas gyvenvietes bei
nemažai pavieni  titnago radini 8.

Finansavimas. Žvalgymai finansuojami tyrim  autoriaus l šomis.
Tyrim  laikas. Tyrimai bus vykdomi liepos-gruodžio m nesiais, nereguliariai.

Pridedama:
1. Numatom  žvalgym  teritorija.

R. Vengalis
2016 06 18

raj. bei papildomi duomenys apie kai kuriuos paminklus). LIIR, F.1, b.302; Tautavi ius, A. 1971 m. žvalgomosios
archeologin s ekspedicijos ataskaita (duomenys apie K daini , Jonavos, Kauno, Kaišiadori , Prien , Alytaus, Trak ,
Šven ioni  ir Vilniaus rajon  archeologinius paminklus). LIIR, F.1, b.313;
3 Girininkas, A. Nauji archeologijos paminklai Kaišiadori  rajone. Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 1996 ir 1997
metais. Vilnius, 1998, p. 449-452; Šatavi ius, E. Nauji akmens amžiaus paminklai Ryt  ir Piet  Lietuvoje. Archeologiniai
tyrin jimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 80; Vaitkevi ius, V. Žvalgomoji archeologin  ekspedicija
Mus s pakrant se (Širvint  r.). Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2005, p. 305-307; Vaitkevi ius,
V. Žvalgymai Gudulin s šventviet je ir jos aplinkoje. Archeologiniai  tyrin jimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p.
462-468.
4 lius, G. Senosios gyvenviet s Neries regioniniame parke bei Kernav s kult rinio rezervato buferin je apsaugos
zonoje. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p.78-82.
5 lius, G. Ne tvirtintos gyvenviet s prie Neries. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius, 2011, p. 87-
93.
6 Vengalis, R. Žvalgomieji tyrimai Neries sl nyje, tarp D kšt  ir iobiškio. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2013
metais. Vilnius, 2014, p. 105-120.
7 Vengalis, R. Žvalgomieji tyrimai Kernav s apylink se. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje 2014 metais. Vilnius, 2015,
p. 105-117.
8 Vengalis, R. GIPL (dujotieki  jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos) projektuojamos trasos (Lazdij  r., Alytaus r., Prien  r.,
Birštono, Kaišiadori  r., Elektr , Vilniaus r. ir Širvint  r. sav.) archeologini  žvalgym  2015 m. ataskaita. LIIR, F.1,
neinv.
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