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Maždaug 1,000 metų prieš Kristų Lietuvoje 
pradėjo atsirasti piliakalniai. Tai kalneliai su 
žmogaus įrengtais gynybiniais įtvirtinimais. 

Norkūnų piliakalnis Nemuno vingių teritoriniame parke. 
(geraprienuose.lt nuotr.) 

Kitose baltų vietovėse piliakalniai nebuvo taip paplitę, 
kaip Lietuvoje. Manoma, kad Lietuvoje būta 1,000 
piliakalnių. Išliko nesunaikinti apie 850. Latvijoje yra 
maždaug 470 piliakalnių, o Prūsijoje – 318. 
Piliakalnių tankumas Lietuvoje yra vienas didžiausių 
pasaulyje. 

Nemuno kilpos. (harmonyark.lt nuotr.)

Kad kalnelis būtų pripažintas piliakalniu, turi būti 
matomi gynybiniai įtvirtinimai arba turi būti 
randamas kultūrinis sluoksnis.  

Vasario mėnesį archeologai rado du piliakalnius ir 
patvirtino, kad jie iš tiesų piliakalniai. Abu piliakalniai 

yra įrengti Nemuno kyšuliuose. Abu apsaugoti 
pylimais ir grioviais. Abu – Nemuno kilpų parko 
teritorijoje. 

Naujai atrastas Bundorių piliakalnis.  (lzinios.lt nuotr.) 

Nemuno kilpų regioniniame parke iš viso jau surasti 22 
piliakalniai. Parko specialistė R. Milušauskienė nemano, 
kad tai pabaiga. ,,Esame linkę manyti, kad Nemuno 
kilpos kadaise buvo tapusios tarsi gynybiniu žiedu. 
Nežinau Lietuvoje kitos vietovės, kurioje po piliakalnį 
būtų kas 20 kilometrų.“ 

Naujai atrastas Pelėšiškių piliakalnis. (lzinios.lt nuotr.) 

D. Stončius jau yra radęs 30 piliakalnių.  Jis aiškina, kad 
piliakalnio iš tolo neatpažinsi. Anot Stončiaus: 
,,Piliakalniai apauga žolėmis, medžiais, suyra buvę 
įtvirtinimai, todėl juos sunku pastebėti. … dažnas 
nežino, kad gyvena šalia piliakalnio” 

Ar tau buvo įdomu skaityti apie Lietuvos piliakalnius? 
Kodėl, manai, Lietuvoje yra tiek daug piliakalnių? 
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Žodynėlis. 

gynybinis įtvirtinimas: įranga, turinti apginti gyventojus; defensive 
fortification 
baltai: senovės lietuvių kaimynai - sėliai, jotvingiai, prūsai, 
žiemgaliai, kuršiai, latgaliai, skalviai, galindai; Balts 

paplisti: didėti skaičiumi; to spread, to proliferate 

Prūsija: senoji Prūsija buvo ten, kur dabar yra Kaliningradas; 
Prussia, Old Prussia  

Prūsija - pažymėta žaliai pietvakariuose. (wikipedia žemėlapis): 

tankumas: piliakalnių skaičius tenkantis tam tikros teritorijos 
plotui; density 

kultūrinis sluoksnis: po žeme archeologų atrasti senovės 
žmonių rankų darbai, pvz., puodai, apyrankės, pinigai; cultural 
layer 

atskiras: išsiskyręs, aišiai matomas; separate 

suirti: sugriūti; to disintegrate, to fall apart 

kyšulys:  į vandenyną, jūrą, ežerą, upę išsikišusi sausuma; 
prominence


