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minutes buvo įstumtas 4 metrus į ežero dug-
ną. dar kartą patvirtinti rezultatai leidžia da-
ryti išvadas apie vieną polinės statybos prie-
žasčių – lengvą ir nesudėtingą statybą.  

Lake Luokesai pile settlement I 
In 2007 the underwater excavation was 

continued at Lake Luokesai pile settlement I 
and 4 m² was excavated. Pottery sherds (with 
stroked, smooth, and rough surfaces), a stone 
axe, and well-preserved organic finds: (a woo-
den axe handle (Fig. 1), bast rope (Fig. 2), a 
small wooden sculpture (Fig. 3) and the re-
mains of a small bark bucket were found in a 
70–75 cm thick cultural layer. The first metal 
artefact, an incomplete double-coil bronze 
pendant (Fig. 4), was found at the settlement 
in 2007. The wooden constructions unearthed 
in the excavated area so far do not allow one 
to make any comprehensive scientific assump-
tions about any special construction features.

Vladas Žulkus

Baltijos jūros dugno  
žvalgymai ties Smiltyne

KU Povandeninių tyrimų centras 2007 m. 
atliko akvatorijos Baltijos jūroje, į P nuo Klai-
pėdos uosto P molo žvalgymus (užsakovas – 

dengtos medinės konstrukcijos išsamių moks-
linių prielaidų apie statybos ypatumus dar ne-
leidžia daryti. 

Tirtame plote aptikta nemažai lipdytos 
lygiu, silpnai brūkšniuotu ir kruopėtu pavir-
šiumi keramikos šukių (98 vienetai), įtveria-
mojo akmeninio kirvuko dalis, 2 akmeniniai 
trintuvai, titnago nuoskalos, kiaulių, galvijų 
kaulai bei lazdynų riešutų kevalai. Aptikta ir 
unikalių radinių – 2 mediniai įmovinių kirvių 
kotai (1 pav.), tošinio kibirėlio dugno frag-
mentas, karninė virvė (2 pav.), spėjamos 
skulptūrėlės ar dekoro detalės fragmentas  
(3 pav.) bei pirmasis Luokesų ežerų gyvenvie-
tėse rastas metalinis dirbinys – bronzinis aki-
nių formos kabutis (4 pav.). Gyvenvietės kul-
tūrinis sluoksnis yra 70–75 cm storio. 

Luokesų ežero gyvenvietės I tyrinėjimai 
dar kartą įrodė, kad išskirtinai gerai išlikusi 
organinė archeologinė medžiaga papildo bron-
zos amžiaus ir ankstyvojo geležies amžiaus ar-
cheologinę gyvenviečių medžiagą. 

2006 m. atlikti bandomieji archeologiniai 
eksperimentiniai tyrimai patvirtino spėlioji-
mus dėl gana paprastos ir greitos polinės sta-
tybos. 2007 m. atlikti dar vieni ekperimenti-
niai tyrimai, naudojant pagal archeologinius 
duomenis sukonstruotą trikampio formos, 
apie 1 m aukščio „mobilią platformą“. 3 asme-
nims stovint ant platformos 7 m polis per 4,5 

3 pav. Medinė skulptūrėlė.  
E. Pranckėnaitės nuotr. 

Fig. 3. A small wooden  
sculpture.

4 pav. Bronzinis kabutis.  
F. Mennoti nuotr.

Fig. 4. A bronze pendant.
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1 pav. 2007 m. jūroje ties Smiltyne tyrinėta akvatorija 
su objektų 1 ir 2 radimvietėmis.

Fig. 1. The area surveyed in the sea off Smiltynė in 2007 
and the find spots for objects 1 and 2.
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LAd). naudojant KU tyrimų botą „Puta“ 
buvo žvalgytas jūros dugno ruožas lygiagre-
čiai su krantu. Šio ruožo ilgis – apie 4,7 km, 
maksimalus plotis – 1 jūrmylė (1,852 km). Ar-
čiau molo jis buvo siauresnis. Gyliai žvalgyto-
je akvatorijoje buvo nuo 12 iki 6 m. Šoninio 
skenavimo sonaru žvalgytas 7,6 km2 jūros 
dugno plotas ir aptikti du objektai (1 pav.). 
dugno paviršiaus akustines nuotraukas šoni-
nio skenavimo sonaru padarė dr. n. Blažaus-
kas. Povandeniniuose tyrimuose dalyvavo KU 
studentai. 

Pirminio skenavimo metu aptikti objek-
tai tikrinti skenuojant dugną atskiruose sekto-
riuose įvairiomis kryptimis. Povandeninių 
objektų vietos buvo tikrinamos nardant. At-
likti pirminiai tų objektų matavimai ir video 
bei foto fiksacija.

Pirmas objektas – tai nuskendusio medi-
nio laivo korpusas (w-18), kuris guli dugnu 
aukštyn 11 m gylyje, V–R kryptimi. Laivo kor-
pusas dalinai užneštas smėliu. Sonaro nuo-
traukoje apie 15 m į Š nuo pirmojo fragmento 
matosi, atrodo, kitas to paties sudužusio laivo 
korpuso fragmentas (2 pav.). Panėrus pirmą 
kartą (matomumas buvo vos apie 2 m) buvo 
apžiūrėtas ir provizoriškai išmatuotas pirmasis 
fragmentas. Paaiškėjo, jog matomos virš smė-
lio laivo dalies ilgis – 16 m, plotis – apie 3 m. 
Fragmente išsiskyrė 19 16–18x28–30 cm dy-
džio špantų, virš kurių buvo apie 5–6 cm storio 
ir apie 22–24 cm pločio korpuso lentos. 

Vėliau buvo nerta antrą kartą siekiant at-
rasti kitą laivo fragmentą. matomumas po 
vandeniu nesiekė ir 2 m, todėl filmuojama ir 
fotografuojama nebuvo. Be to, pasirodė, jog 
po nedidelio štormo laivo korpusas yra gero-
kai užneštas smėliu. Kitos laivo dalies surasti 
nepavyko.

Antras objektas buvo fiksuotas apie 1,3 km 
nuo kranto. čia, spėjant iš sonarinės nuotrau-
kos, apie 11 m gylyje turėjo būti apie 11 m ilgio 
objektas. Po ilgų paieškų apie 50 m atstumu 
nuo fiksuotos vietos, smėlingame dugne, 11 m 
gylyje aptiktas reliktinio medžio kelmas (RF-
III-1 (reliktinis miškas (relict forest), radimvie-
tė III, kelmas I)). Tai jau trečia vieta, kur jūros 
dugne aptikti reliktinių miškų pėdsakai. Gali-
ma spėti, kad anksčiau sonaru aptiktas kontū-
ras žymėjo už kelmo užkliuvusio tinklo lieka-
nas, kurios vėliau kilusio štormo metu buvo 
nuneštos į šoną.

Kelmas yra iškilęs virš smėlio iki 50 cm, apa-
čioje jo skersmuo – 33–35 cm, viršuje – 22,5 cm. 
Kelmas liko medžiui (pušiai?) nulūžus – R pu-
sėje yra lūžio šverplė. Spėjama, kad medis lūžo 
virsdamas iš V į R. Šaknys nuo kamieno atsi-
skiria nelabai ryškiai, kelmas dalinai užneštas 

2 pav. 2007 m. povandeniniai archeologiniai tyrimai 
ties Smiltyne. Objekto 1 ir 1A (viršuje) sonarinė 
nuotrauka.

Fig. 2. The 2007 underwater survey off Smiltynė.  
A sonar photo of objects 1 and 1A (top).
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smėliu. Prie kelmo smėlyje prasikasta iki 
40 cm gylio. čia prasidėjo žvyro sluoksnis. 
Kelmo viršus nupjautas dendrochronologi-
niams tyrimams ir C14 datavimui (bandinys 
datavimui perduotas į Lietuvos geologijos tar-
nybą dr. A. Bitinui).

2007 m. Baltijos jūros dugno žvalgymai į P 
nuo Klaipėdos uosto molo patvirtino spėjimą, 
jog čia turėtų būti nuskendusių laivų duženų. 
Per trumpą laiką pastebimai pasikeitusi dugno 
aplinka (laivo liekanos buvo gerokai apneštos 
smėliu) leidžia manyti, jog po smėlio sluoksniu 
galėtų būti ir daugiau sudužusių laivų liekanų. 
Tyrimus šioje vietoje yra tikslinga tęsti. Pir-
miausia reikėtų surasti abi laivo w-18 dalis ir 
atlikti jų detalesnę fiksaciją bei apmatavimus.

Reliktinio miško medžio kelmo atradi-
mas buvo netikėtas. Tikėtina, jog kelmų šioje 
jau trečioje reliktinio miško vietoje gali būti ir 
daugiau. medienos datavimas leis nustatyti, 
kada šioje vietoje dar buvo krantas. 

Tyrimų metu jūros dugne, be laivo w-18 
liekanų, jokių archeologinių radinių neaptikta.

A survey of the Baltic  
seabed of Smiltynė

In 2007 KU researchers conducted an un-
derwater survey at a depth of 6–12 m to the S 
of Klaipėda harbour (Fig. 1). 7.6 km2 was sur-
veyed using side-scan sonar. Two fragments 
of the hull of a sunken wooden ship (w-18), 
that were lying upside-down at a depth of 11 
m, were discovered (Fig. 2).

A stump from a relict forest (RF-III-1) 
was discovered projecting about 50 cm above 
the sandy bottom at the depth of 11 m and 
around 1.3 km from the coast. There is a layer 
of gravel beneath the 40 cm layer of sand. The 
stump is the result of a broken tree (pine?). 
The wood itself has not yet been dated.

Vladas Žulkus

Kuršių marių dugno  
tarp Nidos ir Ventės rago 
žvalgymai

2007 m. KU atliko povandeninius žvalgy-
mus Kuršių mariose, rajone tarp nidos ir Ven-
tės rago (1 pav.). Tai buvo pirmos sistemingos 
povandeninių objektų paieškos Kuršių mario-
se skenuojant dugną sonaru. Tyrimo darbai 
buvo finansuojami Interreg III B projekto 
„Lagomar“ lėšomis. Tyrimai sonaru ir nardy-
mai vyko naudojant KU tyrimų botą „Puta“. 
Tyrinėta Lietuvai priklausanti Kuršių marių  
P dalis. Ten yra natūralūs ir gilinami farvate-
riai: iš Š (nuo Pervalkos švyturio) į nemuno 
žiotis; iš V (iš nidos) į nemuno žiotis, ir iš PV 
(nuo buvusios Rasytės (Rossitten, dabar Ry-
bačij Rusijoje)) į nemuno žiotis.

Ši Kuršių marių vieta pasirinkta neatsi-
tiktinai. Jau nuo viduramžių šis rajonas buvo 
pats pavojingiausias laivybai, nes stiprūs vėjai 
greitai sukelia trumpas ir stačias bangas, labai 
pavojingas laivams. Staigių audrų metu ma-
žesni laivai ten skęsdavo gana dažnai. 1313 m. 
balandžio pradžioje, kai Ordino laivai plaukė 
statyti Christmemel pilies prie nemuno, „daug 
brolių laivų, pakrautų maisto bei kitų daiktų, 
reikalingų pilių statybai, plaukdami mariomis, 
paskendo, o drauge prigėrė 4 broliai ir keturi 
šimtai vyrų“ (žr. Petras dusburgietis, Prūsijos 
žemės kronika (Petri de dusburg. Chronica(Petri de dusburg. Chronica 
terrae Prussiae), Lituanistinė biblioteka 23, V., 
1985, p. 261–262). Be to, ties Ventės ragu kelią 
į nemuno žiotis pastodavo akmenų seklu-
mos – ežia plaukiant iš P ir Kalva, plaukiant iš 
Š. Ordinas, kol kariavo su lietuviais, į nemuną 
plaukdavo per Kuršių marias ne tik iš Klaipė-
dos, bet ir iš Kuršių marių P dalies, turbūt iš 
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