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KONFERENCIJOS, SEMINARAJ 

. -
MOKSLINE KONFERENCIJA "KULTURINIO 
KRASTOVAIZDZIO RAIDA ARCHEOLOGI
JOS IR GAMTOS MOKSLQ DUOMENIMIS 
"ARCHEOKRASTOVAIZDIS" (2008-2010)" 

2010 m. lapkriCio 11 d. Lietuvos istorijos ins
titute vyko moksline konferencija, skirta projek
to "Archeokrastovaizdis" (visas pavadinimas -
"Kulturinio krastovaizdzio raida archeologijos ir 
gamtos moksl4 duomenimis") rezultatams prista-

v 

tyti ir aptarti. Sis projektas - tai trej4 met4 truk-
mes (2008-2010) Lietuvos mokslo tarybos 
finansuojama programa pagal prioritetiny krypti 
"Tautinio identiteto issaugojimas globalizacijos Sq
lygomis", vykdoma trij4 partneri4 - Lietuvos is
torijos instituto Archeologijos skyriaus, Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros bei Valstybi
nio Kernaves kulturinio rezervato. Atsakingoji ins
titucija - Lietuvos istorijos institutas, projekto 

v v 

vadovas - doc. dr. Valdemaras Simenas. Si konfe-
rencija yra viena is ataskaitini4 dali4, numatyt4 
baigiamaisiais projekto vykdymo metais. 

Projektq - jo tikslus, uzdavinius, tyrimus bei 
rezultatus pirmajame pranesime, atidarydamas 
konferencijq, trumpai apibendrino programos va-

v 

dovas doc. dr. V. Simenas. 
Projektas "Archeokrastovaizdis" skirtas bu

ding4 Lietuvos archeologinio krastovaizdzio mik
roregion4 tyrinejimui, j4 raidos desningum4 
nustatymui bei duomen4 tarpusavio palyginimui. 

Tyrimams pasirinkti sie Lietuvos mikroregio-
v 

nai: BaiCi4, Sern4, Dovil4 (Klaipedos r.) (dr. 
v 

R. Banyte-Rowell), Baliuli4 (SvenCioni4 r.) (dr. 
L. Kurila), Jaksiskio (AnyksCi4, Ukmerges r.) (dr. 
A. Simniskyte), Kernaves, Grabijol4, Karmazin4 

v 

(Sirvint4, Vilniaus r.) (doc. dr. G. VeIius, dr. 
R. Vengalis, D. Baltramiejunaite), Kretingales 
(Klaipedos r.) (L. Tamulynas), KurmaiCi4 (Kre
tingos r.) (doc. dr. A. MerkeviCius), Linksmen4 
(J oniskio r.) (doc. dr. 1. VaskeviCiute), Paprudzi4 

v 

(Kelmes r.) (prof. habil. dr. M. Michelbertas), Se-
v 

reitlaukio (Pagegi4 sav.) (doc. dr. V. Simenas), 
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v 

Zuvinto (MarijampoIes, Alytaus r.) (dr. V. Juo-
dagalvis). 

Palyginti trump am projekto vykdymo laikotar
piui buvo uzsibrezti gana dideli tikslai - nauj4 ar
cheologini4 pamink14 paieskos, naujai atrast4 ir 
jau zinom4 pamink14 tyrimai, kuriais siekta nu
statyti j4 vietq gamtineje aplinkoje, analizuotos 
apgyvendint4 viet4 telkimosi prieiastys, mikrore
gion4 vidine sandara, gamtini4 sqlyg4 itaka zmo
ni4 gyvensenai bei zmoni4 itaka juos supusiai 
gamtinei aplinkai. Labai svarbi projekto dalis, pa
dejusi siekti minet4 tiks14, buvo glaudus bendra
darbiavimas su gamtos moks14 atstovais bei 
moderni4 kompiuterini4 priemoni4 pasitelkimas. 

Projektas buvo vykdomas trimis etapais, kiek
vienais metais taikant skirtingq darb4 strategijq. 
Pirmaisiais metais daugiausia demesio buvo skir
ta duomen4 bazes kaupimui, kompiuterines ir 

• •• • • • • • • 
programmes !rangos !SlglJlmUI. 

Antraisiais - vykdyti detaliis mikroregion4 ar
cheologiniai ivalgymai, kuri4 metu rasta ir nauj4 

v 

archeologini4 paminkl4. Siame etape uzmegzti ry-
siai su Baltijos ir Skandinavijos archeologijos cen
tru (Zentrum fur Baltische und Skandinavische 

v 

Archaologie (ZBSA), esanCiu SIezvige (Vokieti-
v 

ja). Si4 rysi4 deka atlikti geoprospekcijos tyrimai 
v 

Baici4, Kernaves ir Sereitlaukio mikroregionuo-
se. Taip pat atlikti keli4 mikroregion4 (Baliuli4, 

v 

Zuvinto, Kernaves, J aksiskio) paleobatiniai ty-
rimai ir radiokarboninis datavimas, sudarytas 
proistorini4 Lietuvos teritorijos objekt4 GIS 
sluoksnis. Greta minet4 darb4 vyko mokyrno kur
sai, skirti darbui su GIS programomis, ir dauguma 
projekto dalyvi4 gavo kurs4 baigimq patvirtinan
Cius sertifikatus. 

TreCiaisiais metais daugiausia demesio skirta 
archeologijos paminkl4 mikregionuose gamta
moksliniams, antropologiniams ir paleozoologi
niams tyrimams, kurie buvo atliekami su si4 sriCi4 
specialistais sudarant autorines sutartis. Dar vie
nas prioritetas buvo skenuot4 sen~4 zemelapi4 
isigijimas, toliau vykdyti ir archeologiniai mikro
region4 paminkl4 tyrimai. 
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Konferencijos metu keturiuose posedziuose 
skaityta 19 praneSiml!, kuril! tematika atspindejo 
tarpdisciplininil! tyriml! svarbq, igyvendinant pro
jekto "Archeokrastovaizdis" tikslus. ISsiskyre trys 
pagrindines temines praneSiml! kryptys: archeo
logija, gamtos mokslai ir kartografija. Skaityti pro
jekto dalyvil! archeologl! (10), gamtos moksll! 
atstoVl! (3) pranesimai, apZvelgtas geografines in
formacines sistemos (GIS) panaudojimas kartog
rafuojant archeologinius paminklus (2), aptarta 
senosios kartografijos analizes svarba siuolaikinio 
krastovaizdzio tyrimams. Taip pat skaityti du pra
nesimai, tematiskai praplety sios konkretaus pro
jekto rezultatams skirtos konferencijos ribas. Tai 
dr. Romo J arockio pranesimas, pristatantis vi
siSkai naujq, krastovaizdzio archeologijos, discip-

v v 

linq Klaipedos universitete, bei Zilvino Cesnos 
v 

pranesimas intriguojanCiu pavadinimu "Sereitlau-
kio mikroregionas XVI a. Turkl! mokesCil! knygl! 
duomenimis" . 

Pirmajame konferencijos posedyje skaityti 7 
v 

pranesimai. Kaip mineta, pirmasis, doc. dr. V Si-
meno, buvo skirtas konferencijos atidarymui ir 
bendram projekto pristatymui. 

Dr. R. Jarockio praneSimas "Archeologinio 
krastovaizdzio tyrimai Klaipedos universitete" su
pazindino su 2010 m. magistrantams pradetu des
tyti "Krastovaizdzio archeologijos" kursu, 
apimanCiu teorinius ir praktinius uzsiemimus, 
akcentuojanCius gam tines aplinkos, veikianCios 
zmones, arba zmonil! veikiamos, tyrimus. Daug 
demesio studijl! programoje skiriama tyrejl!, ge
besianCil! dirbti siuolaikinemis, tiriamqji pamin
klq tausojanCiomis technologijomis ir metodais, 

v' • 

rUOSlmUl. 

Projekto dali, apimanCiq archeologijos pamin
kll! duomenl! bazes kurimq ir archeologinio skait
meninio zemelapio sudarymq, pristate R. Tucas. 
Pranesejas, stende demonstruodamas duomenl! 
bazy ir naudojimosi ja principus, informavo, kad 
joje siuo metu yra apie 3400 ivairil! laikotarpil! 
archeologinil! vietl! bei radimviecil!. Duomenl! ba
zeje kaupiama informacija apie jl! tipologijq, 
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chronologijq, nurodomas datavimo pagrindas (ar
cheologiniai tyrimai, atsitiktiniai radiniai, isorine is
vaizda), apie jl! paminejimq ivairiuose sqvaduose, 
tystiniuose archeologines tematikos leidiniuose ir kt., 
nurodorni archeologinil! tyriml! metai, tyrejas bei sal
tinis, is kur paimta informacija. Paminklo paieskq 
sistema 1eidzia atlikti pagal visus bazeje esanCius in
fonnacinius laukus. Pranesejas nurode, kad duome
nl! baze ir toliau bus pildoma, 0 siuo metu issarniausia 
infonnacija surinkta apie ge1ezies aillZiaus archeo
logines vietas bei radinlvietes. 

Dr. D. Patalauskaite, atlikusi augmenijos buk
Ies mikroregionuose tyrimq, pranesime apZvelge 
zmogaus poveiki ivairil! ekosisteml! augmenijai, 
aptare augmenijos kaitq, vykusiq ir dabar vykstan
ciq del zmogaus veiklos. 

v 

Dr. V Juodagalvis, tyrinejys Zuvinto (Mari-
jampoles, Alytaus r.) mikroregionq, pranesime ap
tare ne tik darbo rezultatus, bet ir problemas, 
sunkinusias tyrinejimus. Autorius nurode, kad 

v 

mikroregione esancios Zuvinto ir Amalvo tarpe-
zerio (MarijampoIes r., Igliaukos sen.) apylinkes 
niekad nebuvo archeologiskai tyrinetos, taCiau zi
noma keletas akmens amziumi datuotl! atsitikti
nil! radinil!, kuril! radimvietes literaturoje 

v 

nurodomos Liuliskil! kaime, prie Zuvinto palil!, 
Dovines upe ir pelkes tarp Dauksil! ir Amalviski4 
kaiml!. Autorius nustate, kad nurodytos radimvie
tes yra netikslios ir, analizuodamas literatiirq, ae
rofotografijas bei atlikys zvalgymus, lokalizavo 
tikslias jl! vietas. Uzmegztl! rysil! su privaCiu ko
lekcionieriumi is MarijampoIes deka, apziurejus 
jo rinkini, suzinota apie dar 6 radimvietes. Infor
macijq patikrinus lauko slygomis, 4 is 6 radimvie
Cil! buvo patvirtintos - pavyko aptikti radini4, 
tipologiskai ir technologiskai tapacil! esantiems 
mine tame rinkinyje. 

v 

Pratysdamas kalbq apie Zuvinto mikroregio-
no tyrimus, L. Balakauskas pristate Amalvo pa
leobotaninio gryzinio rezultatus. Amalvo dero 
siauriniame krante buvo atliktas gryzinys ir, ana-

v 

lizuojant nuosedas, atkurta Zuvinto mikroregio-
no gamtine raida holocenu bei ivertintas zmogaus 
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veiklos mastas. Nustatyta, kad neZymiq zmogaus 
veiklos pedsakq mikroregione buta jau VII tukst. 
pr. Kr. Pirmosios zemdirbysty liudijanCios ziedadul
kes datuotos 5000 metq, skaiCiuojant nuo siandie
nos. Intensyviausias zmogaus veiklos laikotarpis 
mikroregione buvo I-II tukst. po Kr., isskyrus pas
kutiniuosius simtmecius. 

L. Balakauskas taip pat prist ate darbo su ske
nuotais istoriniais zemdapiais, naudojant GIS 
programiny irangq, principus. Buvo akcentuota, 
kad skenuoti istoriniai zemelapiai suteikia svar
biq duomenq apie zmogaus veiklos kaitq. Aptarti 
tokiq zemelapiq paruosimo sistemoje darbai, norint 
juos, perdengiant sluoksniais, lyginti tarpusavyje ar
ba su dabartiniais zemelapiais ar aerofotografijomis. 

Antrajame konferencijos posedyje skaityti 3 
pranesimai. Pirmajame dr. L. Kurilos ir L. Bala-

v 

kausko pranesime apie Baliuliq (SvenCioniq r.) mik-
roregiono tyrimus, sugretinus archeologiniq ir 
palinologiniq tyrimq rezultatus, pateikta mikrore
giono apgyvendinimo raidos schema. Nustatytas 
aiskus archeologinis kompleksas: piliakalnis su gy
venviete ir keli pilkapynai. Archeologiniais duome
nimis, zmoniq gyvenimo pedsakai uzfiksuoti 
paleolite (pavieniai radiniai), II a. pabaigoje - V a. 
(gyvenviete), IVa. pabaigoje - V a. viduryje (pil
kapiai), II tukst. pradzioje (piliakalnis). Palinolo
giniai duomenys siq schemq papilde - zmogaus 
veiklos pedsakai datuoti nuo 1500 m. pr. Kr., 0 in
tensyviausijie nuo 500 m. pr. Kr. iki 1000 m. po Kr. 

Dr. A. Simniskytes pranesimas skirtas tyrimq 
Jaksiskio (AnyksCiq, Ukmerges r.) mikroregione 
rezultatams aptarti. Tyrimai vykdyti vieno didziau
siq Lietuvos pilkapiq masyvq - Knitiskiq ir Jaksis
kio pilkapynq (AnyksCiq r.) - aplinkoje, kuriuos 
palikusiq bendruomeniq gyvenvieCiq paieska bu
vo prioritetine uzduotis. Pranesimo metu aptarta 
naujq objektq Zvalgymo strategija, metodai ir re
zultatai, pristatyti geocheminiai tyrimai vienoje is 
naujai atrastqjq - Jaksiskio senoves gyvenvieteje. 

Doc. dr. I. VaskeviCiute paskutiniajame kon
ferencijos antrojo posedzio pranesime "Linksme
nq (Joniskio r.) mikroregionas" issamiai pristate 
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sios teritorijos archeologiniq tyrinejimq istorijq, 
nurode, kad jos tiriamo mikroregiono centre yra 
unikalus, I-XVII a. (su nedidele pertrauka) da
tuojamas KurmaiCiq- Linksmenq laidojimo pa
minklas. Taciau, nepaisant zinomo, radiniais ir 
chronologija iskalbingo mineto paminklo, gyven
vietes aptikti nepavyko. Kaip galimq to priezasti 
autore nurodo tai, jog tiriama teritorija yra itin 
intensyvios zemdirbystes krastas, todd gyvenvie
te gali buti ir sunaikinta. 

TreCiajame konferencijos posedyje skaityti 5 
pranesimai. Doc. dr. G. Velius pristate itin rezul-

v 

tatyvius Kernaves, Grabijolq ir Karmazinq (Sirvin-
tq, Vilniaus r.) mikroregiono tyrinejimus - aptiktas 
ankstyvojo gelezies aillZiaus kapinynas su deginti
niais kapais urnose, IVa. pilkapynas su griautiniais 
kapais, V-XII (?) a. pilkapynas, XIII-XIVa. de
gintis plokstinis kapinynas. Taip pat aptiktos sesios 
atviro tipo gyvenvietes, datuotinos I tukst. po Kr. 
Be to, patikslintos Kernaves viduraillZiq miesto ir 

v 

Grabijolq-Zemaitiskiq gyvenvietes ribos. 
Dr. R. Vengalis savo pranesime pristate geo

prospekcijos tyrimq Kernaveje rezultatus. Lygi
nant juos su archeologiniq tyrimq duomenimis 
nustatyta, kad magnetogramose matomos magne
tines anomalijos gana tiksliai atitinka po zeme 
esancius arch eo login ius objektus. Taigi geopros
pekcijos ir archeologijos tyrimq duomenq lygini
mas suteike nemazai naujq ziniq apie Kernaves 
gyvenvieCiq strukturq. Mikroregione atlikti sie ty
rinejimai parode, kad tai yra labai perspektyvus 
metod as tiek ieskant naujq archeologiniq objek
tq, tiek ir nustatant zinomq gyvenvieCiq strukturq. 

Kernaves archeologiniq tyrimq osteologines 
medziagos tyrimus pristate prof. habil. dr. 
L. Daugnora. Pranesime buvo apibendrinti kele
riq metq tyrinejimai. Konstatuota, kad istirta Ker
naves osteologine medziaga liudija apie naminiq 
gyvuliq ir pauksCiq dominavimq. 

Prof. habil. dr. M. Michelbertas pristate Papru
dziq (Kelmes r.) mikroregiono tyrimus. Jq pagrin
dinis rezultatas yra tai, kad baigtas tirti Paprudziq 
kapinynas, nustatytos jo rytine, vakarine ir pie tine 
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ribos. Greta kapinyno aptikti labai neiymiis gy
venvietes, datuojamos senojo geleiies amziaus pa
baiga - viduriniojo geleiies amziaus pradzia, 
pedsakai. Kaip nurodo pranesejas, sioje vietoje 
XIX-XX a. buvo vykdoma nuolatine ivairi iikine 
veikla, todel gyvenviete, matyt, yra sunaikinta. 

Tyrinejimus KurmaiCil! (Kretingos r.) mikro
regione pristate doc. dr. A. MerkeviCius. Prane
sejas nurode, kad jo tiriamas mikroregionas yra 
vienas is tl!, kurie pasiiymi gausia tyriml! istorija, 
sukaupta daug senos ir ivairios informacijos, ku
rioje gausu ir nesutapiml!, todel didely laiko dali 
uzeme literatiiros ir saltinil! studijos bei duome-

v 

nl! tikslinimas. Zvalgytos 9 vietoves, sudaryta ar-
cheologinil! objektl! mikroregione bibliografija. 

Paskutiniajame, ketvirtajame, konferencijos po
sedyje skaityti 4 pranesimai. Dr. R. Banytes-Rowell 

v 

pranesime pristatyti tyriml! BaiCil!, Sernl!, Dovill! 
v 

(Klaipedos r.) mikroregione rezultatai. Cia tyrineta 
dviem kryptimis: atliekant geoprospekcij,,! Bai1l! ka
pinyno apsaugos zonoje ir dviejuose laukuose i siaury 
ir siaures rytus nuo Dovill! piliakalnio bei ieskota 
naujl! paminkll!, teritorij,,! surfuojant. Magnetogra
mose uzfiksuotos anomalijos tikrintos gryziniais ir 
kasta viena perkasa, taCiau kultiirinio sluoksnio ne
aptikta, 0 perkasoje rasta greiCiausiai geologines, 0 

v 

ne archeologines kilmes darinil!. Surfuojant naujl! 
paminkll! neaptikta, tik viename surfe rasta neiy
mil! kultiirinio sluoksnio pedsakl! bei lipdytos kera
mikos suke, taCiau kol kas si medziaga ne1eidzia 
pasakyti nieko konkretesnio. 

v 

Su Sereitlaukio (Pagegil! sav.) mikroregiono ty-
v 

rimais supazindino doc. dr. V. Simenas. Tyriml! me-
tu daug demesio skirta literatiiros ir saltinil! 
analizei, siekta patikslinti paminkll! uzimam,,! teri
torij,,!, rekonstruoti bendruomenil! erdvini issides
tym,,!. Kaupta gamtamokslinil! tyriml! duomenl! 

v 

baze. Kadangi Sereitlaukio mikroregionas paten-
ka i pavasario polaidzil! apsemiam,,! zon,,!, todel nag
rineti daugiameCiai van dens lygio stebejiml! 
duomenys, juos stengtasi susieti su archeologiniais 
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v 

duomenimis. Zvalgyml! metu naujl! archeologinil! 
paminkll! neaptikta, taciau buvo atrinktos perspek
tyviausios gyvenvietes geoprospekcijos tyrimams. 

v v 

Z. Cesna savo pranesime pristate dar menkai 
Lietuvos mokslininkl! tyrinet,,! saltini -1540 m. Tur
kl! mokesCil! knygas. Kaip teigia pranesejas, sis sal
tinis - tai savotiska XVI a. Prusijos gyventojl! turto 
deklaracija ir visuotinis surasymas, kuriame patei
kiami duomenys apie jl! val do mas zemes, turimus 

v 

gyvulius ir 1.1. Sis saltinis svarbus tyrinejant vie-
tovardzil!, gyvenviecil! tinklo ar apgyvendinimo 
raid,,! bei kait"!. Daugelis gyvenvieCil! siame doku
mente paminetos pirm,,! kart"!. Lyginant pateiktus 

v 

duomenis apie Sereitlaukio mikroregion,,! su arche-
ologine bei istorine informacija, galima atskleisti 
krasto apgyvendinimo kait,,! XIV-XVI a. 

v 

Konferencij,,! baige doc. dr. V. Simeno ir 
R. Girkaus pranesimas "Istorine kartografija, 
krastovaizdzio kaita senuosiuose zemelapiuose". 
Buvo apivelgta kartografijos istorija, akcentuota 
sen~l! zemelapil! nauda, ieskant ir lokalizuojant 
archeologinius paminklus dabartiniame, pakitu
siame krastovaizdyje. 

Skaityti pranesimai parode, kad ne visi mikro
regionai tyriml! perspektyvumo prasme yra lygiaver
Ciai. Taip pat skiriasi ir archeologinio idirbio 
mikroregionuose lygis. Visa tai Ierne, jog projekto 
dalyviams buvo palikta tam tikra laisve, deliojant pri
oritetus renkantis mikroregiono tyrin1l! metodik"!. 

"Archeokrastovaizdzio" projektas Lietuvos ar
cheologijoje yra vienas pirm~l! zingsnil!, sujungu
sill archeologijos ir gamtos moksll! tyriml! metodus, 
itraukys moderni~l! technologijl! galimybes, sie
kiant bendro tikslo - paiinti praeities bendruome
nes, jas supusi,,! aplink,,!, zmonil! ir gamtos abipusy 
itak,,!. Projekto dalyviams teko nemaza atsakomy
be ne tik tyrineti pasirinktus mikroregionus, bet ir 
kurti tam reikaling,,! teorini pagrind,,!. Todel, gali
rna sakyti, tai yra tokio pobiidzio tyriml! Lietuvoje 
kelio pradzia. TaCiau ji, be abejones, svarbi pleCiant 
archeologijos mokslo galimybes praeiciai pazinti. 

Dovile URBONA VICTOrE 
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