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Tyrinėjimai Kernavėje
2011 m. UAB „Utenos melioracija“ užsakymu atlikti žvalgomieji tyrimai Kernavės
miestelio vandens ir nuotekų įrengimo vietose, dalis kurių įeina Kernavės senojo miesto II
teritoriją, kita – į Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinę apsaugos zoną ir jos
aplinką.
Pastaraisiais metais Kernavės kultūrinio
rezervato buferinė apsaugos zona ir Kernavės
senojo miesto II teritorija tyrinėta archeologų
D. Vaičiūnienės (2004 m.), R. Vengalio (2006,
2008 m.), G. Vėliaus (2007–2008, 2010 m.),
D. Baltramiejūnaitės (2008 m.). Tyrimų metu
rasti XIV–XVIII a. datuojami archeologiniai
radiniai, ūkinės duobės (ATL 2004 metais,
Vilnius, 2006, p. 52–53; ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 420–423; ATL 2007 metais, Vilnius, 2008, p. 125–129; ATL 2008 metais, Vilnius, 2009, p. 257–259, 330–332, 332–336;
ATL 2010 metais, Vilnius, 2011, p. 335–336).
2011 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato buferinėje apsaugos zonoje prastūmimo metu prieduobių ir kitų žemės darbų
vietose ištirti 98 šurfai. Prieduobių vietose,
kurios yra Kernavės senojo miesto II teritorijoje, ištirtos 5 perkasos (1–5). Iš viso 2011 m.
Kernavės miestelyje ištirtas 469 m2 dydžio
plotas (1 pav.).
Gedimino gatvėje, Kernavės bažnyčios
aplinkoje, perkasose 1–3 (2x5 m dydžio) surastas 0,5–1 m storio kultūrinis sluoksnis, da-

tuojamas XVII–XVIII a. Perkasoje 4 (2x10 m
dydžio) taip pat fiksuotas 15–20 cm storio
XVIII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis. Perkasoje 5 (3,1x3,75 m dydžio) surastas 1–1,2 m
storio kultūrinis sluoksnis, datuojamas XVI–
XVIII a. Šiame plote surinkta buitinės keramikos šukių, gyvulių kaulų, degusių akmenų.
Gedimino gatvėje ištirti ir 6 šurfai (2x2 m
dydžio). Tik šurfe 30 surastas 25–45 cm storio
kultūrinis sluoksnis, datuojamas XVII(?)–
XVIII a. Kituose šurfuose Gedimino gatvėje
kultūrinio sluoksnio nerasta.
Kernavės muziejaus P apvažiavime ištirti 4 2x2 m dydžio šurfai. Šurfuose 65 ir 67 rastas 10–50 cm storio XVI–XVIII a. kultūrinis
sluoksnis.
Kerniaus gatvėje ištyrus 2 šurfus (šurfas
32 2x2 m dydžio, šurfas 33 3x2,2 m dydžio), tik
šurfe 33 rastas 40–70 cm storio XVII–XVIII a.
kultūrinis sluoksnis. Kitame Kerniaus gatvės
šurfe kultūrinio sluoksnio nerasta.
Kriveikiškių gatvėje ištirta 20 2x2 m dydžio šurfų. Šurfuose 34–40, 44–48, 54 surastas
15–60 cm storio XVI(?)–XVIII a. kultūrinis
sluoksnis. Kituose šurfuose archeologiškai
vertingas kultūrinis sluoksnis nefiksuotas.
Mindaugo gatvėje ištirti 3 2x2 m dydžio
šurfai, tik šurfe 31 surastas 30–40 cm storio
kultūrinis sluoksnis, datuojamas XVII(?)–
XVIII a. Kituose šurfuose Mindaugo gatvėje
kultūrinio sluoksnio nerasta.
Pajautos gatvėje iki sankryžos su Gedimino gatve ištirti 23 šurfai. Šurfuose 1, 3–6,
11, 14, 17, 93 surastas 0,15–1 m storio kultūrinis sluoksnis. Kituose šurfuose Pajautos gatvėje kultūrinio sluoksnio nerasta. Pajautos
gatvėje, šurfe 5, įžemyje surastos degėsingos
duobės, todėl papildomai ištirti dar 6 šurfai
(2x2 m dydžio) 94–99 atviru būdu numatytoje
kasti tinklų atkarpoje Pilkapio gatvės PV da-
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1 pav. 2011 m. tyrinėtų vietų Kernavėje situacijos planas:
1 – šurfai, kuriuose rastas kultūrinis sluoksnis;
2 – šurfai, kuriuos kuriuose kultūrinio sluoksnio nerasta.
E. Pranckėnaitės brėž.
Fig. 1. Situation plan of the locations excavated at
Kernavė in 2011: 1 – test pits with cultural layer;
2 – test pits wit no cultural layer.

lyje. Šiuose ištirtuose plotuose archeologiškai
vertingo kultūrinio sluoksnio neaptikta.
Senovės gatvėje ištyrus 4 2x2 m dydžio
šurfus kultūrinio sluoksnio neaptikta.
Vilniaus gatvėje ištirti 24 2x2 m dydžio
šurfai. Šioje teritorijoje rastas intensyviausias
0,3–1,5 m storio XV–XVII a. kultūrinis sluoksnis. Šurfe 81 aptikta ūkinė duobė, kuri siekė
4,5 m gylį nuo esamo žemės paviršiaus. Šioje
duobėje surinktas didžiulis kiekis buitinės keramikos, didžioji dalis jų – stalo indų frag-

390

ix . S ena m iesčiai / kernav ė
old towns

mentai – ąsočiai, dangteliai, lėkštės, puodeliai
(3 pav.). Vilniaus gatvėje kultūrinis sluoksnis
rastas visuose šurfuose, išskyrus šurfus 82–83,
85–87. Siurblinių vietoje Vilniaus gatvėje ištirti du 2x2 m dydžio šurfai 76 ir 92. Šurfe 76 fiksuoti ankstesnių žemės judinimo darbų suardymai bei perkasimai, išlikusio archeologiškai
vertingo kultūrinio sluoksnio nerasta. Šurfe 92
1,45 m gylyje, durpingame sluoksnyje atidengti medienos fragmentai.
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2 pav. Šurfe 58 rastas krosnies pado fragmentas.
A. Zalepūgienės nuotr.

3 pav. Buitinė keramika, rasta tyrinėjimų metu.
E. Pranckėnaitės nuotr.

Fig. 2. A fragment of a stove pad found in test pit 58.

Fig. 3. Household pottery found during the excavation.
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Kelio atsišakojime į Š nuo Vilniaus gatvės
gyvenamojo namo 14 ištirti 4 2x2 m dydžio
šurfai ir vienas 11,6 m2 pločio šurfas (58). Šurfuose 58A, 59 aptiktas 30–50 cm storio XVI–
XVIII a. kultūrinis sluoksnis. Šurfe 58 rastas ir
XV (?) a. datuojamos apardytos krosnies padas (2 pav.).
Archeologinių tyrimų metu Kernavėje
šurfuose rasta labai nedaug plokštinių bei puodyninių koklių. Didžioji dalis rastų indų fragmentų yra neglazūruoti, aptikta nemažai redukcinėje aplinkoje degtų indų. Rasta ir stiklo
dirbinių – taurių bei rombinių langų stiklų
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4 pav. Individualūs radiniai: 1 – Vytauto dvidenaris,
2 – žvangutis, 3 – žiedas su stikline akimi.
A. Zalepūgienės nuotr.
Fig. 4. Individual finds: 1 – the Vytautas twopence,
2 – a crotal, 3 – the ring with a glass setting.

fragmentų. Plotuose rasta keliasdešimt įvairių
laikotarpių monetų – išsiskiria viena pirmųjų
kaldintų monetų – Vytauto dvidenaris. Surastas ir žiedas, puoštas stikline akimi, datuojamas XVII a., skardiniai žvangučiai, metaliniai
svareliai (4 pav.).
2011 m. Kernavės miestelio archeologinių tyrimų metu šurfais buvo tyrinėtos pagrindinės miestelio gatvės, nustatytas kultūrinio sluoksnio paplitimas.

The Investigations in Kernavė
In 2011, a field evaluation was conducted
at the sites of the water and sewer lines in the
town of Kernavė, some sites being within the
territory of Kernavė Old Town II, another site
in the buffer protection zone of the Cultural
Reserve of Kernavė and in its vicinity. 98 test
pits were excavated at the sites of the horizontal
directional drilling pits and other earthwork in
the aforementioned protection zone. Five trenches were excavated at pit sites in the territory
of Kernavė Old Town II. A total of 469 m2 was
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excavated in Kernavė in 2011 (Fig. 1). The
town’s main streets were investigated using test
pits and the incidence of the cultural layer was
determined. The most intense cultural layer,
which dates to the 16th–18th centuries, was recorded in Vilniaus Street. Among the structures, a 15th-century (?) stove pad (Fig. 2) and a
4.5 m deep storage pit were found.
The bulk of the vessel fragments found in
the test pits are unglazed and some have been
fired in a reduction atmosphere (Fig. 3). Glass
shards: wineglass and diamond-shaped window glass fragments, were also found. Tens of
coins from various periods were found at the
sites. One of the first Lithuanian coins, a Vytautas twopence, should be distinguished. A 17thcentury ring with a glass setting, cast-sheet crotals, and metal weights (Fig. 4) were also found.

K laip ė da
Darius Balsas, Rokas Kraniauskas

Pilies, Žvejų ir Danės gatvės
2011 m. rugpjūčio mėnesį Klaipėdos piliavietės ir Klaipėdos senojo miesto vietos su
priemiesčiais teritorijoje, elektros kabelio trasos vietose Pilies, Žvejų ir Danės gatvėse vyko
žvalgomieji tyrinėjimai (1 pav.). Archeologinius Klaipėdos pilies tyrinėjimus 1968 m. pradėjo Adolfas Tautavičius, nuo 1975 iki 2002 m.
beveik kasmet piliavietėje archeologinius tyrinėjimus vykdė Vladas Žulkus, 2007–2010 m. –
Gintautas Zabiela.
2011 m. Pilies, Žvejų ir Danės gatvėse ištirti 5 šurfai – bendras 20 m2 plotas ir žvalgyta
apie 610 m ilgio trasos vieta. Piliavietės kurtinos ir PR bastiono R teritorijoje trasos kasimo
vieta tik žvalgyta. Trasos pradžioje, ties pasto-

