ramikos trupiniais. Tolesni šio kultūrinio
sluoksnio plotelio ar pavienio gerai išlikusio
archeologinio objekto (duobės? ar pastato vietos?) tyrimai nutraukti.
Apibendrinant 2006–2007 m. tyrimų rezultatus matyti, kad archeologiniai radiniai
(lipdyta keramika), objektai (dėmės, duobės,
stulpavietės), apie 30 cm gylyje ir giliau slūgsantis kultūrinis sluoksnis koncentruojasi
plote tarp magistralinio dujotiekio trasos (iš
PR), pušyno (iš R; ten pat ir Turlojiškių pilkapių teritorija) bei 2006 m. tyrimų arealo (apie
30–40 m atstumu iki Musės slėnio aukštumos
krašto). Šiai neįtvirtintos gyvenvietės teritorijai būtina neatidėliojant suteikti teisinę apsaugą.

Turlojiškės unfortified settlement
In order to determine the boundaries of
the 2nd–3rd century unfortified settlement of
Turlojiškės (Širvintos district), in 2007 a field
evaluation was conducted (15 test pits with a
total area of 15 m2). Hand built pottery with
smooth and rough surfaces as well as some archaeological objects were found. They include
a posthole filled with hand built pottery sherds
(258 pieces), that includes just one pot rim
sherd (the only one with a smooth a surface).

Ernestas Vasiliauskas

Kalnelio antrojo piliakalnio
papėdės gyvenvietė ir
kaimavietė
Kalnelio archeologiniais paminklais tyrinėtojai susidomėjo jau XIX a. antroje pusėje.
Šioje vietoje lokalizuojama Eiliuotoje Livonijos kronikoje 1289–1290 m. minima paskuti-

nė žiemgalių pilis Sidabrė. Vietovė minima
1426 m. Livonijos ir LDK sienų sutartyje. Paminklai buvo nuolat žvalgomi ir aprašomi per
visą XX a.
Archeologiniai Kalnelio archeologinių
paminklų tyrinėjimai (A582K2P) vyko 3 sezonus: 1990 (LII, vadovas A. Merkevičius) ir
2003–2004 m. (JIKM, vadovas E. Vasiliauskas) (ATL 1990 ir 1991 metais, V., 1992, p. 51–
55; ATL 2003 metais, V., 2005, p. 57–59; ATL
2004 metais, V., 2006, p. 54–56). Buvo tyrinėjami ant pirmojo piliakalnio buvusios XVI–
XVIII a. dvarvietės likučiai, antrojo piliakalnio
griovys ir papėdės gyvenvietė, XVI–XVIII a.
kaimavietė, Užupių V–VIII a. kapinynas. Nustatyta tiksli šių paminklų chronologija: V–
XIII ir XVI–XVIII a. 2007 m. patikslintos pirmojo piliakalnio papėdės gyvenvietės ir kaimavietės saugomos teritorijos ribos.
2005–2006 m. daržuose surinkta atsitiktinės žiestos XVII a. kaimiškos keramikos.
2007 m. liepos–lapkričio mėnesiais buvo
atlikti archeologiniai tyrinėjimai (ŠAM) Kalnelio antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietės
ir XVI–XVIII a. kaimavietės P dalyje, žvalgymai – R dalyje. Iš viso 2007 m. buvo ištirtas
240 m plotas2, o per 3 sezonus – 440,7 m2 plotas (tai sudaro 1,47 % visos papėdės gyvenvietės teritorijos). (2 pav.)
Archeologiniai tyrinėjimai vyko nugriauto pastato (statyto XIX a. pabaigoje) ir statomo naujo vietoje (Ramybės g. 3). Čia iškastos
4 perkasos 6–9 (numeracija tęstinė nuo 1990
ir 2004 m.) ir ištirtas bendras 231 m2 plotas,
PR dalyje iškastas 3x3 m dydžio šurfas 36 (numeracija tęstinė nuo 2004 m.).
Nugriauto pastato vietoje nukasant viršutinį izoliacinį supiltinį sluoksnį (kurį sudarė
smėlis, žvyras, spaliai), surinkta vertingų duomenų apie XIX a. antrosios pusės statybos tra-
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1 pav. Plotas 7, pastatas 1. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 1. Area 7, building 1.

dicijas ir su ja susijusius ritualus. Iš lietuvių
etnografijos duomenų žinoma, kad XIX a. po
vienu kertiniu akmeniu buvo dedamas kryželis, po kitu – sidabrinis pinigėlis, po trečiu –
šv. Agotos duonelė.
Pastato PV kampe buvo padėtas 60 cm
ilgio, 41–48 cm pločio, 45–48 cm aukščio akmuo su smailiadugniu 16 cm skersmens,
12 cm gylio dubeniu. Jo du šonai apskaldyti,
vienas šonas – status, kitas – įstrižai nuožulnus. Akmuo buvo pilkai melsvas, smulkiagrūdis, kai kur rausvas stambiagrūdis granitas.
ŠR kampe po akmeniu rastas sulankstytas
žalvarinis ažūrinis kryželis (16 pav.).
Ateityje griaunant išlikusius XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kaimo pastatus būtų tikslinga atlikti jų inventorizaciją, – kad neprapultų vertinga etnografinė medžiaga.
Kadangi tyrinėjamoje vietoje ilgą laiką
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stovėjo pastatas, kultūriniai sluoksniai gerai
išliko.
Kultūriniai sluoksniai neišliko (erodavę)
2–4 m pločio ruože iš R į V. Tyrinėto ploto 7 P
sienelėje (1 pav.) išskirti 5 sluoksniai. Pirmąjį,
iki 8–22 cm gylio, sudarė velėninis sluoksnis.
Storiausias (iki 20–41 cm gylio) jis buvo kv. A–
C, maišytas su žvyru. Sluoksnio paviršius žemėjo V kryptimi.
8–24 cm gylyje kv. D–K atsidengė antras
sluoksnis – žemė patamsėjo. Sluoksnis buvo
21–25 cm storio, su negausia XVII–XVIII a.
keramika, monetomis, metaliniais dirbiniais.
25–38 cm gylyje kv. D–K atsidengė trečias
nuo šlaito erodavęs „negyvas“ juodos žemės
sluoksnis, maišytas su žvyru. Sluoksnis buvo
14–27 cm storio, be radinių. Žvyras į jį pateko
eroduojant žvyringam šlaitui. Jį galima datuoti
laikotarpiu po Kryžiaus žygių – 1290 m., iki
naujo šios vietovės apgyvendinimo – XVI–
XVII a., t. y. XIV–XVI a. laikotarpiu.

0

50 m

0

50 m

2 pav. Kalnelio antrojo piliakalnio
papėdės tyrinėjimų planas.
Fig. 2. Plan of the excavations at the foot
of the Kalnelis second hill fort site
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45–59 cm gylyje kv. G–K atsidengė ketvirtas nesuardytas kultūrinis sluoksnis – juoda žemė su negausiais angliukais, ankstyva
žiesta XII–XIII a. keramika (nemaža dalis dekoruota bangelės, horizontalių linijų, įkartėlių, štampelio bei jų kombinacijomis), gyvūnų
kaulais, metaliniais dirbiniais.
34–82 cm gylyje atsidengė penktasis (viršįžeminis) sluoksnis – pilka žemė su smėliu,
su negausia lipdyta keramika lygiu, brūkšniuotu, grublėtu paviršiumi. Aukščiausiai jis
atsidengė kv. C–D. Storiausias sluoksnis (20–
36 cm) buvo kv. D–G, ploniausias (10–13 cm) –
kv. H–K. 21–100 cm gylyje atsidengė įžemis –
žvyras, smėlis, priesmėlis. Aukščiausiai jis
pasiektas kv. A–B.
Rastos 2 pastatų liekanos. Pirmojo (?)
vietą žymėjo 3x2,2–2,4 m dydžio perdegusių
akmenų plotas (1 pav.). Jis pagal radinius (diržo sagtį, pasaginę segę storėjančiais galais,
smeigtuko adatą, žiestą ankstyvą keramiką
(11–13 pav.) datuojamas XII–XIII a.
Antrojo pastato vietą žymėjo gerai išlikusi molio asla ir akmenų eilė. Pastatas buvo 5 m
pločio R–V kryptimi ir 6 m ilgio Š–P kryptimi
(3 pav.). Jis datuojamas XVII–XVIII a. Į P nuo
jo (plote 7) rasta nemažai puodyninių koklių
šukių.
5 stulpavietės rastos plotuose 6, 7 (4 pav.).
Ištirti 2 židiniai (vienas C14 metodu datuotas
70–220 m. po Kr. (Vs ind. 1752)) (5 pav.), viena molinė kupolinė krosnis. Aptikta 10 duobių. Plote 6 rastos 4 duobės 2–5, datuojamos
XVII–XVIII a. Jų turinį sudarė pilka žemė su
žvyru, čia rastos kelios langų stiklo šukės su
patina, žiestos oksidacinės glazūruotos keramikos, gyvūnų kaulų. Duobių paskirtis neaiški. Plotuose 8, 9, IX–XIII a. kultūriniame
sluoksnyje, rastos 5 duobės 6–10 (C14 metodu
datuotos 860–1020, 810–1020, 890–1040,
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880–990 m. (Vs ind. 1751, 1756, 1754, 1756))
(6 pav.). Jų turinį sudarė juoda žemė su degėsiais, rasti keli gyvūnų kaulai, puodų šukių.
Plote 9, 15–20 cm gylyje nuo dabartinio
paviršiaus rasta akmenų krūsnis 1 (7–8 pav.).
Akmenų krūsnis juodos žemės, maišytos su
moliu (kv. 7–9/ J–K), sluoksnyje atsidengė
kv. 8/ J–K, Habs 57,74–57,67 m. Ji buvo 100 cm
ilgio, 90 cm pločio, orientuota R–V kryptimi.
Tarp akmenų rasta pelenų. Į V atsidengė
55x60 cm dydžio prakūra (?). Akmenys – skaldyti, sudėti keliais aukštais (apačioje rečiau),
18x21, 11x15, 20x15, 13x12, 13x9 cm dydžio.
Tarp akmenų rasta daug XVII a. žiestos kaimiškos (viena dekoruota bangele), kiek mažiau – oksidacinės glazūruotos keramikos,
puodyninių koklių šukių. Šią krūsnį galima laikyti krosnimi. Nuėmus akmenis Habs 57,35 m
atsidengė duobė 11 (9 pav.). Ji buvo stačiakampio formos, suapvalintais kampais, 1,32 m
ilgio, 73 cm pločio, 27 cm gylio. Duobės paviršiuje rasti keli 17x11, 19x8 cm dydžio akmenys. Jos turinį sudarė juoda žemė su negausiais degėsiais. Duobėje rasta daug XVII a.
žiestos kaimiškos (sudaro 91–93 %), oksidacinės glazūruotos ir neglazūruotos keramikos
šukių, taip pat (Habs 57,17 m) varinis Jono Kazimiero Vazos varinis šilingas, titnago skeltė
(16 pav.), o Habs 57,48 m – galvijo ragas nupjautu galu. Puodų (iš viso 6 vienetai, 212 šukių) šukes galima klijuoti su rastosiomis akmenų krūsnyje (14 pav.).
Dvi panašios (1 ir 1,15 m skersmens) krūsnys, po kuriomis buvo 2x2,3 m skersmens duobė 5, rastos 2004 m. archeologinių tyrinėjimų
senojoje Joniškio dvarvietėje (Žemaičių g. 9)
metu (žr. ATL 2004 metais, V., 2006, p. 158,
pav. 60).
Žvalgyta gyvenvietės R, PR, ŠR dalis. Suartame dirvos paviršiuje surinkti atsitiktiniai

3 pav. Plotas 8, pastatas 2. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 3. Area 8, building 2.

4 pav. Plotas 7, stulpavietė 4. E. Vasiliausko nuotr.

5 pav. Plotas 7, židinys 2. E. Vasiliausko nuotr.

Fig. 4. Area 7, posthole 4.

Fig. 5. Area 7, fireplace 2.
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6 pav. Plotas 8, duobės 6–9. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 6. Area 8, pits 6–9.

7 pav. Plotas 9, akmenų krūsnis 1 ir keramika in situ.
E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 7. Area 9, pile of stones 1 and pottery in situ.

XI–XIII ir XVII–XVIII a. radiniai: žiesta kaimiška keramika, gargažė, papuošalai. Žvalgymų metu pavyko rasti gyvenvietės tęsinį į R,
kurio nepavyko aptikti kasant šurfus 2004 m.
Čia surinkti radiniai: 2 žalvarinės pasaginės
segės, įvijinio žiedo, dekoruoto akutėmis, ap-
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vija (visi XIII a.), geležinė trikampė pakabinama spyna ir raktas, kurio kotelis su bronzos
inkrustacija (XVII a.). Šioje vietoje tiek XII–
XIII a., tiek XVII a. turėjo būti sodybvietė.
Tyrinėjimų metu surinkta II–XIII a. radinių. Daugiausia rasta keramikos. Dalis jos lipdyta lygiu, brūkšniuotu (6 šoninės šukės) ir
grublėtu paviršiumi. Gausesnė žiesta ankstyvoji (XII–XIII a.) keramika atlenktais kakleliais. Nemaža dalis puodų petelių buvo dekoruota (10–11 pav.). Galima išskirti 13 ornamento variantų: 1) bangelė, 2) tankios bangelių
eilės (dominuoja), 3) susikertančios bangelių
eilės, 4) horizontalios linijos (dominuoja), 5)
horizontalios linijos ir bangelių eilės (dominuoja), 6) laužyta linija – bangelės imitacija,
7) laužyta linija – bangelės imitacija ir horizontalios linijos, 8) šukučių štampuku išdėstytos įstrižos eilės (4–9 taškučiai), 9) horizontalios linijos ir šukučių štampuku išdėstytos
įstrižos eilės, 10) šukučių štampuku išdėstytos
įstrižos eilės, sudarančio eglutės motyvą, 11)
įkartos, 12) įkartos, sudarančios eglutės motyvą, 13) įkartos, sudarančios eglutės motyvą ir
horizontalios linijos.
Be to, rasta gargažė (gyvenvietės ŠR dalyje – kaip ir 2004 m. tyrinėjimų metu), žalvarinės pasaginės segės (3 storėjančiais ir platėjančiais galais, 2 aguoniniais, 1 buoželės formos
galais), plokštelinė keturkampė segė (12 pav.),
deformuotos III–IV a. juostinės pusiau apskrito pjūvio 7 grupės apyrankės dalis, XII–
XIII a. 2 kriaušės formos žvangučiai, 2 VIII–
XI a. kryžinių smeigtukų adatos ir 2 galvučių
dalys, „V“ raidės formos kilpelė (grandinėlei
prie smeigtuko prikabinti), XIII a. keturkampio formos pakabutis (dekoruotas 5 iškiliais
burbuliukais, pakraščiai – 2 eilėmis taškučių)
su kilpele, XI–XIII a. 2 įvijinių žiedų dalys
(vieno lankelis dekoruotas akutėmis), XIII a. 2

diržų sagtis ir apkalai (13 pav.), grandys, XII–
XIII a. geležinis svarelis, aptrauktas žalvariu,
žalvariniai svarstyklių peteliai, geležinė yla,
kirstukas (medžiui skaptuoti), 2 įtveriamieji
peiliai, XIII a. įtveriamasis ietigalis lauro lapo
formos plunksna, 2 keturkampio pjūvio akmeniniai ir apskritos formos smiltainio galąstuvai, 4 pilko šiferio galąstuvų fragmentai.
Iš įdomesnių ir retesnių dirbinių minėtina geležinė arklio ledo pasagėlė. Ji „U“ raidės
formos, paplatinta vidurine dalimi (14,5 mm
pločio), su 5 mm ilgio spygliu gale. Pasagėlės
ilgis – 4,8 cm, galų skersmuo – 5 mm. Gana
daug panašių pasagėlių rasta Latvijoje, Sėlpilio
piliakalnyje ir papėdės gyvenvietėje, jos datuotos XIII–XIV a. (žr. E. Šnore, A. Zariņa,
Senā Sēlpils, Rīga, 1980, p. 34, 154, pav.: 35:18,
23; 152:25), Martinsaloje (144 vienetai, XIII–
XV a.), Kuoknesėje, Luokstenės mūro pilyje
(16 vienetų, XIV–XV a.) (žr. Ē. Mugurēvičs,
Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi. 3.–15. gs.
arheoloģiskie pieminekļi, Rīga, 1977, p. 37, 81,
125, išn. 144, tab.: I:23, XX:9, 10, XXXII:7,
XXXIII:1, 2).
Taip pat surinkta nemažai XVI–XIX a.
radinių. Daugiausia rasta keramikos. XVII a.
vadinamosios tradicinės krašto (kaimiškos)
keramikos (kartais sudaro apie 70–80 % visos
keramikos) puodai yra pūstais šonais, profiliuotais, briauna dažnai su grioveliu (14 pav.)
(sudaro nuo 37–50 % iki 80–90 % ir yra identiška rastai Joniškyje) arba atlenktais pakraštėliais. Retai peteliai dekoruoti bangele, įstrižomis įkartomis.
Rasta dubenėlių įgaubtais šonais, kurių
pakraščiai kartais dekoruoti horizontaliomis
linijomis. Vienas dubenėlis buvo degtas redukcinėje aplinkoje, buvo pūstais aprūkusiais
šonais, įgaubtu kakleliu, briauna įstriža su
grioveliu, peteliai dekoruoti 2 eilėmis po 2 ly-

8 pav. Plotas 9, akmenų krūsnis 1. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 8. Area 9, pile of stones 1.

9 pav. Plotas 9, duobė 10. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 9. Area 9, pit 10.

giagrečias linijas. Molio masė sluoksniuota,
rudos spalvos. Priemaišos pasiskirsčiusios vidutiniškai (iki 1–2,5 mm dydžio). Angos
skersmuo – 27 cm, briaunos storis 9,5 mm,
sienelės – 8–9,5 mm (15 pav.).
Gana gausiai (kartais sudaro apie 43–60 %
visos keramikos) rasta XVII–XVIII a. oksida-
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10 pav. Ankstyvoji žiesta keramika iš ploto 9. E.
Fig. 10. Early thrown pottery from area 9.

0

5 cm

11 pav. Ankstyvoji žiesta keramika iš ploto 7, pastato 1.
Vasiliausko nuotr.
Fig. 11. Early thrown pottery from area 7, building 1.
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cinės glazūruotos keramikos (lėkštės, dubenėliai, puodelis, plonasieniai puodai). Dubenėliai buvo dengti šviesiai ruda, žalsva glazūra,
papildomai dekoruoti linijomis, bangelėmis.
Kai kurios lėkštės buvo dengtos žalia glazūra.
Rastos kelios XIX a. fajanso ir akmens masės
(butelis) keramikos šukių.
Rasta puodyninių koklių šukių. Vieni gaminti iš molio be priemaišų, jų šonuose – tankios žiedimo rievės. Kiti puodyniniai kokliai
grubesni.
Rasta XVII a. žalvarinė ir balto metalo kilpelė – rūbo detalės (16 pav.), 2 juostiniai uždari ir 1 su akute (iškritusi) žalvariniai žiedai
(16 pav.), dvigubas karoliukas (16 pav.), kryželio skersinis, pusė žiedinės segės, širdies formos segė (16 pav.).
Rasta XVII–XVIII a. su statyba ir pastatais susijusių dirbinių – geležinių kaltinių vinių, durų kniedžių, minėti XVII a. trikampė
pakabinama spyna, raktas su žalvario inkrustacija, langų stiklo šukių.
Rasti 2 XIX–XX a. medaliukai. XIX a. pabaigos žalvarinis (Varšuva ?) – ovalo formos,
su kilpele virvutei. Vienoje jo pusėje pavaizduotas šv. Juozapas su Kristumi rankose, virš
vaizdulio yra užrašas „ŚWĔNTY JOZEF“, kitoje pusėje – 2 moterys su Kristumi rankose,
virš vaizdulio užrašas „S: ANNA […]KOWSKA“. Medaliuko skersmuo – 2x2,7 cm, storis –
1 mm (17 pav.). XX a. medaliukas – alavinis,
ovalo formos, su „iškirpimais“ ir kilpele virvutei. Vienoje jo pusėje pavaizduota šv. Marija,
virš vaizdulio užrašas „[…]ĖLIŲ UŽTARĖJAMELSKIS UŽ MUS“, kitoje pusėje – Kristus su
širdimi, virš vaizdulio užrašas „SALDŽIOUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE BŪK MANO MEILE“.
Medaliuko skersmuo – 3,3x2,6 cm, storis –
1,5 mm.
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12 pav. Žalvarinės XII–XIII a. segės.
E. Vasiliausko nuotr.

5 cm

13 pav. Žalvarinės XII–XIII a. diržų sagtys, apkalai,
grandis. E. Vasiliausko nuotr.

Fig. 12. Bronze 12th–13th-century brooches.

Surinktos 77 XVI–XX a. monetos. Tai
LDK sidabrinis Žygimanto Augusto 1572 m.
dvidenaris, 26 LDK (Vilniaus, Kauno (1666 m.,
2 vienetai), Lietuvos Brastos (2 vienetai), Ujazdovo (1660–1661 m.), Marienburgo (1666 m.,
1 vienetas): 1660 m. (1 vienetas), 1661 m. (1 vienetas), 1664 m. (2 vienetai), 1665 m. (5 vienetai), 1666 m. (12 vienetai) bei 5 tiksliau nenustatyti) ir 20 Lenkijos (1661 m. (2 vienetai),
1663 m. (2 vienetai), 1664 m. (5 vienetai),
1665 m. (5 vienetai), 1 falsifikatas, bei 5 tiksliau
nenustatyti) Jono Kazimiero Vazos variniai šilingai. Taip pat vienas Lenkijos Augusto Sakso
III sidabrinis 1756 m. pusantrokas, 2 biloniniai
Rygos Gustavo Adolfo (1624 m. (1 vienetas) bei
1 tiksliau nenustatytas), 4 Kristinos Augustos
Vazos (1639 m. (1 vienetas), 1640 m. (1 vienetas), 1 falsifikatas ir tiksliau nenustatytas),
6 Karolio XI Rygos ir Livonijos šilingai (1660 m.
(1 vienetas), 1662 m. (2 vienetai), 1663 m.
(1 vienetas) ir 2 tiksliau nenustatyti Rygos), Karališkosios Prūsijos Elbingo Kristinos Augustos Vazos 1635 m. sidabrinis pusantrokas,

Fig. 13. Bronze 12th–13th-century belt buckles,
fittings, and loop.
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14 pav. XVII a. antrosios pusės puodo dalis iš ploto 9,
duobės 11. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 14. Part of a pot from the second half
of the 17th century from area 9, pit 11.

15 pav. XVII a. dubenėlio dalis iš ploto 6.
E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 15. Part of a 17th-century bowl from area 6.
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16 pav. XVII a. žalvariniai ir titnago
(plotas 9, duobė 11) dirbiniai. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 16. 17th-century bronze and flint artefacts from
area 9, pit 11.

Kuršo kunigaikštystės 1764 m. sidabrinė 3
grašių moneta, Rusijos imperijos Petro I varinė 172? m. poluška, Rusijos imperijos Peterburgo Nikolajaus I 1842 m. ½ „sidabrinės“ kapeikos, 1898 m. Nikolajaus II varinė ½ kapei
kos moneta, 9 TSRS 1948, 1955, 1961, 1975,
1978, 1983, 193?, 19?? m. varinės ir balto metalo 1 (2 vienetai), 2 (1 vienetas), 3 (1 vienetas), 5
(2 vienetai), 15 (2 vienetai), 20 (1 vienetas) nominalo kapeikos, Vokietijos 19?? m. 5 pfenigių
ir 1942 m. 10 pfenigių monetos, Lietuvos Respublikos 1991 m. 10 centų moneta. Lenkijos ir
Lietuvos šilingai sudaro 70,77 % visų 2007 m.
rastų XVII–XIX a. monetų, XVII a. – 79,31 %,
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Livonijos bei Rygos – 18,46 % ir 20,69 %. Likusios vos keletą – 1,54–4,62 %.
2007 m. atlikus žvalgomuosius tyrinėjimus galima daryti platesnes išvadas. Kalnelio
piliakalnio papėdės gyvenvietės teritorija yra
kiek didesnė R kryptimi, nei nustatyta 2004 m.
Bendras senovės gyvenvietės teritorijos su piliakalniu ir priešpiliais (0,2 ha) plotas yra 5,5–
6 ha.
2007 m. tyrinėti plotai datuojami 4 horizontais:
1-asis – senasis geležies amžius (II–III a.) –
pagal žalvarinės juostinės apyrankės fragmentą, lipdytą keramiką brūkšniuotu, grublėtu ir
lygiu paviršiumi, C14 datavimo metodą.
2-asis – vidurinis geležies amžius (V–
X a.) – pagal lipdytą keramiką grublėtu ir lygiu
paviršiumi, C14 datavimo metodą.
3-iasis – vėlyvuoju geležies amžiumi (XI–
XIII a.) – pagal ankstyvą žiestą keramiką, pasagines ir keturkampio formos seges, diržų sagtis,
kryžinių smeigtukų fragmentus, žvangučius,
keturkampio formos pakabutį, geležinius peilius, arklio ledo pasagą ir kt. Keramika (bei jos
ornamentas) panaši į surinktą ankstesnių tyrinėjimų metu (1990, 2003, 2004 m.).
4-asis horizontas – XVI–XIX a. – pagal
žiestą kaimišką (labai panaši į rastą Joniškyje),
oksidacinę glazūruotą (panaši į rastą Joniškyje
ir Skaistgiryje (2006 m.)) keramiką, puodyninių koklių fragmentus, monetas, žalvarines
širdies formos bei žiedinę seges, uždarus žiedus ir kt.
3-iąjį ir 4-ąjį horizontus (plotai 7–9) skyrė minėtas trečiasis žvyringas sluoksnis be radinių.
Pagal turimus duomenis galima patikslinti Kalnelio piliakalnio II aplinkos kultūrinių
sluoksnių paplitimą. II–IV a. datuojami neintensyvūs kultūriniai sluoksniai kol kas lokali-
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17 pav. Žalvarinis XIX a. medaliukas.
Varšuva (?). E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 17. Bronze 19th-century medallion.
Warsaw (?).

zuoti į P nuo piliakalnio, o V–X a. sluoksniai
yra į ŠR, R, PR, PV nuo piliakalnio. XI–XIII a.
(XIV a. ?) datuojami sluoksniai užima tokį pat
plotą, tačiau surinkus papildomų duomenų,
išsiplėtė į R, PR. XVI–XIX a. sluoksniai yra išplitę kalvelėje į PR, PV bei ŠV nuo piliakalnio.
Tai kaimavietės kultūrinis sluoksnis.
2007 m. atlikti archeologiniai tyrinėjimai
ir žvalgymai dar kartą patvirtino, kad čia buvo
istorinė žiemgalių pilis Sidabrė. Surinkta nemažai vertingų duomenų apie vieno iš daugelio
Šiaurės Vidurio Lietuvos kaimų XVII–XIX a.
Pagal C14 datavimo ir tipologinį metodus patikslinta archeologinio paminklo chronologija – surinkta duomenų iš II–IV a.
Surinkta keramika restauruojama LDM
RC, monetos konservuotos LNM RC, 10 mėginių ištirta Lietuvos geologijos ir geografijos
institute (G. Davainis, dr. P. Petrošius), monetas nustatė LNM Numizmatikos skyriaus specialistas E. Remecas.

The settlement and village sites
at the foot of the Kalnelis 2nd
hill fort site

the Kalnelis second hill fort site and of the
16th–18th-century village site while a field survey was conducted in the E part. In all an area
of 240 m2 was excavated in 2007. Many artefacts and pottery were collected. A large number of objects were discovered: 2 fireplaces, a
furnace, 2 buildings, a pile of stones, 10 pits,
and 5 postholes.
The investigated area was dated in 4 horizons. The first was dated to the Old Iron Age
(2nd–3rd centuries) on the basis of a fragment of
a bronze band bracelet with a semi-circular
cross-section, hand built pottery with stroked,
rough, and smooth surfaces, and C14 dating
while the second was dated to the Middle Iron
Age (5th–10th centuries) on the basis of the
hand built pottery with rough and smooth surfaces and C14 dating. The third was dated to the
Late Iron Age (11th–13th centuries) on the basis
of the early thrown pottery, penannular and
rectangular brooches, belt buckles, cruciform
pin fragments, crotals, rectangular pendants,
iron knives, a horseshoe with caulkins, etc.
The pottery (and its decoration) is similar to
that collected during previous investigations
(in 1990, 2003, and 2004). The fourth horizon
was dated to the 16th–19th centuries on the basis of the thrown pottery with country and oxidation glazes, ‘pot-shaped’ stove tile (Topfkachel) sherds, coins, bronze heart-shaped and
annular brooches, closed rings, etc. The third
and fourth horizons (areas 7–9) are separated
by a third gravelly layer without any finds.
The field evaluation conducted in 2007
further confirms that Sidabrė, a Semigallian
castle mentioned in 1289–1290, stood here.

In 2007 an excavation ŠAM was conducted in the S part of the settlement at the foot of
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