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All of the previously envisaged indistinct relief 
formations are the result of natural hill devel-
opment and 20th-century mechanised farming. 
the single period (8th–6th-century bc) find col-
lection discovered in trenches 3 and 4 (Figs. 5, 
7) consisted of 56 small finds (Figs. 3, 4), 482 
potsherds (2181.1 g), 1.6 g of charcoal, 15.6 g 
of shells, and a significant quantity of zooar-
chaeological finds. Postholes from at least two 
suspected buildings were found in trench 3 (Fig. 
6). No other structures (paving, hearths, etc.) 
were discovered, probably because of the clear 
destruction of the hillfort.

Vytenis Podėnas

Mineikiškių piliakalnis
Mineikiškių piliakalnis (uK 5705) (Zara-

  sų r., Zarasų sen.) įrengtas atskiroje kalvoje 
Nikajaus upės kairiajame krante. Aikštelė apvali, 
55x47 m dydžio. Šlaitai vidutinio statumo, 16 m 
aukščio. Piliakalnis labiai ardytas arimų, kurių 
žymių vis dar išlikę kalvos paviršiuje. jos relje-
fas – natūralios kalvos be išskirtinių pylimų ar 
akivaizdžių šlaitų statinimo žymių (1 pav.). LII, 
1949 (Pranas Kulikauskas) ir 1972 m. (Adolfas 
tautavičius) vykdydamas archeologines žval-
gomąsias ekspedicijas, jo paviršiuje surinko 
radinių kolekciją, išsiskyrusią vienalaikiškumu. 
ją sudarė akmeninių įtveriamųjų ir su skyle 
kotui kirvių dalys, pasvaras (?), ankstyvosios 
brūkšniuotosios keramikos stiliaus šukės, kau-
liniai įrankiai, kiaulės dantų dalys ir tiglio frag-
mentas. Įvertinus galbūt vėlyvuoju bronzos 
amžiumi datuojamo piliakalnio mokslinę 
reikšmę, nuspręsta ištirti nedidelę perkasą 
ge riausiai išlikusioje aikštelės dalyje, surinkti 
duomenų tolesnei I tūkst. pr. Kr. piliakalnių 
analizei ir patikslinti Mineikiškių piliakalnio 
datavimą.

Siekiant nustatyti kultūrinio sluoksnio išli-
kimo lygį ir paplitimą, daryti 26 gręžiniai pilia-
kalnio aikštelėje ir jo šlaituose. Visoje tirtoje 
teritorijoje velėnos sluoksnis nėra susidaręs. 
Žemdirbystės itin paveiktoje kalvoje paviršinio 
armens sluoksnio struktūra neišsiskyrė nuo 
žemiau esančio degėsingo juodo smėlio kultū-
rinio sluoksnio, taigi ariant piliakalnį jo skirtingi 
sluoksniai didžiojoje aikštelės dalyje liko neper-
maišyti. Išsiaiškinta, kad storiausias (43–53 cm) 
juodo smėlio sluoksnis yra paplitęs aikštelės PV 
dalyje. Aikštelės ŠR dalyje ir žemiau į ŠR esan-
čioje terasoje kultūrinis sluoksnis kur kas labiau 
paveiktas žemdirbystės sukeltų erozinių pro-
cesų, ir tokio vientiso sluoksnio kaip aikštelės 
PV dalyje neaptikta. Viename gręžinyje aikšte-
lės PV pusėje žemiau juodo smėlio horizonto 
išryškėjo 8 cm storio pilko smėlio sluoksnis, 
kurį galima interpretuoti dvejopai: atskiras hori-
zontas arba iliuvinis sluoksnis. Iškilus šiam 
papildomam klausimui, atidengta 4x2,5  m 
(10 m2) dydžio perkasa būtent pastarojo gręži-
nio vietoje.

1 pav. Mineikiškių piliakalnio 2017 m. tyrimų situacinis 
planas (izohipsės išskirtos kas 1 m): 1 – gręžinių vietos; 
2 – perkasa 1. V. Podėno brėž.

Fig. 1. Situation plan of the 2017 investigation of 
Mineikiškės Hillfort (contour lines drawn every 1 m): 
1 – borehole sites; 2 – trench 1.
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4 pav. Bronzinė įvija ir molinė liejimo forma iš 
perkasos 1. V. Podėno nuotr.

Fig. 4. The bronze coil bead and earthenware casting 
form fragment from trench 1.

2 pav. Perkasoje 1, balkšvo smėlio su priesmėlio 
intarpais įžemyje, atidengta 13 objektų iš ŠR.  
V. Podėno nuotr.

Perkasa 1 orientuota ŠR–PV kryptimi, 
neryškiai žemėjančioje į PR vietoje. dėl nesu-
siformavusio velėnos sluoksnio tyrimų plotas 
iš karto tirtas mentelėmis, išskustas gruntas 
sijotas. tyrimų vietoje juodo smėlio (kultūrinis) 
sluoksnis buvo apie 40–60 cm storio. Po juo 
fiksuoti 8–12 cm storio išplovimai į žemiau 
esantį balkšvo smulkaus smėlio sluoksnį (įžemį) 
su priesmėlio intarpais (2 pav.). Perkasoje visi 
aptikti didesni akmenys buvo pavieniai: nuo 
11x7 iki 18x15 cm dydžio, jokių objektų (grin-
dinių, židinių, ar kt.) nesudarė. Nukasus kultū-
rinį sluoksnį, nejudintame grunte išryškėjo 13 
objektų, kurių 12 interpretuoti kaip stulpavietės, 
ir vienas, didesnis, 75x57 cm dydžio, perkasos 
PV kampe, – kaip neaiškios paskirties duobė. 

3 pav. Kauliniai dirbiniai, aptikti tiriant Mineikiškių 
piliakalnį 2017 m. V. Podėno nuotr.

Fig. 3. Bone artefacts discovered during the 2017 
investigation of Mineikiškiai Hillfort.

Fig. 2. 13 objects unearthed in the whitish sand natural 
soil with pockets of sandy loam in trench 1, as seen 
from the NE.
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Nedideliame tyrimų plote aptiktų stulpaviečių 
neužteko neabejotinų archeologinių struktūrų, 
kaip pastatų formos ar dydžio, nustatymui. 7 jų 
išsidėsčiusios perkasos ŠR pusėje, galbūt kai 
kurios galėjo sudaryti pastato kampą (?), kitos 
4 – perkasos PV pusėje ir dar 1 tirto ploto PR 
dalyje. jų skersmuo įvairavo tarp 9 ir 26 cm, 
gylis – 8–35 cm. 9 stulpaviečių galai buvo buki, 
2 smaili ir vienos, didžiausios, 26 cm skersmens, 
galas – smailėjantis su buku užbaigimu.

Iš viso tyrimų metu surinktas 61 ypatusis 
radinys, 1848 (7903,6 g) buitinės keramikos 
šukės. Archeologinė kolekcija yra reprezenta-
tyvi, tipologiškai datuojama tik vėlyvuoju bron-
zos amžiumi. chronologiniai indikatoriai: kau-
liniai smeigtukai su ąselės imitacijomis, irklo 
formos galvutėmis su pasitaikančiomis pragręž-
tomis skylėmis. Kartu aptikta to laikotarpio 
piliakalniams būdingų radinių: ankstyvosios 
brūkšniuotosios keramikos, kaulinių ietigalių, 
gramdukų dalių (3 pav.), molinės liejimo for-
mos dalis ir bronzinė įvija (4 pav.). Siekiant 
nustatyti tikslesnę piliakalnio chronologiją, 
datuotas 13–14 m. arklio viršutinio dešiniojo 
žandikaulio fragmentas (nustatyta g. Pili-
čiauskienės). gauta AMS c14 data patenka į 
Halštato suplokštėjimo kalibracinę kreivę: VIII–
VI a. pr. Kr.

tyrimų metu surinkti radiniai perduoti 
LNM, zooarcheologinė medžiaga ir kiti paimti 
mėginiai perduoti Vu Bioarcheologijos tyrimų 
centrui.

Mineikiškės Hillfort
In 2017, an investigation (26 boreholes and 

10 m2 trench 1) was conducted in an effort to 
determine the degree to which Mineikiškės 
Hillfort has survived and to check its chronol-
ogy (Fig. 1). It was revealed that the thickest 
layer of unbroken black sand occurs widely in 
the SW part of the enclosure and is 43–53 cm 

thick. one Ne–SW trench was excavated in it 
at a site that slopes slightly down to the Se. the 
black sand (cultural) layer in the area was 
roughly 40–60 cm thick. under it was recorded 
a 8–12 cm thick layer of illuvium descending 
into a whitish fine sand layer (natural soil) with 
pockets of sandy loam (Fig. 2).

13 objects, 12 of which were interpreted as 
postholes, and one, which was larger at 75 x 
57 cm, as a pit of indeterminate purpose, were 
distinguished in the natural (unmoved) soil. 
the postholes were arranged in the trench fairly 
randomly: some could have formed a building 
corner. A total of 61 small finds and 1848 
(7903.6 g) sherds of household pottery were 
collected and were dated on the basis of typol-
ogy to only the Late Bronze Age. the collection 
includes: early brushed pottery, bone pins with 
imitation lugs and oar-shaped heads, occasion-
ally with drilled holes, bone spearheads, scraper 
pieces (Fig. 3), part of a clay casting form, and 
a bronze coil bead (Fig. 4). the AMS c14 date 
obtained from a fragment of the right maxilla 
of a 13–14 year-old horse fell within the Hall-
statt plateau of the calibration curve: 8th–6th 
century bc.

justina Poškienė, Vytenis Podėnas, 
Aleksiejus Luchtanas

Antilgės piliakalnis
2017 m. Vu ir LNM jungtinė ekspedicija, 

kurios metu praktiką atliko Vu Archeologijos 
studijų programos studentai, toliau tyrinėjo 
Antilgės piliakalnį (uK 3572) (utenos r., dau-
gailių sen.) (ATL 2016 metais, 2017, p. 65–69). 
Šių tyrimų tikslas – išsiaiškinti piliakalnio aikš-
telę supančios terasos pobūdį ir susiformavimą. 
tyrimai vykdyti piliakalnio PV dalyje (1 pav.). 
Iki tyrimų keltos dvi šio specifinio piliakalnio 


