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1. Kapinyno tyrinėjimų istorija.
Plinkaigalio kaimo (Kėdainių raj., Krakių apyl.) plokštinis kapinynas yra 0,3 km į Š nuo kelio Krakės–Pašušvys, kairiajame
Šušvės upės krante, 0,2 km. į P nuo jos ir 0,3 km. į P nuo Plinkaigalio piliakalnio, vadinamo Pilaite. Kapinynas įrengtas
didelėje aukštumėlėje, kuri Š, R, P dalyse iškilusi virš aplinkinio žemės paviršiaus 1–2 m., o ŠV ribojasi su XVII a. pab. –
XVIII a. pr. kaimo kapinaitėmis.
Plinkaigalio kapinynas respublikos archeologams nebuvo žinomas iki 1975 metų. Jis nepažymėtas pirmuosiuose Lietuvos
archeologijos žemėlapiuose1, neminimas ir vėlesniuose archeologų darbuose. Tuo tarpu tik už 0,66 km. į PV nuo
Plinkaigalio kapinyno buvusio V–IX a. Pašušvio kapinyno medžiaga plačiai paskelbta stambiuose archeologiniuose
leidiniuose2. 1924 m. kapinyną tyrinėjo I. Končius, 1923 – E. Volteris ir I. Končius. 1931, 1933 – P. Tarasenka, tačiau
tyrinėtojai berado 6 kapus3. Pagrindinis kapinyno masyvas buvo naikinamas XIX a. pab. – XX a. pr., imant žvyrą kelio
Krakės–Pašušvys tiesimui. Kapinyną ardė ir buržuazijos valdymo metais. Pastaruoju metu buvusios duobės Pašušvio
kapinyno teritorijoje užlygintos, ir ši vieta paversta dirbamu lauku. Pašušvio kapinyną tenka paminėti neatsitiktinai: abu
kapinynai – buvęs Pašušvio ir Plinkaigalio – yra arti vienas kito; antra vertus, vietovė, kurioje įrengtas kapinynas, dar ne
taip senai priklausė Pašušvio kaimo valdoms. Gali kilti klausimas, ar šie kapinynai nesudarė vieno – Pašušvio – kapinyno?
Juos skiriantis atstumas nėra didelis, juo labiau, kad jis skaičiuotas nuo tolimiausio Pašušvio kapinyno taško, ir dabar,
deja, sunku pasakyti, kiek jis tęsėsi Plinkaigalio kapinyno link. Šias abejones turėtų paaiškinti tolesni tyrinėjimai: ištirta tik
menka kapinyno dalis, ir nusakyti jam skirtą plotą ir plitimo kryptis tuo tarpu negalime.
Plinkaigalio kapinynas buvo aptiktas 1975 metais. Tais metais Pašušvio kolūkio nutarimu ŠV kapinyno dalyje, toje vietoje,
kur kapinynas jungiasi su XVII a. pab. – XVIII a. pr. kaimo kapinaitėmis, buvo įrengtas žvyro karjeras. Jau gegužės mėnesį
darbininkai pastebėjo žmonių griaučius ir įvairius žalvarinius dirbinius, kuriuos atidavė vietiniam gyventojui, buvusiam
mokytojui, J. Mykolaičiui. Žinios apie radinius Plinkaigalio karjere pasiekė Kėdainių Kraštotyros muziejaus direktorę A.
Sakauskienę ir rajono paminklų apsaugos darbuotoją V. Berlėtaitę. Nuvykusios į vietą, apžiūrėjo kapinyno vietą ir iš J.
Mykolaičio gavo dalį V–VIII a. dirbinių. Tai žalvarinis apgalvis, sudarytas iš žalvarinėmis plokštelėmis sujungtų įvijų, 3
žalvarinės apyrankės ir kt.4. Apie šiuos radinius Kėdainių kultūros skyrius informavo Lietuvos TSR Kultūros ministerijos
Mokslinę metodinę kultūros paminklų apsaugos tarybą (toliau – MMT). Tais pačiais metais MMT archeologų ekspedicija
(vadovas M. Černiauskas) apžiūrėjo kapinyną, ir jis buvo pažymėtas žemėlapyje. Ekspedicijos duomenis M. Černiauskas
perdavė MMT archeologų grupei, kuri įtraukė kapinyną į saugotinų archeologijos paminklų sąrašą. 1976 m., lankantis
Kėdainiuose, buvo surinkta papildoma medžiaga (paminklo nuotraukos, Kėdainių Kraštotyros muziejuje saugomų radinių
piešiniai). Surinktos medžiagos pagrindu 1977 m. vasario 22 d. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Kolegija nutarimu
Nr.14 patvirtino Plinkaigalio plokštinį kapinyną, vietinės reikšmės archeologijos paminklu 1866 numeriu.
Darbai karjere buvo sustabdyti, o kapinynui nustatyta apsaugos zona. Kadangi kapinyno teritorija įeina į dirbamos žemės
plotą, Pašušvio kolūkio valdyba (pirmininkas T. Kalesinskas) 1977 m. pavasarį sutiko finansuoti Plinkaigalio kapinyno
tyrinėjimus, kurie buvo vykdomi 1977 m. gegužės 31 – birželio 25 dienomis 5. Kasinėjimuose dalyvavo VVU Istorijos
fakulteto spec. II kurso studentas E. Svetikas, foto fiksaciją atliko fotografas L. Masiulis, o kapus piešė kėdainiečiai J. Ir V.
Zagorskiai. Žemės kasimo darbus atliko Krakių vidurinės mokyklos moksleiviai.
Ieškodami likusių radinių iš suardytos kapinyno dalies, ekspedicijos dalyviai susitiko su minėtu J. Mykolaičiu. Tebeturėjo
jis nemaža dirbinių: 2 žalvarinių lankinių žieduotųjų segių fragmentus, žalvarinę apyrankę storėjančiais galais, žalvarinių
žiedų, geležinį siauraašmenį pentinį kirvį. Šiuos radinius sutiko dovanoti 6. Be to, šis archeologijos „mylėtojas“ teigė, jog
jis buvo atkasęs kapą, apdėtą stambių akmenų stačiakampiu, kurio viduje buvęs žmogaus, arklio ir šuns kapas (šuo jo
manymu, buvęs kurtas). Sunku patikėti, kad toks kapas egzistavo, tačiau stambių akmenų (60x40 cm. dydžio) nurodytoje
vietoje buvo. Apžiūrint kapinyną, matėsi ir žirgo griaučiai. J. Mykolaitis tvirtino, jog dovanotas geležinis siauraašmenis
pentinis kirvis buvo kaip tik iš šio kapo. Vėliau jis prisiminė, kad ir apgalvis, esantis Kėdainių muziejuje, buvęs iš to paties
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kapo. Tad sunku pasakyti, kiek jo kalboje tiesos, kiek išmonės. Vėliau J. Mykolaitis parodė ir akmeninį šlifuotą kirvelį su
skyle, kurį, kaip jis aiškina, iškasęs 1975 m. šalia kapinyno esančiose vėlyvose kapinaitėse.

2. Kasinėjimų būdas
Kasinėjimų metu planuojant tiriamąjį plotą, buvo atsižvelgta į karjero duobės konfigūraciją. Tiriamasis plotas planuotas
prie pat P karjero duobės pakraščio, ŠR–PV kryptimi. Pradinis plotas atmatuotas 10x5 m. dydžio, vėliau plotas buvo
tęsiamas kas 5 m. PV kryptimi ir pasiekė 18 m. ŠR kraštinė sumažinta nuo 10 iki 7 m. (žr. ploto 1 planą).
Atmatuoto ploto ŠR kraštinė kas metrą žymėta alfabeto didžiosiomis raidėmis A, B, C, D, E, F, G, H, K, L. PR kraštinė kas
metrą žymėta skaitmenimis iki 18. Nuėmus velėną, plotas būdavo išlyginamas, siekiant išskirti kapų duobės kontūrą.
Apskritai, tyrinėti buvo gana sudėtinga: kapai buvo labai skirtinguose gyliuose, nukreipti įvairiomis kryptimis, kapų
duobės kontūrai išsiskyrė retai (tik penkiuose kapuose). Todėl visame tirtame plote žemė buvo skutama iki nejudinto
grunto. Atidengus kapus, jie buvo aprašyti, nufotografuoti, nupiešti (M 1:10), užnešti ant ploto plano (M 1:20). Nuėmus
radinius, griaučius, žemė po jais tikrinta iki nejudinto grunto. Žemėms iš ploto pašalinti naudoti neštuvai. Vėliau žemės
buvo pilamos ir į karjerą. Tokiu būdu ištirtas vienas tiriamasis plotas – iš viso 132 kvadratiniai metrai žemės. Baigus
darbus, plotas išlygintas.
Dalis osteologinės medžiagos atgabenta į VVU Medicinos fakultetą. Kapų Nr.2,3,16 griaučiai buvo surinkti visi ir sudėti į
3 medines dėžes (2x0,5x0,3 m dydžio). Kitų kapų paimtos kaukolės, o kapo Nr.11 ir ilgieji kaulai. Nepaimtos blogai
išlikusios vaikų kapų ir kapo Nr.19 kaukolės. Likusieji griaučiai surinkti į vieną vietą ir užkasti ne kapinyno teritorijoje.

3. Ploto 1 kapų aprašymas
Suardytas paauglės kapas Nr.1
0,54 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. F–5,6 atsidengė suardytas paauglės kapas. Kapo duobės kontūras iš aplinkinio
žemės sluoksnio neišsiskyrė.
Kapas suardytas, dirbant lauką. Kaukolė rasta nustumta ir sutraiškyta apie 0,5 m. nuo pirmykštės vietos. Išlikusios
griaučių dalys – stuburo slanksteliai, šonkauliai, dilbio kaulai – rodo, kad mirusioji buvusi palaidota aukštielninka,
nukreipta į ŠR galva. Rankos buvusios sudėtos pilvo srityje, kojų padėtis lieka neaiški.
Kapas buvo apdėtas akmenimis. Kairėje pusėje, prie dilbio kaulų buvo padėtas 15x9x6 cm. dydžio akmuo. Dešinėje
pusėje, tame pat lygyje su kairiosios pusės akmeniu, rastas kitas, didesnis, 20x12x9 cm. dydžio akmuo. Kojūgalio link,
prie pat šio akmens buvęs prišlietas antras, mažesnis, 11x13x6 cm. dydžio, akmuo.
Įkapės: ant dešiniosios rankos buvo užmautos dvi žalvarinės juostinės apyrankės. Abi apyrankės perdirbtos iš
suaugusiųjų apyrankių ir, sulenkus jas, pritaikytos paauglei. Ant kairiosios rankos, juosmens srityje rasta žalvarinė lankinė
ilgakojė segė lietine užkaba. Jos spiralė išlaikė buvusio audinio fragmentus. Nuėmus išlikusius griaučius ir tikrinant kapo
dugną, buvusiame kojūgalyje rastas geležinis pjautuvas.

Vyro kapas Nr.2
0,38 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C–2,3, D–3,4 atsidengė vyro kapas. Kapo duobės kontūras virš griaučių
neišsiskyrė. Jis pasirodė tik tada, kai atsidengė kaukolė. Iš aplinkinės žemės kontūras išsiskyrė juoda, o vietomis ir tamsiai
ruda spalva. Kontūras pailgas, galai užapvalinti, tačiau nėra taisyklingas. Kairėje kapo pusėje, ties dubeniu kontūras
išsiplečia į šoną. Jo ilgis 2,34 m., plotis ties galva ir kojomis 0,8 m. Tiriant kapą, aiškių karsto kontūrų aptikti nepavyko,
tačiau kai kurios medienos liekanos pastebėtos ant žalvarinės apyrankės ir žalvarinės lankinės segės (gal tai ir karsto
mediena?). Atidengtame kapo kontūre ir preparuojant griaučius, susidurta su smulkiais medžio angliukais.
Mirusiojo griaučiai rasti suspausti, labai gerai išlikę. Jų ilgis iki pėdų kaulų pabaigos yra 1,95 m., plotis ties pečiais – 0,34
m. Kaukolė nežymiai pasvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta 90° kampu ir rasta pilvo
srityje ant stuburkaulio slankstelių. Kairiosios rankos žastikaulis kiek atmestas į išorę, o dilbio kaulai padėti ant krūtinės
taip, kad pirštakauliai siekia dešinįjį žastikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 11 cm. Pastebėtina, jog kairioji koja
buvusi pristumta prie dešiniosios.
Preparuojant kojų kaulus, pastebėta dešiniosios ir kairiosios kojos šeivikaulius juosianti organinė medžiaga, išsiskirianti
tamsiai juoda spalva. Kaulai nuo organinės medžiagos pajuodę.
Įkapės: kaklo srityje, galais į kapo išorę rasta sidabrinė antkaklė ruplėtais užkeistais galais. Krūtinės srityje, 12,5 cm. tiesia
linija nuo apatinio žandikaulio, lankeliu į dešinę, kojele į kairę kapo pusę rasta žalvarinė lankinė segė trikampe kojele.
Prie pat segės, 1 cm. žemiau, užmauta ant kairiojo dilbio rasta žalvarinė apyrankė storėjančiais galais. Jos galai buvo
atsukti į kapo išorę.
4 cm. žemiau nuo dešiniojo šeivikaulio galvutės ir 52 cm. nuo pėdų kaulų pabaigos rasta žalvarinė ornamentuota dirželio
sagtis. Ji buvusi skersai ant kaulo, o sagties adata nukreipta į kapo vidų. Ant dešiniojo šeivikaulio, 13,5 cm. nuo pėdų
kaulų pabaigos, išilgai kapo ašies rastas to paties dirželio žalvarinis liežuvėlis, kurio užapvalintas galas nukreiptas
kojūgalio link. Nuėmus šeivikaulį, jo apačioje, skersai kapo ašies ir vienoje linijoje su sagtimi, rasti žalvariniai dirželio
apkaustai (2 vnt.).
6 cm. žemiau kairiojo šeivikaulio pradžios atsidengė žalvarinė dirželio sagtis. Ji nuslinkusi nuo kaulo į kapo išorę, tačiau ir
šios adata nukreipta į kapo vidų. Ant šeivikaulio, viename lygyje su sagtimi, rastas žalvarinis dirželio apkaustas su
kniedėmis galuose. Apkaustai rasti ir po šiuo šeivikauliu bei prie sagties. Žalvarinis dirželio liežuvėlis rastas prie sagties,
kiek įstrižas jos atžvilgiu. Liežuvėlio galas nukreiptas į kapo išorę.
Rastosios ant abiejų šeivikaulių organinės medžiagos liekanos, žalvarinės dirželių dalys leidžia manyti, jog tai apavo
liekanos.
Išorinio kairiojo kelio pusėje, kiek aukščiau jo rastas tuščiavidurio apskritimo formos kaulinis dirbinys. Išorinis apskritimas
išpjaustytas, o išgaubtoji pusė puošta apskritimų ornamentu. Dirbinys buvęs nulaužtas per pusę, ir lūžusios vietos
atkreiptos į kapo vidų.
Mirusiajam skirti darbo įrankiai bei buitiniai reikmenys buvo sudėti kairėje kapo pusėje ir išdėstyti vienoje linijoje. 27 cm.
atstume nuo pėdų kaulų pabaigos galvūgalio link ir 14 cm. atstume nuo šeivikaulio rastas geležinis siauraašmenis
pentinis kirvis. Jis buvo padėtas statmenas, ašmenimis į viršų išilgai kapo, o kotas nukreiptas galvūgalio link. Prie kirvio
išliko medinio koto liekanos. Atrodo, kad kotas nebuvo labai ilgas, nes 25 cm. tiesia linija nuo kirvio galvūgalio link rastas
geležinis skobtas, kurio darbinė dalis nukreipta į galvūgalį. Čia taip pat susidurta su medinio kotelio liekanomis. Po
darbine skobto dalimi, 12 cm. nuo kairiojo šlaunikaulio rastos geriamojo kaulo liekanos. Rago žalvarinis sidabruotas
lankelis buvo rastas lygiagrečiai kapo ašiai. Jis sulūžęs. Prie lankelio rasti žalvariniai sidabro plokštele puošti rago apkalai.
Išilgai kairiosios kojos šlaunikaulio, 8 cm. nuo jo pradžios, smaigaliu galvūgalio link, rastas geležinis peilis, prie kurio
ašmenų išlikę medienos liekanų. Jis buvo padėtas ašmenimis į kapo dugną. Po peilio viršūne rasta geležinė sagtelė.
Kairiojo dubenkaulio pabaigoje, jo išorinėje, o šlaunikaulio vidinėje pusėje, 2 cm. nuo jo galvutės, rasta didesnė geležinė
sagtis. Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.3
0,38 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D–1,2, F–2,3 aptikti ryškūs lentinio karsto pėdsakai. Kapo duobės kontūras iš
aplinkinės žemės neišsiskyrė. Lentinis karstas buvo aiškiai pastebimas išilginiais juodos spalvos medžio segmentais.
Karsto forma stačiakampė, jo PR siena 2,05 m. ilgio, ŠV – 1,99 m. PV karsto siena 0,43 m. pločio, o ŠR – 0,4 m. Tame pat
gylyje, PR karsto sienoje, o 0,35 m. atstume nuo ŠR karsto lentos, pačiame juodo segmento viduryje pasirodė geležinio
siauraašmenio pentinio kirvio ašmenys. Jie buvo išlindę 2 cm. statmenai į viršų.
7 cm. žemiau, 0,45 m. gylyje, medžio segmentas platėja ir siekia vietoj buvusio 0,9 cm. – 1,9 cm. pločio. Šiame gylyje
atsidengė kaukolės viršus. 0,58 m. gylyje, ant 0,41 m. pločio apatinės karsto lentos, išsiskiriančia juoda spalva, aptikti
gerai išlikę stambaus vyro griaučiai. Jų ilgis nuo pakauškaulio iki pėdų kaulų pabaigos 1,97 m. Griaučių plotis ties pečiais
0,39 m., o ties alkūnkauliais – 0,44 m. Mirusiojo griaučiai prisispaudę prie dešiniosios (PR) karsto lentos. Ir patys
griaučiai, o ypač kairysis dubenkaulis, pasvirę į dešiniąją pusę į buvusio lentinio karsto šonus iš abiejų pusių rėmėsi
akmenys.
Dešinėje griaučių pusėje, 10 cm. nuo šeivikaulio ir 23 cm. nuo pėdų pirštų kaulų, rastas statmenai stovintis 12x9x16 cm.
dydžio akmuo. 1,04 m. tiesia linija nuo šio akmens galvūgalio link ir 9 cm. nuo dešiniojo žastikaulio, rastas piramidės
formos akmuo. Jo dydis – 18x11,5x17 cm.
Kairėje griaučių pusėje, 18 cm. atstume nuo kairiojo šeivikaulio ir 36,4 cm. nuo kairiosios kojos pėdų kaulų, rastas
paplokščias 17x14x10 cm. dydžio akmuo. Tiesia linija galvūgalio link ir 14 cm. nuo kairiojo šlaunikaulio galvutės rastas
10,5x7x6 cm. dydžio akmuo. Nuo šio akmens, 0,62 m. tiesia linija galvūgalio link ir 25,2 cm. nuo apatinio žandikaulio
centro, rastas trečias, 9,5x15x10 cm. dydžio, stačiakampio formos akmuo. Nuo šio akmens, 24 cm. tiesia linija, rasta
grupė iš 4 mažų akmenėlių. Stambiausio akmenėlio dydis 8x7x7 cm.
Šių akmenų tarpe rastasis mirusysis buvo palaidotas galva į PV. Žastikauliai kiek atmesti į šalį, rankos buvusios sulenktos
smailiu kampu ir padėtos ant krūtinės. Abiejų rankų pirštų kaulai siekia apatinį žandikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp
kelių – 16,5 cm.
Preparuojant kapą, susidurta su smulkiais angliukais.
Įkapės: kairėje mirusiojo galvūgalio pusėje rasti 2 geležiniai peiliai: pirmasis, 34,5 cm. ilgio peilis buvo padėtas išilgai
kapo ašies, o ašmenys 15 cm. dengė kairiosios rankos žastikaulį. Peilio kotas buvo viename lygyje su viršugalviu; viršūne
nukreipta kojūgalio link, o ašmenys atsukti į kapo vidų. Po šiuo peiliu rastas antras, mažesnis, peilis. Jo kotas kiek
pasuktas galvos link, o viršūnė pasukta į kapo išorę.
25,5 cm. nuo apatinio žandikaulio, kairėje stuburo slankstelių pusėje, kojele į V (kapo išorę) rasta žalvarinė lankinė segė
ilga kojele. 2,5 cm. nuo dešiniosios kojos pėdų kaulų ir 4 cm. nuo dešiniojo kojūgalio akmens, tarp kojos ir akmens,
rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jis padėtas statmenai ašmenimis į viršų, o kotas buvęs nukreiptas
galvūgalio link ir buvo lygiagretus kapo ašiai.
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Moters kapas Nr.4
0,2 m. gylyje nuo žemės paviršiaus pradėjo dengtis kapo akmenys. Kapo duobės ir karsto kontūrai iš aplinkinės žemės
neišsiskyrė. Preparuojamame plote susidurta su pavieniais medžio angliukais.
0,48 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. L–4,5, M–4,5, atsidengė gerai išlikę moters griaučiai ir kapo akmenys. Griaučių
ilgis – 1,74 m., plotis ties pečiais – 0,38 m., ties alkūnkauliais – 0,36 m.
Kairėje kapo pusėje, vienoje išilginėje linijoje, rasti 3 akmenys. 20 cm. nuo šeivikaulio ir 20 cm. nuo pėdų kaulų pabaigos
rastas 18x12x10 cm. 30 cm. nuo jo galvūgalio link rastas stambus, 32x23x18 cm. dydžio, akmuo. Prie jo galvūgalio link
šliejosi pailgas, 25x13x16 cm. dydžio, akmuo. Dešinėje kapo pusėje, 17 cm. nuo viršugalvio, kiek aukščiau jo, rastas
nedidelis, 11x12x13 cm. dydžio, akmuo. 80 cm. nuo šio akmens kojūgalio link ir 8 cm. nuo šlaunikaulio galvutės rastas
antras, 26,5x17x18 cm. dydžio, akmuo. Šis akmuo iškeltas, o po juo išsikišęs kojūgalio link gulėjo trikampės formos
plokščias, 18x23x9,5 cm. dydžio, akmuo. Atrodo, šis akmuo buvęs nuskeltas.
Šių akmenų viduryje atidengtieji moters griaučiai rasti aukštielninki, galva nukreipta į PR. Kaukolė nežymiai pasvirusi į
kairę pusę. Kairioji ranka per alkūnę buvusi smailiu kampu sulenkta ir pirštų kaulai siekė kairįjį raktikaulį. Dešinioji ranka
sulenkta bukesniu kampu ir dilbio kaulai rasti stuburkaulio krūtinės srityje. Kojos ištiestos, tarpas tarp kelių – 9 cm.
Įkapės: po apatiniu žandikauliu įvija ant kaklo slankstelių, kojele į kairę kapo pusę, rasta žalvarinė lankinė segė trikampe
kojele. Jos įvija išlaikė audinio liekanas. Kairėje griaučių pusėje, 5 cm. galvūgalio link nuo kairiojo dubenkaulio ir 4 cm
nuo stuburo slankstelių, rastas žalvarinis įvijinis žiedas.
Prie dešiniosios kojos pėdos pradžios, 5 cm. nuo jos, rastas geležinis kaplys su medinio koto liekanomis įmovoje. Jis buvo
padėtas statmenas, ašmenimis į viršų. Kaplio kotas buvęs išilgai kapo galvūgalio link. Ašmenys truputį išlenkti ir
plokštuma nukreipti galvūgalio link. Kairiosios kojos pėdos išorinėje pusėje, 3 cm. nuo jos, išilgai kapo, rasta geležinė yla
su medinio kotelio liekana. Ylos kotelis nukreiptas į galvūgalį, o smaigalys – į kojūgalį.
Tikrinant kapo dugną, po kaukole buvo rastas gintarinis karolis.

Suardytas kapas Nr. 5
0,35 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. H–1,2, K–1,2, atsidengė visiškai suardytas kapas. Rasti pavieniai šonkauliai bei
kai kurie rankų kaulai. Nei palaidojimo krypties, nei mirusiojo padėties kape nustatyti nebuvo galima. Radinių ir
organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.6
0,7 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. G–5,6,7, F–5,6,7, greta viena kitos, išsiskyrė dviejų kapų duobės. Tarp jų, kv. F–6,
G–6, atsidengė laužavietė, išsiskirianti 50x30 cm. plote intensyviu medžio angliukų sluoksnelių. Ar priklauso ši laužavietė
laidojimo apeigoms – lieka neaišku: ji perkirsta iš abiejų pusių, kasant duobes kapams Nr.6,7, ir, atrodo, nesietina su šių
kapų laidosena.
0,7 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. G–5,6,7, iš aplinkinės žemės tamsiai ruda spalva išsiskyrė pailga, užapvalintais
galais, kapo duobė. Jos ilgis – 2,40 m., plotis ties galvūgaliu – 0,83 m., ties kojūgaliu – 0,68 m. Preparuojant kapo duobę,
susidurta su stambesniais bei smulkesniais angliukais. 0,8 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė pirmųjų kapui
priklausiusių akmenų viršūnės.
1,5 m. gylyje nuo žemės paviršiaus rasti tarp dviejų akmenų eilių įsprausti vyro griaučiai.
Dešinėje mirusiojo pusėje rasti du stambūs akmenys: pirmasis, pailgas, 63x21,5x30 cm. dydžio, akmuo buvo padėtas
išilgai mirusiojo ir dengė jį nuo žastikaulio viršūnės iki dubens kaulų vidurio. 8 cm. nuo šio akmens kojūgalio link rastas
antras, 15x16x21 cm. dydžio, akmuo.
Kairėje mirusiojo pusėje buvusi akmenų sienelė sudėtingesnė: ji susidėjo iš 5 akmenų. Pirmasis, pailgas, 15x9,5x7 cm.
dydžio, akmuo buvo padėtas 14,5 cm. nuo viršugalvio išilgai kapo. Prie šio akmens šliejosi ilgas, tašiau žemas akmuo. Jis
išlenktas ir susidaro įspūdis, kad šis akmuo buvęs atskeltas. Akmens dydis – 63x21x13 cm. Akmuo uždengė didelę dalį
kairiojo žastikaulio, ir, žiūrint iš viršaus, jo nesimato. Prie šio akmens pabaigos, jo dešinėje pusėje kojūgalio link buvo
prišlietas statmenas, 19x13,5x16 cm. dydžio, akmuo. Likusieji du akmenys sukrauti vienas ant kito taip pat ilgojo akmens
pabaigoje. Apačioje buvo mažesnis, 34x28x14 cm. dydžio, akmuo. Ant jo buvo uždėtas pailgas, 41x22x30 cm. dydžio,
akmuo. Šis akmuo 8 cm. dengė ilgojo akmens pabaigą. Bendras šių dviejų akmenų aukštis – 44,5 cm.
Tarp akmenų sienelių rastieji vyro griaučiai labai gerai išlikę. Jų ilgis– 1,80 m., plotis ties pečiais – 0,37 m., ties
alkūnkauliais – 0,32 m.
Mirusiojo kaukolė nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka per alkūnę buvusi truputį palenkta
ir rasta padėta ant dubens. Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai lietė dešiniosios rankos alkūnkaulį. Kojos
ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.
Įkapės: po apatiniu žandikauliu rastas gintarinis karolis. 18 cm. nuo apatinio žandikaulio, dešinėje griaučių pusėje,
skersai jų (kojele į kairiąją kapo pusę, įvija į dešiniąją), rasta žalvarinė ilgakojė segė. Jos įvija išlaikė audinio liekanas. Prie
dešinio dubenkaulio, išilgai kapo, 2 cm. nuo jo, rastas geležinis peilis, kurio viršūnė nukreipta kojūgalio link. Ašmenys
atsukti į kapo vidų. Prie dešiniosios kojos pėdų kaulų, 5 cm. nuo jų, rastas statmenai pastatytas geležinis siauraašmenis
pentinis kirvis. Kirvis buvo padėtas pentimi ant žemės, o ašmenys nukreipti į viršų. Jo kotas buvęs išilgai kapo, truputį
pasuktas į kapo išorę. Pastebėtina, jog kirvis rastas 6 cm. aukščiau griaučių lygio. Kirvio ašmenys, esantys į kapo vidų
išlaikė audinio liekanų.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.7
0,7 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. F–5,6,7, atsidengė pailga, užapvalintais galais kapo duobė, išsiskirianti tamsiai
ruda, o vietomis ir juoda spalva. Jos ilgis – 2,60 m., plotis galvūgalyje – 0,93 m., kojūgalyje – 0,85 m. Šiame gylyje kapo
duobėje rasti du akmenys. Pirmasis akmuo pailgas, 23x12x14 cm. dydžio, buvo 0,99 m. nuo kapo duobės pabaigos
kojūgalyje galvūgalio link ir 20 cm. atstume nuo kairiosios kapo duobės kraštinės. Antrasis akmuo, 13x11x8 cm. dydžio,
buvo 0,52 m. nutolęs nuo pirmojo galvūgalio link ir padėtas arčiau dešiniosios kapo duobės kraštinės (30 cm. atstume).
1,68 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė gerai išlikę vyro griaučiai. Jų ilgis – 1,79 m., plotis ties pečiais – 0,36 m.,
ties alkūnkauliais – 0,47 m.
Preparuojant kapą, kairėje viršugalvio pusėje 8 cm. virš kaukolės rastas nedidelis, 9x9x10 cm. dydžio, akmuo. Karsto
kontūras ryškiai neišsiskyrė. Aiškiau jis buvo pastebimas kairėje kapo pusėje, prie šlaunikaulio ir išsiskyrė juodos spalvos
ruoželiu. Išilginė juodos spalvos juosta pastebėta ir virš kaukolės. Atrodo, šioje vietoje karstas galėjo būti 0,53 m. pločio.
Koks jis – lentinis ar skobtinis nustatyti nepavyko.
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta į PV. Rankos per alkūnes sulenktos vienodu kampu , truputį
atmestos į šonus ir sudėtos ant krūtinės. Dilbio kaulai rasti 13 cm. žemiau apatinio žandikaulio. Kojos ištiestos, atstumas
tarp kelių – 11 cm.
Įkapės: 17 cm. nuo apatinio žandikaulio, dešiniosios rankos pirštų srityje rastas žalvarinis juostinis žiedas. Kairėje
griaučių pusėje, 27 cm. nuo apatinio žandikaulio, įstrižai stuburo slankstelių (kojele į dešinę kapo pusę, o įvija į kairę
kapo pusę) rasta žalvarinė ilgakojė segė. Ant dešiniosios kojos šeivikaulio, skersai jo ir 19 cm. nuo pėdų kaulų pabaigos
rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jo pentis buvo dešinėje kapo pusėje, o ašmenys nukreipti į kapo vidų.
Kirvio kotas nukreiptas galvūgalio link. Ant kairiosios kojos šeivikaulio, skersai jo ir 23 cm. nuo pėdų kaulų pabaigos
rastas geležinis peilis. Jo kotas buvo prie kirvio ašmenų, o smaigalys nukreiptas į kapo išorę. Ašmenys atsukti galvūgalio
link. Prie peilio viršūnės, sudarydama su juo statų kampą ir išilgai kapo ašies rasta žalvarinė įvija.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Moters kapas Nr.8
0,85 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C–7,8,9, D–9, atsidengė pirmojo kapo akmens viršūnė. Kapo duobė iš aplinkinės
žemės neišsiskyrė.
1,10 m. gylyje nuo žemės paviršiaus rasti 3 kapo akmenys (du kairėje ir vienas dešinėje kapo pusėje) ir tarp jų gerai išlikę
moters griaučiai. Jų ilgis – 1,67 m., plotis ties pečiais – 0,33 m., ties alkūnkauliais – 0,33 m.
Dešinėje kapo pusėje, 4 cm. atstume nuo dešiniosios kojos kelio ir 0,96 m. nuo viršugalvio, išilgai kapo rastas trikampio
formos, 19x21x12 cm. dydžio, akmuo. Jis buvo 6 cm. iškeltas virš griaučių.
Kairėje kapo pusėje rasti du akmenys: vienas buvo padėtas 5 cm. atstume nuo raktikaulio ir 8 cm. nuo viršugalvio.
Akmuo pailgas, 20x12x22 cm. dydžio. Jis 3 cm. pakeltas virš griaučių. Antrasis akmuo buvęs kairiosios kojos pėdų kaulų
srityje, nutolęs nuo jų 3 cm. Akmuo padėtas įstrižai kapo ašies atžvilgiu. Jis stačiakampio formos, 33x12x22 cm. dydžio.
Tarpe šių akmenų mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠR. Dešinioji
ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai rasti skersai stuburo slankstelių. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu ir dilbio
kaulai rasti krūtinės srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 12 cm.
Įkapės: po apatiniuoju žandikauliu rastas gintarinis karolis. 28 cm. atstume nuo apatinio žandikaulio, 22 cm. nuo
dešiniosios rankos alkūnkaulio, įvija ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, o kojele tarp jų (įvija nukreipta į dešinę kapo
pusę, o kojelė į kairę), rasta žalvarinė ilgakojė segė. Vidinėje kairiojo šlaunikaulio pusėje, 3 cm. nuo jo ir 9 cm. nuo kelio
rastas geležinis peilis. Viršūne galvūgalin, ašmenys į kapo vidų.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Moters kapas Nr.9
1,16 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C–10, D–10,11, E–11, atsidengė gerai išlikę moters griaučiai. Kapo duobė iš
aplinkinės žemės neišsiskyrė. Preparuojant griaučius, atidengtos dvi akmenų grupelės ir lentinio karsto kontūras. Karstas
buvęs 1,70 m. ilgio, galvūgalyje – 0,33 m. ir kojūgalyje – 0,26 m. pločio.
Dešinėje kapo pusėje 10 cm. nuo šeivikaulio, 5 cm. nuo karsto kontūro ir 20 cm. nuo pėdos kaulų pabaigos rastas
nedidelis, 5x9x8 cm. dydžio, akmuo. Prie pat jo, išilgai kapo galvūgalio link, šliejasi antras, 17x9,5x7 cm. dydžio, akmuo.
Kairėje kapo pusėje 16 cm. nuo kaklo slankstelių, 12 cm. nuo viršugalvio ir 3 cm. nuo karsto kontūro, rastas 10x8x13 cm.
dydžio akmuo. Jis remiasi į karsto kontūrą.
Tarp šių akmenų rastieji moters griaučiai buvo 1,68 m. ilgio, plotis ties pečiais ir alkūnkauliais – 30 cm. Mirusioji
palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu
ir padėta ant krūtinės, kairioji – dar smailesniu kampu ir taip pat padėta ant krūtinės. Dilbio kaulai susiliečia. Kojos
ištiestos, atstumas tarp kelių – 12 cm.
Įkapės: tarp rankų kaulų, pilvo srityje, 11 cm. nuo kairiojo alkūnkaulio ir 21 cm. nuo apatinio žandikaulio rastas žalvarinis
sidabruota galvute kryžinis smeigtukas su sidabriniais kūgeliais. Jų beišliko tik 3. Smeigtukas buvo taisytas – centrinis
kūgelis prispaustas virvute. Dešinėje dubens pusėje viršūne galvūgalio link buvo padėtas geležinis pjautuvas, kurio
ašmenys nukreipti į kapo išorę.
Tiriant kapo dugną, po kaukole rasti 3 gintariniai karoliai.

Vaiko kapas Nr.10
1,40 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B–10, C–10, atsidengė sunykęs vaiko kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės
neišsiskyrė. Griaučiai visiškai sunykę, išliko tik sukiužusi kaukolė. Sprendžiant iš kaukolės ir įkapių padėties mirusysis
buvo palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta PV kryptimi.
Įkapės: dešinėje kapo pusėje, 4 cm. žemiau kaukolės, įstrižai kapo, smaigaliu į kojūgalį, rastas geležinis lazdelinis
smeigtukas. 0,7 m. nuo kaukolės tiesia linija kojūgalio link rastas geležinis peiliukas, kurio viršūnė nukreipta kojūgalio
link.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.11
1,46 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B–8,9, C–9, atsidengė vyro kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė.
Mirusiojo griaučiai labai gerai išlikę, suspausti, jų ilgis – 1,89 m., plotis ties pečiais – 0,32 m., ties alkūnkauliais – 0,28 m.
Kairėje mirusiojo pusėje rastas vienas akmuo: jis buvo 3 cm. atstume nuo dubens ir 62 cm. nuo viršugalvio. Akmuo
23x15x10 cm. dydžio. Dešinėje mirusiojo pusėje rasti du akmenys: pirmasis, 23x18x17 cm. dydžio, buvo padėtas prie pat
žastikaulio, 16 cm. atstume nuo viršugalvio. Antrasis, 10x13x14 cm. dydžio, buvo prie pat alkūnkaulio, 50 cm. nuo
viršugalvio ir 10 cm. nuo pirmojo akmens kojūgalio link. Dar vienas akmuo buvo padėtas kojūgalyje, 7 cm. tiesia linija
nuo dešiniosios pėdos kaulų pabaigos.
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PV. Dešinioji ranka
sulenkta 90° kampu ir padėta pilvo srityje, o dilbio kaulai siekia kairiosios rankos alkūnkaulį. Kairioji ranka sulenkta
smailiu kampu ir dilbio kaulai siekia dešiniosios rankos žastikaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.
Įkapės: ant dešiniojo dubens, ašmenimis į kapo išorę buvo padėtas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jo kotas buvęs
nukreiptas kojūgalio link. Čia pat, smaigaliu kojūgalio link, sudarydamas su kirviu statų kampą, rastas geležinis peilis,
kurio koto dalis uždėta ant kirvio ašmenų. Ašmenys atsukti į kapo vidų.
Tikrinant kapo dugną, dubens srityje rasta geležinė yla.

Vaiko kapas Nr.12
1,60 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A–12, B–12, atsidengė vaiko kapas. Duobės kontūras iš aplinkinės žemės
neišsiskyrė. Preparuojant griaučius, atsidengė karsto kontūras. Karstas buvęs lentinis, jo ilgis 0,70 m., plotis galvūgalyje
– 0,20 m., kojūgalyje – 0,18 m. Segmento plotis – 1,6 cm. Galvūgalyje rasti trys nedideli akmenys: du iš jų buvo
smilkinkaulių lygyje vienas priešais kitą vienoje ir kitoje karsto pusėje. Dešinysis akmuo, 6x6x4 cm. dydžio, padėtas 3 cm.
nuo smilkinkaulio ir 8 cm. nuo viršugalvio. Kairysis, 5x4x4 cm. dydžio, liečia karsto kontūrą ir nutolęs nuo smilkinkaulio 6
cm., o nuo viršugalvio – 9 cm.
Vaikas buvo palaidotas aukštielninkas, galva nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu, kairiosios rankos
padėties nustatyti nepavyko. Kojos ištiestos, tačiau deformuoti išlikusios kairiosios kojos kaulai rodo, kad vaikas buvęs
nesveikas – iškrypęs dubuo.
Įkapės: 6 cm. nuo apatinio žandikaulio, kairėje kapo pusėje, smaigaliu kojūgalio link, rasta geležinė yla.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.13
1,63 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A–10, B–10,11,12, C–11,12, atsidengė kapo duobė, kurios ilgis – 2,20 m., plotis
– 0,7 m. Preparuojant kapo duobę, pastebėti nedideli medžio angliukai.
1,78 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kapo duobės dugne, atsidengė gerai išlikę vyro griaučiai. Jų ilgis – 1,80 m., plotis
ties pečiais – 0,37 cm., ties alkūnkauliais – 0,35 m. Mirusysis buvęs palaidotas lentiniame karste, kurio 1,62 cm. pločio
segmentus pavyko atsekti. Karstas buvo 2,02 m. ilgio, platesnis galvūgalyje – 0,4 m. ir siauresnis kojūgalyje – 0,3 m.
Abiejuose karsto pusėse rastos įvairių formų ir dydžio akmenų grupės.
Dešinėje karsto pusėje, 0,2 m. nuo jo pradžios ir 3 cm., nuo karsto sienelės padėtas 8x7x5 cm. dydžio akmuo. 5 cm. nuo
jo ir 5 cm. nuo sienelės padėtas antras, 11x7x4 cm. dydžio, akmuo. 3 cm. nuo pastarojo, liesdamas karsto sienelę, rastas
trečias, 12x11x7 cm. dydžio, akmuo. Ketvirtasis akmuo rastas 21 cm. nuo trečiojo ir nutolęs nuo karsto sienelės 10 cm.
Jis yra 9x8x6 cm. dydžio. 1 cm. nuo pastarojo tiesia linija ir priglaustas prie sienelės rastas penktasis, 8x7x5 cm. dydžio,
akmuo. 2 cm. nuo šio akmens tiesia linija ir nutolęs nuo sienelės 8 cm. buvo šeštasis, 15x10x8 cm. dydžio, akmenėlis. 50
cm. nuo pastarojo kojūgalio link ir 2 cm. nuo sienelės rastas 21x15x20 cm. dydžio akmuo. Prie pat jo, atsirėmęs į
apatinįjį karsto kampą, buvo padėtas 10x8x4 cm. dydžio akmuo.
Kairėje karsto pusėje, 10 cm. nuo jo pradžios ir 2 cm. nuo karsto sienelės rastas 7x4x2x cm. dydžio akmenėlis. 3 cm. nuo
jo kojūgalio link rasta akmenų grupė, kuri 0,5 m. ilgiu šliejasi prie sienelės. Iš šios 6 akmenų grupės išsiskiria trečiasis ir
šeštasis akmenys, kurių dydžiai atitinkamai – 16x12x12 cm. ir 15x16x17 cm. 10 cm. nuo šeštojo akmens kojūgalio link
prie karsto sienelės rasti du nedideli, 6x6x3 cm. ir 5x6x3 cm. dydžio, akmenukai. 51 cm. nuo paskutinio akmenuko
kojūgalio link ir 13 cm nuo karsto sienelės buvo padėtas 19x19x10 cm. dydžio akmuo.
Šiais akmenimis apdėtame karste mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu
nukreipta į PV. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta ant krūtinės. Kairioji – sulenkta buku kampu ir dilbio
kaulai siekia dešiniojo dubenkaulio pradžią. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 9 cm.
Įkapės: prie kairiosios rankos alkūnkaulio įsmeigtas ašmenimis į kapo dugną ir pentimi į viršų rastas geležinis
siauraašmenis pentinis kirvis. Jo kotas buvęs nukreiptas kojūgalio link. 1 cm. nuo kirvio ašmenų kojūgalio link rasta
geležinė sagtis. Ant kairiosios rankos dilbio kaulų, kojele į dešinę kapo pusę, o įvija ant alkūnkaulio, prie pat kirvio rasta
žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Kairėje mirusiojo pusėje, 3 cm. nuo šlaunikaulio galvutės, viršūne kojūgalio link ir
liesdamas karsto sienelę, rastas geležinis peilis. Ašmenys nukreipti į kapo vidų. 5 cm. nuo kairiojo dubenkaulio ir 3 cm.
nuo peilio koto viršugalvio link rastas geležinis neaiškios paskirties daiktas. Restauruojant rastuosius kape dirbinius,
paaiškėjo, kad kirvis į kapą buvo padėtas nulaužtais ašmenimis, o rastasis neaiškios paskirties geležinis daiktas yra ne kas
kita, kaip nulaužtoji ašmenų dalis.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vaiko kapas Nr.14
1,63 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A–12, B–12,13, atsidengė sunykęs vaiko kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės
neišsiskyrė. Preparuojant kapą, pastebėtas medinio karsto kontūras, kuris buvo 1,13 m. ilgio ir 0,29 m. pločio. Dešinėje
kaukolės pusėje, 7 cm. nuo jos ir liesdamas karsto kontūrą, buvo padėtas 13x23x2 cm. dydžio akmuo.
Griaučiai išlikę blogai: likusi sukiužusi kaukolė. Sprendžiant iš kaukolės ir įkapių padėties, vaikas buvo palaidotas
aukštielninkas, nukreipta į PV galva.
Įkapės: kairėje kapo pusėje, kotu liesdamas kaukolę, išilgai kapo ašies buvo padėtas geležinis peilis, kurio ašmenys,
atsukti į kapo vidų. Peilis gerai išlikęs, matosi medinis kotas ir odinių makščių liekanos.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Paauglio kapas Nr.15
0,4m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. G–10, H–10, atsidengė kapo duobė, išsiskirianti tamsiai ruda, o vietomis ir juoda
spalva. Duobė pailga, užapvalintais galais. Jos ilgis – 1,30 m., plotis – 0,5 m.
0,8 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė blogai išlikę paauglio griaučiai. Jų ilgis – 1,09 m., plotis ties alkūnkauliais –
0,22 m.
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Dešinioji ranka sulenkta
smailiu kampu ir padėta ant krūtinės, o dilbio kaulai liečia kairiosios rankos žastikaulį. Kairioji ranka buvusi sulenkta 90°
kampu ir dilbio kaulai turėjo siekti dešiniosios rankos alkūnkaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 15 cm.
Įkapės: kairėje kapo pusėje, kotu liesdamas kairiosios rankos žastikaulį (viršūnę), o viršūnė kojūgalio link padėtas
geležinis peilis, kurio ašmenys atsukti į kapo išorę. Dešinėje kapo pusėje, krūtinės srityje, 7 cm. nuo apatinio žandikaulio,
tarp žastikaulio ir dilbio kaulų rasta geležinė yla. Galvūgalyje, dešinėje pusėje, 3 cm. nuo pakauškaulio ir 4 cm. nuo
apatinio žandikaulio pradžios rastas gintarinis karolis.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Dvigubas kapas Nr.16
0,4 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E–10,11, F–10,11, G–11,12, atsidengė kapo duobė, išsiskirianti tamsiai ruda, o
vietomis ir juoda spalva. Duobė pailga, užapvalintais galais. Jos ilgis – 2,20 m., plotis – 0,9 m.
0,8 m. gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė dveji griaučiai, lentinio karsto kontūras ir prie karsto buvę akmenys.
Karstas buvo stačiakampis, 2,14 m. ilgio ir 0,4 m. pločio. Medžio segmento plotis – nuo 1,0 iki 1,5 cm. Dešinėje karsto
pusėje buvo padėti trys akmenys, kairėje – du akmenys.
Dešinėje pusėje buvusios akmenų grupės pirmasis, 12x10x7 cm. dydžio, akmuo buvo padėtas 28 cm. nuo karsto
pradžios (laikant karsto pradžia tą dalį, kur buvo vyro galvūgalis). Akmuo nebuvo visiškai prišlietas prie karsto kontūro, jis
atitrauktas apie 2–3 cm. Prie šio akmens kojūgalio link buvo prišlietas antrasis, 12x20x20 cm. dydžio, akmuo. Šis akmuo
visiškai atsiremia į karsto kontūrą. 1,28 m. nuo antrojo, pačioje karsto pabaigoje rastas trečiasis, 24x11x18 cm. dydžio,
akmuo, išlendantis už karsto kontūro 4 cm. Šis akmuo taip pat atitrauktas nuo karsto kontūro 2–3 cm.
Kairėje pusėje buvusios akmenų grupės pirmasis, 21x18x13 cm. dydžio, akmuo padėtas pačioje karsto pradžioje ir
išlindęs už jo 2 cm. Antrasis, 22x9x9 cm. dydžio, akmuo buvo 0,77 m. nuo pirmojo kojūgalio link ir atitrauktas nuo karsto
kontūro 2–3 cm.
Tarp šių akmenų buvusiame lentiniame karste rasti vyro ir vaiko griaučiai (vyro kaukolė rasta 10 cm. žemiau skersinės
karsto sienelės).
Vyro griaučiai
Vyras palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Griaučiai išlikę laibai gerai. Jų
ilgis – 1,85 m., plotis ties pečiais – 0,4 m., ties alkūnkauliais – 0,37 m. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta
ant krūtinės (pastebėta, kad vienas iš dilbio kaulų, vyrui esant gyvam buvo sulaužytas, o vėliau suaugo). Kairioji ranka
sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai siekia dešiniosios rankos alkūnkaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 7 cm.
Dešinioji koja rasta įprastinėje padėtyje. Tuo tarpu kairioji koja pastumta prie dešiniosios, o kojų pėdos, atrodo, galėjo
būti uždėtos viena ant kitos (kairioji ant dešiniosios). Tokiu būdu karste buvo sudarytas reikiamas plotas mirusiajam
vaikui.
Įkapės: kairiajame vyro galvūgalyje, 20 cm. nuo skersinės karsto sienelės, 11 cm. nuo apatinio žandikaulio ir 2 cm. nuo
kairiosios sienelės rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jis buvęs vertikalioje padėtyje, ašmenimis įsmeigtas į
kapo duobę, o pentimi į viršų. Kirvio kotas buvęs nukreiptas kojūgalio link ir, matomai, dengė kairįjį žastikaulį. Pilvo
srityje, prie pat kairiosios rankos dilbio kaulų, skersai kapo ašies, kojele į kairę kapo pusę rasta žalvarinė lankinė ilgakojė
segė. Dešiniojo juosmens srityje 4 cm. nuo dešiniosios rankos alkūnkaulio kojūgalio link, prišlietas prie dešiniosios karsto
sienelės rastas geležinis vienašmenis siaurasis kalavijas. Jo rankena buvusi galvūgalio link, o ašmenys statmeni kapo
dugnui. Ant dešiniojo dubenkaulio, 6 cm. nuo jo pradžios, vertikalioje padėtyje rastas cilindro formos gintarinis karolis.
Po kairiuoju dubenkauliu, 3 cm. nuo kairiosios rankos alkūnkaulio rasta geležinė diržo sagtis.
Vaiko griaučiai
Prie kairiosios vyro kojos, priešinga jam kryptimi, ant dešiniojo šono, „miegančioje pozoje“ rasti 5,5 m. vaiko griaučiai.
Vaiko kaukolė rėmėsi į karsto sieneles: kaktikaulis į kairę sienelę, viršugalvis – į skersinę sienelę. Dešinioji ranka per
alkūnę sulenkta ir buvusi padėta po dešiniuoju skruostu. Kairioji ranka sulenkta beveik 90° kampu ir padėta pilvo srityje.
Kojos sulenktos ir kairiosios kojos šeivikaulis rėmėsi į vyro kairiosios kojos šlaunikaulį.
Griaučiai išlikę prastai: apnykę rankų ir kojų kaulai, suirusi kaukolė. Griaučių ilgis – 0,82 m.
Įkapės: apatinio žandikaulio viduje rastas plokščias gintarinis karolis. 3 cm. tiesia linija nuo apatinio žandikaulio vyro
pėdų link ir 15 cm. nuo karsto galinės sienelės rastas antras cilindro formos gintarinis karolis. Prie pat jo šliejosi kitas
tokios pat formos gintarinis karolis (imant iš kapo, jis subyrėjo). Po apatiniu žandikauliu 3 cm. išlindusi iš po jo vyro kojų
link rasta žalvarinė įvija. Ant dešiniosios rankos, 5 cm. nuo apatinio žandikaulio ir 1 cm. nuo karsto sienelės, buvo
užmauta vaikiška žalvarinė apyrankė storėjančiais galais. Galai atsukti į kapo išorę. Išilgai kairiosios rankos dilbio kaulų,
ant jų, kojele į vyro pusę, 8 cm. nuo apatinio žandikaulio ir 3 cm. nuo karsto sienelės rasta žalvarinė lankinė ilgakojė
segė. Per dešinįjį jos įvijos lankelį buvo perverta žalvarinė įvija.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Paauglio kapas NR.17
0,34 m. nuo žemės paviršiaus, kv. C–14, D–14, atsidengė paauglio griaučiai ir kapo akmenys. Kapo duobė iš aplinkinės
žemės neišsiskyrė. Griaučiai išlikę pusėtinai: kaukolė sukiužusi, sunykę rankų kaulai ir dešinysis dubenkaulis. Griaučių
ilgis – 1,0 m.
Dešinėje mirusiojo pusėje rasti du akmenys: pirmasis rastas 12 cm. nuo kaktikaulio, o akmens viršutinė kraštinė buvusi
vienoje linijoje su viršugalviu. Akmuo pailgas, 25x15x20 cm. dydžio, ir padėtas išilgai kapo. Antrasis, 23x17x18 cm.
dydžio, akmuo padėtas kojūgalyje, 0,58 m. atstume nuo pirmojo ir 17 cm. nuo dešiniosios kojos blauzdikaulio. Kairioje
pusėje 7 cm. nuo kairiojo dilbio ir 25 cm. nuo viršugalvio buvo padėtas vienas, 12x4x4 cm. dydžio, akmuo.
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Dešinioji ranka sulenkta
smailiu kampu ir dilbio kaulai rasti ant krūtinės. Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai padėti pilvo srityje.
Kojos ištiestos, atstumas tarp keliu – 8 cm.
Įkapės: ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, 8 cm. nuo apatinio žandikaulio rasta užmauta vaikiška žalvarinė apyrankė
storėjančiais galais. Dešinėje mirusiojo pusėje, juosmens srityje, 18 cm. nuo apatinio žandikaulio, kojele į kairę kapo
pusę rasta žalvarinė lankinė ilgakojė segė. Dešinėje kapo pusėje, 4 cm. nuo alkūnkaulio ir 31 cm. nuo viršugalvio rastas
sunykęs geležinis peiliukas. Nuo šio peiliuko tiesia linija kojūgalio link 48 cm. ir 5 cm nuo dešiniosios kojos blauzdikaulio
pabaigos rastas geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Kirvis į kapą buvo padėtas vertikaliai: ašmenimis į viršų, o pentimi
į dugną. Kotas nukreiptas galvūgalio link.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Moters kapas Nr.18
0,34 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C–16, D–16, E–16, atsidengė moters griaučiai ir kapo akmenys. Kapo duobė iš
aplinkinės žemės neišsiskyrė. Griaučiai išlikę gerai: jų ilgis – 1,68 m., plotis ties pečiais – 0,35 m., ties alkūnkauliais – 0,33
m.
Dešinėje mirusiosios pusėje rastas pailgas, 27x12x8 cm. dydžio, akmuo, padėtas išilgai žastikaulio 7–1 cm. atstume nuo
jo. Kairėje kapo pusėje, dubens srityje, rastas trikampio formos, 21x12x15 cm. dydžio, akmuo. Kairėje galvūgalio pusėje,
10 cm. nuo viršugalvio rastas 12x8x10 cm. dydžio akmuo. Kojūgalyje, ties jo viduriu, buvo padėtas 15 cm. atstume
pailgas, 23x12x11 cm. dydžio, akmuo.
Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR. Dešinioji ranka sulenkta 90°
kampu ir dilbio kaulai yra prie pat kairiosios rankos alkūnkaulio. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu ir dilbio kaulai
padėti ant krūtinės. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 9 cm.
Įkapės: kairiajame mirusiosios galvūgalyje, išilgai kapo ašies, 12 cm. nuo pakauškaulio ir 2 cm. nuo žastikaulio viršūnės
rasta geležinė yla, kurios smaigalys nukreiptas kojūgalio link. Kairėje krūtinės pusėje, 10 cm. nuo dešiniosios rankos
dilbio kaulų ir 3 cm. nuo stuburkaulio rasta žalvarinė tūtelė. Ant dešiniosios rankos, prie pat riešo buvo užmauta
žalvarinė apyrankė storėjančiais galais.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Mergaitės kapas Nr.19
0,48 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E–17, F–16,17, atsidengė mergaitės griaučiai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės
neišsiskyrė. Griaučiai išlikę pusėtinai, jų ilgis – 1,26 m., plotis ties pečiais – 0,30 m., ties alkūnkauliais – 0,4 m.
Mirusioji palaidota aukštielninka, tačiau ne vienodoje plokštumoje: galva ir liemuo lyginant su dubeniu, iškilę 5,3 cm.
aukščiau, kojos ties keliais buvo palenktos ir pakilusios 5 cm. Mirusiosios galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu
nukreipta į PR. Dešinioji ranka per alkūnę atmesta ir sulenkta smailiu kampu. Rankos pirštų kaulai buvo 4 cm. žemiau
apatinio žandikaulio. Kairioji ranka taip pat atmesta į išorę, tačiau sulenkta bukesniu kampu, o pirštų kaulai siekia
dešiniosios rankos riešą. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 7 cm.
Įkapės: ant kaklo buvo užmauta žalvarinė balnelinė antkaklė, kurios galai atsukti į kapo išorę. 2 cm. nuo antkaklės rasta
14 cm. ilgio žalvarinė įvija (ji lankelio formos, dalis – 3,26 cm. ilgio – nulūžusi). Po pakauškauliu, išlindusi 3 cm. į dešinę
kapo pusę, rasta žalvarinė įvija su grandinėlėmis galuose. Jos užsibaigia dvigubais pakabučiais iš žalvarinių
ornamentuotų skardelių. Galvūgalyje, 4 cm. tiesia linija nuo viršugalvio rastas statinaitės formos gintarinis karolis (imant
iš kapo, dalis skilo). Kairėje kaukolės pusėje, 5 cm. nuo jos, rasta maža žalvarinė sunykusi įvija. Ant dešiniosios rankos
riešo buvusi užmauta žalvarinė įvijinė apyrankė, o ant piršto – žalvarinis įvijinis žiedas. Tokia pat įvijinė apyrankė rasta ir
ant kairiosios rankos riešo. Kairėje mirusiosios pusėje, 3 cm. nuo kairiosios rankos apyrankės, skersai kapo, kojele į kairę
pusę, rasta žalvarinė lankinė laiptelinė segė. Prie pat jos kojelės, įstriža kapo ašiai, smaigaliu į kapo išorę rasta geležinė
yla su medinio kotelio liekana.
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta.

Vyro kapas Nr.20
0,46 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. G–15, H–15, K–15, atsidengė vyro griaučiai. Jie gerai išlikę tik kaukolė
sutraiškyta (matomai, traktoriui važiuojant per dirvą). Griaučių ilgis – 1,87 m., plotis ties pečiais – 0,32 m., ties
alkūnkauliais 0,48 m. Kapo duobė iš aplinkines žemės neišsiskyrė.
Dešiniajame mirusiojo galvūgalyje, 6 cm. nuo kaukolės ir viename lygyje su viršugalviu, buvo padėtas nedidelis, 8x7x5
cm. dydžio, akmenėlis.
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva pasvirusi į dešinę ir viršugalviu nukreipta į ŠV. Dešinioji ranka sulenkta labai
smailiu kampu ir dilbio kaulai siekia dešinįjį petį. Kairioji ranka per alkūnę atmesta į šalį ir sulenkta smailiu kampu, o
dilbio kaulai padėti krūtinės srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm.
Įkapės: 10 cm. nuo kairiojo žastikaulio pradžios ir 18 cm. nuo viršugalvio, kojūgalio link rastas vertikaliai padėtas
geležinis siauraašmenis pentinis kirvis. Jo ašmenys nukreipti į viršų. Kirvio kotas buvęs išilgai kapo ašies kojūgalio link. 20
cm. nuo apatinio žandikaulio, prie dešiniosios rankos dilbio kaulų rasti žalvarinės lankinės ilgakojės segės fragmentai
(kojelė ir adata).
Tikrinant kapo dugną, kairėje krūtinės srityje ten, kur buvo kairioji ranka, rastas žalvarinis įvijinis žiedas.

4. Neaiškios paskirties akmeninė konstrukcija
0,2 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A–13, 14, B–13, 14, C–12, 13, D–12, 13, E–12, 13 pradėjo dengtis pirmieji
akmenų konstrukcijos akmenys. 0,77 m. gylyje akmeninė konstrukcija pilnai išryškėjo. Ji buvo 3,5 m. ilgio, orientuota iš
PR į ŠV ir sudaryta iš stambių (35x24x25, 23x24x10, 70x37x40 cm. dydžio) lauko akmenų, dedant vieną akmenį ant kito.
PR dalyje (pradžioje) buvo padėtas ŠR – PV kryptimi stambus (70x37x40 cm. dydžio) akmuo. Nuo šio akmens
konstrukcija orientuota tiesia linija į ŠV 2,5 m. Jos pradžioje akmenys sudėti vienu aukštu, o jau už 0,8 m. konstrukcija
sudėta iš trijų aukštų akmenų, dedant vieną akmenį ant kito (pastebėsime, jog tiesiosios dalies centre konstrukcija
įlinkusi). Artėjant prie 2,5 m. ribos, ten, kur konstrukcija puslankiu sukasi labiau į V pusę, ji vėl paprastėja, kyla į viršų ir
susideda iš vienos eilės akmenų. Iki 3,5 m. besitęsiantis puslankis sudėtas iš vienos akmenų eilės. 25 cm. nuo jos
pabaigos, prie jos jungiasi naujas puslankis, tačiau jo likę tik 5 akmenys: likusieji suardyti, naudojant karjerą.
Kokia šio statinio paskirtis – išsiaiškinti nepavyko. Galime tik pasakyti, jog ji buvo sudėta pusrutulio formos duobėje,
kurios ilgis – 3,5 m., plotis – 2,60 m. Visame šiame plote iki pat 1,60 m. gylio susidurta su degėsiais, kurie vietomis itin
intensyvūs. Neaišku, kuriam laikotarpiui skirti šį statinį. Viena galime konstatuoti, ji, atrodo, ankstyvesnė nei kapas
Nr.13, buvęs prie pat šio statinio. Mat, kasant duobę šiam kapui, buvo perkirsta akmenų statinio duobė.
PV šio statinio pusėje, 0,4 m. nuo akmenų ir 0,35 m. žemiau konstrukcijos akmenų, atsidengė akmenų grupė,
susikoncentravusi į apskritimą. Gal tai židinėlis? Tačiau akmenys nesudaro tikslaus apskritimo, nėra vienoje plokštumoje.
Tokiu būdu, šis akmenų klausimas nėra aiškus, nėra šiai konstrukcijai ir analogijų.

5. Atsitiktiniai radiniai
Kv. C–4
0,38 m. gylyje nuo žemės paviršiaus rasta žalvarinė lankinė segė trikampe kojele.
Kv. H–6
0,35 m. gylyje nuo žemės paviršiaus rasta žalvarinė lankinė segė trikampe kojele.
Kv. E–9
0,43 m. gylyje nuo žemės paviršiaus, vienoje grupėje rasta antkaklė, segė, apyrankė ir skardelė.

6. Trumpos išvados
Karjero P pakraštyje ištyrus 193 m² žemės plotą, atidengta 20 nedegintų mirusių žmonių kapai, iš kurių vienas kapas
(Nr.16) buvo dvigubas ir neaiškios paskirties akmeninė konstrukcija. Vyrai palaidoti 8 kapuose (Nr.2, 3, 6, 7, 11, 13, 16,
20), moterys – 5 (Nr. 4, 8, 9, 18, 19), paaugliai – 3 (Nr.1, 15, 17), vaikai – 4 (Nr.10, 12, 14, 16), suardyto kapo Nr. 5
priklausomumas nenustatytas (žr. Doc. G. Česnio sudarytą lentelę).
Ištirtoje kapinyno dalyje mirusieji laidoti nesilaikant eilių, pasaulio šalių atžvilgiu orientuoti įvairiai – galvomis į ŠV, ŠR, PR,
PV. Kapų duobės atsidengė tik nedaugelyje kapų (Nr. 6, 7, 13, 15, 16). Jos pailgos, užapvalintais galais ir siekia 0,35–1,78
m. gylio. Suaugusių žmonių kapų duobės svyruoja nuo 2,20 m. iki 2,60 m. ilgio ir nuo 0,68 m. kojūgalyje iki 0,93 m.
galvūgalyje. Paauglio kapo (Nr.15) duobė mažesnė: 1,30 m. ilgio ir 0,5 m. pločio. Kai kuriuose kapuose rastas karste
liekanos (Nr.3, 7, 12, 13, 14, 16). Atidengti 1,5–2,0 cm. pločio medžio segmentai parodė, kad karstai buvę lentiniai,
siaurėjantys kojūgalio link, plokščiu dugnu ir smailiais kampais, nors yra karstų ir stačiakampio formos (kapas Nr.16).
Suaugusių karstai buvę 2,05–2,14 m. ilgio, 0,3–0,4 m. pločio kojūgalyje ir 0,4–0,43 m. pločio galvūgalyje. Vaikų karstai
mažesni: 0,7–1,13 m. ilgio ir 0,18–0,29 m. pločio. Yra kapų (Nr.2, 6, 17, 20), kuriuose aiškaus karsto kontūro nerasta,
tačiau tai, kad mirusysis buvo palaidotas karste, nurodytų antriniai požymiai: vertikali kirvių padėtis kape (atrodo, jog jie
galėjo būti atremti į karsto sieną), karsto medienos žymės ant kai kurių papuošalų bei darbo įrankių. Antra vertus,
tyrimų medžiaga leidžia manyti, kad mirusieji karste buvo įsupti į vilnonį audinį ar juo užkloti. Kape Nr.6 audinio
fragmentai rasti ant kirvio, buvusio dešiniajame mirusiojo kojūgalyje, o segės kapuose Nr.8, 13 rastos ant dilbio kaulų.
Mirusieji kapuose rasti aukštielninki, kojos ištiestos. Rankų padėtis įvairi: kartais jos sudėtos ant krūtinės, būna, kad
viena ranka sulenkta 90° kampu, o kita smailiu kampu ir padėta ant krūtinės ar ant dubens. Mirusiojo padėtis kape
skiriasi tik kape Nr.16, kuriame drauge su suaugusiu vyru palaidotas vaikas buvo paguldytas ant dešiniojo šono,
„miegančiojo pozoje“. Skiriasi padėtis ir kape Nr.19, mirusioji paguldyta ne vienoje plokštumoje: galva ir liemuo, lyginant
su dubeniu, buvo aukščiau. Kojos per kelius palenktos ir taip pat pakeltos.
Būdingas laidosenos bruožas šiame kapinyne – taisyklingai padėti akmenys (18x23x9,5, 32x23x18 cm. ir kt. dydžio) kapo
dugne abipus mirusiojo. Jie rasti kapuose Nr.3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20). Kape Nr.6 akmenys itin
masyvūs (65x21,5x30 cm.) dydžio) ir dengė mirusįjį iš abiejų pusių.
Kapinynas turtingas įkapėmis (kapuose rasti 95 dirbiniai ir 8 atsitiktiniai). Vyrų, moterų bei vaikų kapuose gausu
papuošalų. Jie, dažniausiai, įprastinėse vietose, ir tik moters kape Nr.4 žalvarinis žiedas buvęs dubens srityje. Toje pat
vietoje buvo ir kapo Nr.16 vyrui priklausęs gintarinis karolis. Atrodo, kad žiedas ir karolis galėjo būti įdėti į kišenėlę. Iš
papuošalų rasta antkaklių (sidabrinė ruplėtais galais, žalvarinė balneliniais galais), žalvarinės lankinės segės trikampe,
ilga kojele su lietomis bei lenktomis užkabomis, žalvarinė lankinė laiptelinė segė, žalvarinės storagalės daugiakampio bei
apskrito pjūvio, įvijinės bei juostinės apyrankės, juostinis bei įvijiniai žiedai, tekinti įvairių formų gintariniai karoliai (po 1–
3 kapuose), kryžinis smeigtukas, žalvarinė moters galvos dangos įvija su pakabučiais, krūtinės papuošalai – žalvarinės
įvijos.
Darbo įrankiai ir ginklai neturi pastovios vietos kapuose. Vyrų kapams būdingi siauraašmeniai pentiniai kirviai, kovos ar
darbo peiliai, vienašmenis siaurasis kalavijas, skobtas, geriamas ragas padėti kojūgalyje, dubens srityje ar galvūgalyje
(pastebėtina, jog kapinyne kol kas nerasta ietigalių). Įdomi kirvių padėtis: visi jie (išskyrus kape Nr.7) rasti vertikalioje
padėtyje. Dažniausiai ašmenimis į viršų, tačiau kapuose Nr.13, 16 buvę ir ašmenimis į kapo dugną.
Moterų kapams būdingos geležinės ylos, pjautuvai, peiliukai, kaplys buvo kojūgalyje, dubens srityje ar galvūgalyje.
Ištirta nedidelė kapinyno dalis. Sunku pasakyti, kokie viso kapinyno chronologiniai rėmai. 1977 m. tyrinėjimų medžiaga –
žalvarinės juostinės apyrankės, puoštos rombiniu ornamentu, lankinės segės trikampe kojele, lankinės ilgakojės segės su
pusrutulio formos buoželėmis, apyrankės storėjančiais galais daugiakampio ir apvalaus pjūvio, sidabrinė antkaklė
ruplėtais galais, žalvarinė balnelinė antkaklė, lankinė laiptelinė segė – rodo, kad ištirtoje kapinyno dalyje mirusieji laidoti
V–VI m.e. amžiais.

7. Radinių sąrašas
Kapas Nr.1
1. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis. Lankelis 7 pusapvalio
(1,05x0,54) pjūvio, centre ornamentuotas 2 išilginiais grioveliais. Kojelė neornamentuota. Įvijos lankelis daugiakampio
pjūvio (0,41x0,41), puoštas taškelių ornamentu. Segės aukštis – 7,3, įvijos ilgis – 7,0. Dešinioji segės buoželė nulūžusi.
Įvija išlaikė audinio fragmentus.
2–3. Apyrankės, žalvarinės juostinės. Abi apyrankės padarytos iš suaugusio žmogaus apyrankių, jas sulenkus ir pritaikius
vaikui. Padarytos iš trikampio pjūvio žalvarinės juostelės, kurios plotis – 1,2, storis – 0,3. Apyrankių galai puošti
skersiniais brūkšneliais, o likęs paviršius rombiniu raštu. Apyrankės – 4,4x4,5 ir 4,9x4,2 dydžio.
4. Pjautuvas, geležinis. Jo aukštis nuo kotelio iki viršūnės 15,2, plotis – 2,25, geležtės storis – 0,29.
Kapas Nr.2
5. Antkaklė, sidabrinė ruplėtais užkeistais galais. 14,2x15 dydžio. Lankelis neornamentuotas, skersmuo – 0,4.
6. Segė, žalvarinė lankinė trikampe kojele su lenkta užkaba. Dešinėje įvijos pusėje užmauti du žiedeliai, ornamentuoti
skersiniais brūkšneliais. Lankelis daugiakampio pjūvio (0,7x0,76). Trikampė kojelė pakraščiais puošta taškeliais. Įvijos
lankelis daugiakampio pjūvio (0,45x0,46), puoštas įmuštais taškeliais. Segės aukštis – 9,27, įvijos ilgis – 7,28.
7. Apyrankė, žalvarinė storėjančiais galais. Jos dydis – 8x6,45. Lankelis apvalaus pjūvio, 0,5 skersmens. Galai
daugiakampio pjūvio, kurių plotis – 1,6, aukštis – 1,4. Susidariusios briaunos puoštos apskritimų grupėmis (po5), o
pakraščiais taškelių ornamentu. Toje vietoje, kur apskrita viela įgauna daugiakampį, papuošta apskritimų ornamentu.
8–9. Sagtys, žalvarinės dirželio. Sagties lankelis 2,5x1,85 dydžio, netaisyklingo ovalo formos ir daugiakampio skersinio
pjūvio (0,44x0,45). Sagties adata profiliuota, galas nuleistas žemyn. Adatos skersinukas pailgas (0,87x0,45), pakraščiuose
papuoštas dvigubais išilginiais grioveliais, o galuose įmušti ištęsti puslankiai. Sagtis įverta į žalvarinę dvigubą plokštelę,
kuri galuose užbaigta dviem kniedėm. Jos ilgis – 2,9, plotis – 1,5. Paviršius pakraščiuose puoštas smulkių apskritimų eile,
po kurios seka trikampių eilutė. Antrosios sagties dydžiai ir puošybiniai elementai analogiški, tačiau jos plokštelėje
matosi dirželio odos likučiai.
10–11. Liežuvėliai, žalvariniai dirželio. Jie pailgi, 9,0 ilgio, galuose siauresni ir užapvalinti. Liežuvėlių plotis ties kniedėmis
1,7 ir 1,66, ties užapvalinimais – 1,24 ir 1,24. Jie padaryti iš 0,13 pločio žalvarinės juostelės, kuri viename gale „skyla“ į
dvigubą plokštelę tam, kad įsprausti odinį dirželį, kuris užtvirtinamas dvejomis kniedėmis. Geroji pusė pakraščiuose
apvesta smulkių apskritimų eile. Už jos seka trikampių eilutės. Liežuvėlių centre eina apskritimų eilė, kuri pabaigoje
skyla į dvi apskritimų atšakėles.
12–15, Apkaustai, žalvariniai, dirželių. Išliko 4 vienetai, iš kurių vienas apkaustėlis buvęs su kniedėmis. Tai – 2,1x1,8,
1,2x1,47 dydžio plokštelės, kurių pakraščiai užlenkti ir apima dirželį. Išorinė pusė pakraščiais puošta iškiliomis
briaunelėmis, o vidinėje pusėje dviem eilėm įmuštų iš vidinės pusės taškelių eilėmis. Apkaustas su kniedėmis galuose
skiriasi: turi vieną įmuštų taškelių eilę centre. Jo ilgis – 2,8, plotis – 1,5.
16. Geriamojo rago fragmentai. Rago lankelis padarytas iš 0,05 storio žalvarinės sidabruotos skardelės, kurios plotis –
0,6. Lankelis viduje išgaubtas, kad būtų galima užmauti ant rago. Lankelis lūžęs į dvi dalis. Sprendžiant iš jų, jis galėjo būti
6,5 skersmens. Prie rago lankelio išliko ir žalvarinių sidabruotu paviršiumi skardelių fragmentai.
17. Amuletas (?), kaulinis, nulaužtas per pusę. Buvo tuščiavidurio apskritimo formos. Pakraščiai išdrožti ir susidaro 4
„paukščio snapeliai“. Paviršius ties kiekvienu snapeliu papuoštas apskritimais, kurių viduje išgręžtas taškelis. Dirbinio
aukštis – 5,1, plotis – ties „snapeliais“ 1,4, ties išdrožtais pusapskritimais – 0,73, storis – 0,52.
18. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 18,0. Penties ilgis – 5,88, plotis – 3,79. Ašmenų plotis – 5,79,
ašmenų plotis siauriausioje vietoje – 2,14, plotis – 1,54. Kirvio aukštis nuo ašmenų iki skylės pradžios – 14,0. Kirvio koto
skylė kiaušinio formos: plotis – 3,2, aukštis – 3,4. Kiaurymėje išliko kirvio kotas, į kurio vidurį įkaltas geležinis pleištas 0,7
pločio.
19. Peilis, geležinis. Peilio ilgis nuo viršūnės iki koto pabaigos – 26,7, iki koto – 20,5. Plotis ties kotu – 2,57. Nugarėlės
plotis – 0,68. Peilio viršūnė pačiame gale nulaužta.
20. Skobtas, geležinis. Skobtas profiliuotas, jo nugarėlė išlenkta į viršų. Ašmenys išgaubti. Padarytas ir stačiakampio
pjūvio (0,96 pločio ir 0,56 storio) geležinės plokštelės. Skobto ilgis nuo ašmenų iki kotelio pabaigos – 18,0, ilgis iki kotelio
pradžios – 13,1. Ašmenų plotis – 1,82. Išliko medinio kotelio dalis.
21. Sagties, geležinės fragmentas. Sagtis buvusi keturkampio užapvalintos galais formos, 1/3 jos lankelio sunykę. Ilgis –
3,15, plotis – 1,96. Pjūvyje stačiakampis (0,7 pločio ir 0,38 storio). Sagties adata neišliko.
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Visuose segių lankelio ir įvijos lankelio aprašymuose pirmasis skaičius reiškia lankelio ar įvijos lankelio plotį, antrasis –
aukštį, centimetrais. Be to, visi matavimai duoti centimetrais ir todėl po skaičiaus matas nežymimas.

22. Sagties, geležinės fragmentas. Sagtis buvusi ovalo formos, dalis lankelio sunykę. Jos ilgis – 2,76, plotis – 1,79, Pjūvyje
apvali, 0,47 skersmens. Sagties adata neišlikusi.
Kapas Nr.3
23. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lenktine užkaba. Įvijos galai užbaigti daugiakampėmis buoželėmis. Lankelis
daugiakampio pjūvio (0,65x0,57), neornamentuotas. Kojelė – dvigubais skersiniais grioveliais padalinta į 5 plokštumas.
1,3 ir 5 plokštumos įžambiais brūkšneliais padalintos į 4 trikampius. Plokštumų šonuose išmušta po 1 trikampiuką. 2 ir 4
plokštumos facetuotos, tačiau centre susidaro išilginė plokštuma, horizontali likusioms. Kojelės ilgis – 2,9, storis – 0,29.
Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,31x0,31), neornamentuotas. Segės aukštis – 6,9, įvijos ilgis – 4,9.
24. Peilis, geležinis. Jo ilgis – 34,5, iki kotelio pradžios – 27,0, plotis ties koteliu – 2,85. Nugarėlė – 0,37 storio. Išliko
medinio kotelio liekanos.
25. Peilis, geležinis. Jo ilgis – 19,0, iki kotelio pradžios – 14,2, plotis ties koteliu – 2,1. Nugarėlė – 0,44 pločio.
26. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 24,0, ašmenų plotis – 7,3. Penties ilgis – 6,3, plotis – 5,0.
Ašmenų plotis siauriausioje vietoje – 2,2, nugarėlės plotis – 2,8. Kirvio aukštis nuo ašmenų iki skylės pradžios – 19,2.
Skylė ovalo formos, plotis – 3,0, aukštis – 3,7.
Kapas Nr.4
27. Segė, žalvarinė lankinė trikampe kojele lenktine užkaba. Įvijos galai užbaigti daugiakampėmis buoželėmis. Lankelis
daugiakampio pjūvio (0,74x0,62), kurio 3 briaunos centre puoštos mažų apskritimų išilginėmis eilėmis. Kojelė
neornamentuota. Įvijos buoželė puošta dvigubais skersiniais grioveliais, o plokštuma įžambiais brūkšneliais. Įvijos
lankelis daugiakampio skersinio pjūvio (0,37x0,38), neornamentuotas. Segės aukštis – 7,1, įvijos ilgis – 6,08. Prie
dešiniosios buoželės išlikę audinio fragmentai.
28. Žiedas, žalvarinis įvijinis. Padarytas iš apvalios (0,2 skersmens) žalvarinės vielos, susukus į 4 apvijas. Žiedo skersmuo –
2,3, aukštis – 1,4.
29. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 1,83, aukštis – 0,66. Skylutės diametras – 0,31.
30. Kaplys, geležinis. Jo aukštis – 15,9, aukštis iki skylės pradžios – 11,5. Penties ilgis – 5,7, plotis – 4,1. Ašmenų plotis –
5,2, siauriausioje vietoje – 2,4. Skylė ovalo formos, ties viduriu ašmenų link trūkusi. Ji – 2,9 pločio, 3,9 aukščio. Ašmenys
išlenkti į koto pusę ir yra 0,7 storio.
31. Yla, geležinė. Ilgis – 7,2, skersmuo – 0,47. Ylos viršūnė nulūžusi. Išlikę medinio kotelio liekanos.
Kapas Nr.6
32. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis, kurios puoštos 3 iš
centro einančiais grioveliais. Lankelis trikampio pjūvio (0,77x0,64). Lankelis ir kojelė puošta smulkių skersinių griovelių
ornamentu. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,36x0,38), neornamentuotas. Segės aukštis – 6,56, įvijos ilgis – 6,3.
Dešinioji segės įvija išlaikė audinio fragmentus.
33. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 1,71, aukštis – 1,0. Skylutės diametras – 0,26.
34. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 24,0, aukštis nuo ašmenų iki skylės pradžios – 19,5. Penties
ilgis – 6,9, plotis – 4,7. Ašmenų plotis – 6,3, siauriausioje vietoje – 2,3, nugarėlės storis – 3,9. Išliko kirvio koto
užbaigimas, rodantis, kad kotas išsikišęs 1,8 ir nušlifuotas truputį įstrižai kirvio ašmenų link. Skylė ovalo formos, plotis –
3,3, aukštis – 3,6.
35. Peilis, geležinis. Jo ilgis – 21,4, geležtės ašmenų ilgis iki kotelio – 16,0. Plotis ties koteliu – 2,7. Nugarėlė – 0,43 storio.
Gerai išlikę odinės peilio makštys.
Kapas Nr.7
36. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis. Lankelis trikampio
pjūvio (1,1x0,7), viršuje puoštas skersiniais grioveliais. Kojelė – 4,53 ilgio ir puošta vienas šalia kito įrėžtais skersiniais
grioveliais. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,34x0,35), neornamentuotas. Segė 8,8 aukščio, įvijos ilgis – 6,52.
37. Žiedas, žalvarinis juostinis. Skersmuo – 1,87. Padarytas iš 1,0 pločio ir 0,1 storio žalvarinės juostelės. Žiedas įskilęs.
38. Įvija, žalvarinė. Skersmuo – 1,53, ilgis – 2,48. Padaryta iš 0,4 pločio ir 0,17 aukščio trikampio pjūvio vielos, susukus į 5
apvijas.
39. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 25,0, aukštis iki skylės pradžios – 16,8. Penties ilgis – 6,7,
plotis – 4,8. Ašmenų plotis – 5,75, ašmenų plotis siauriausioje vietoje – 2,9, nugarėlės storis – 2,9. Skylė ovalo formos,
plotis – 3,27, aukštis – 3,7.
40. Peilis, geležinis. Jis lūžęs: išliko medinis kotelis, dalis geležtės ir odinių makščių likučiai. Ilgis – 5,75, ašmenų liko – 1,4,
plotis – 2,0.

Kapas Nr.8
41. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lenktine užkaba. Įvija užsibaigia dvigubais žiedeliais, kurie ornamentuoti skersiniais
brūkšneliais. Lankelis daugiakampio pjūvio (0.7x0,85). Įvijos buoželė puošta dvigubais skersiniais grioveliais, o kituose
šonuose – viengubais grioveliais. Centre įmušta grupė trikampėlių, kuri apsupta smulkių apskritimų eilute. Įvijos lankelis
daugiakampio pjūvio (0.47x0,48), viršutinė briauna puošta smulkių apskritimų eilute. Kojelė dvigubais skersiniais
grioveliais padalinta į 4 plokštumas. 1 ir 3 plokštumos šonuose facetuotos, o viduryje susidaro išilginė plokštumėlė,
horizontali 2 ir 4 plokštumoms. Likusios plokštumos puoštos šonuose įmuštais trikampėliais. Segės aukštis – 10,8, įvijos
ilgis – 10,4.
42. Žiedas, žalvarinis įvijinis. Padarytas iš 0,27 skersmens vielos, kuri susukta į 3 apvijas. Vidurinioji apvija išplota ir yra
0,6 pločio ir 0,1 storio. Žiedo skersmuo – 2,39, aukštis – 1,6.
43. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 1,75, aukštis – 0,88. Skylutės diametras – 0,4.
44. Peilis, geležinis. Viršūnė nulūžusi. Ilgis – 10,6, ašmenų ilgis iki kotelio pradžios – 6,9, plotis – 1,42. Nugarėlė – 0,33
storio. Išlikę medinio kotelio fragmentai.
Kapas Nr.9
45. Smeigtukas, žalvarinis kryžinis. Galvutė dengta sidabro plokštele. Smeigtuko galvutę sudaro 5 apskritos plokštelės,
kurios puoštos dviem koncentriniais sidabriniais žiedeliais. Jų viduje sidabriniai kūgeliai. Centrinė plokštelė puošta 3
koncentriniais sidabriniais žiedeliais, o jų centre kūgeliu. Žiedeliai puošti skersiniais brūkšneliais. Dviejų plokštelių
kūgeliai neišliko: viena iš jų tebeturėjo žiedelius. Kitoje smeigtuko pusėje, apatinio apskritimo plokštumoje padaryta
ąselė žalvarinėms grandelėms įverti. Smeigtukas buvo suiręs ir centrinės plokštelės kūgelis su žiedeliais buvo
pritvirtintas virvele. Smeigtuko galvutės aukštis – 6,8, plotis – 6,8. Adata buvusi geležinė, sunyko.
46–48. Karoliai, gintariniai, tekinti. Skersmuo – 1,17, 1,16, 0,88, aukštis – 0,7, 0,64, 0,73. Pirmieji du karoliai yra dvigubo
nupjauto kūgio formos, trečiasis statinaitės.
49. Pjautuvas, geležinis su atlenkta viršūne. Aukštis – 21,4, ašmenų plotis – 2,66, nugarėlės plotis – 0,43. Išliko 3,5 ilgio
medinio kotelio mediena.
Kapas Nr.10
50. Smeigtukas, geležinis lazdelinis. Aukštis – 9,0. Padarytas iš plonos (0,34 skersmens) vielos. Galvutės plotis – 1,1,
aukštis – 1,4. Galvutės pabaiga atlaužta.
51. Peilis, geležinis. Ilgis – 13,0, geležtės ilgis iki kotelio – 7,8, plotis – 1,66. Nugarėlė – 0,34 storio. Išliko kotelio
medienos likučiais ir viršūnėje – mažytis fragmentas odiniu makščių.
Kapas Nr.11
52. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 19,5, ašmenų plotis – 4,95, plotis siauriausioje vietoje – 2,9,
nugarėlės plotis – 2,4. Aukštis nuo ašmenų iki skylės pradžios – 16,0. Penties ilgis – 6,0, plotis – 4,22. Skylė ovalo formos,
aukštis – 2,95, plotis – 3,14.
53. Peilis, geležinis. Ilgis – 28,9, geležtės ilgis iki kotelio – 24,3, ašmenų plotis – 2,18, nugarėlės storis – 0,48.
54. Yla, geležinė. Smaigalys nulūžęs. Aukštis – 9,8, skersmuo – 0,63.
Kapas Nr.12
55. Yla, geležinė. Ilgis – 6,1, skersmuo – 0,6. Ylos smaigalys lūžęs.
Kapas Nr.13
56. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis, kurios nuo centro
puoštos 4 dvigubais grioveliais. Buoželės pagrindas apvestas vienu grioveliu. Lankelis išgaubto trikampio pjūvio
(1,33x0,6), pradžioje ir pabaigoje ornamentuotas 5 skersiniais grioveliais. Įvijos buoželė puošta iš šonų dvigubais
išilginiais grioveliais, o centre vienu grioveliu. Kojelė – 4.5 ilgio, prie lankelio ornamentuota 5 skersiniais grioveliais, o
pabaigoje – 6 skersiniais grioveliais. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,47x0,42), neornamentuotas. Segės aukštis –
8,8, įvijos ilgis – 9,67.
57. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 21,0, ašmenų aukštis iki skylės pradžios – 17,2. Ašmenys –
6,83 pločio, siauriausioje vietoje ašmenų plotis – 2,79, nugarėlės plotis – 2,52. Penties ilgis – 7,43, plotis – 4,37. Skylė
ovalo formos., aukštis – 3,44, plotis – 3,35.
58. Peilis, geležinis. Ilgis – 29,4, geležtės ilgis iki kotelio pradžios – 21,5. Ašmenys – 2,0 pločio, nugarėlės storis – 0,67.
59. Sagtis, geležinė, ovalo formos. Dydis – 2,9x2,66. Lankelis – 0,47 skersmens ir dalis jo sunykę. Adata išlikusi.

Kapas Nr.14
60. Peilis, geležinis. Ilgis – 19,8, geležtės ilgis iki kotelio – 13,2. Ašmenų plotis – 1,96, nugarėlės storis – 0,4. Vienoje
pusėje labai gerai išliko medinis kotas, o geležtė išlaikė odines makštis.
Kapas Nr.15
61. Karolis, gintarinis, tekintas. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Skersmuo – 1,22, aukštis – 0,75. Skylutės diametras –
0,33.
62. Yla, geležinė, fragmentas. Ilgis – 7,0, skersmuo – 0,52.
63. Peilis, geležinis. Ilgis – 22,8, geležtės ilgis iki kotelio – 15,8, ašmenys – 2,32 pločio, nugarėlė – 0,56 storio.
Dvigubas kapas Nr.16,
a) vyro kapas
64. Segė, žalvarinė lankinė ilgakoje lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis. Lankelis pusapvalio
pjūvio (1,32x0,64). Lankelis ir kojelė puošta vienas šalia kito einančiais skersiniais išgaubtais grioveliais. Įvijos buoželė iš
abiejų pusių puošta dvigubais grioveliais. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,51x0,44), neornamentuotas. Segės
aukštis – 10,2, įvijos ilgis – 9,07. Dešinioji įvija išlaikė audinio fragmentus.
65. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 1,57, aukštis – 1,57. Skylutės diametras – 0,51.
66. Kirvis – geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 22,0, ašmenų ilgis iki skylės pradžios – 17,7, ašmenų plotis
siauriausioje vietoje – 2,52, nugarėlės plotis – 2,35. Penties ilgis – 6,61, plotis – 4,3. Skylė ovalo formos, aukštis – 3,65,
plotis – 3,18.
67. Kalavijas, geležinis vienašmenis siaurasis. Ilgis – 46,8, geležtės ilgis iki rankenos pradžios – 40,9. Ašmenų plotis 2,47,
nugarėlės storis – 0,77.
68. Sagtis, geležinė. Ji ovalo formos, 3,46x2,87 dydžio, lankelis apvalaus pjūvio, 0,67 skersmens. Sagties adata išlikusi,
pradžioje 1,0, pabaigoje – 0,52 pločio.
b) vaiko kapas
69. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis. Lankelis pusapvalio
pjūvio (1,02x0,44), prie įvijos buoželės puoštas 4 skersiniais grioveliais. Taip pat puoštas ir prie kojelės. Kojelė prie
lankelio ir pabaigoje puošta taip pat. Įvijos buoželė iš abiejų pusių puošta dvigubais išilginiais grioveliais. Įvijos lankelis
daugiakampio pjūvio (0,4x0,37), briaunelės puoštos smulkių trikampių eilute. Segės aukštis – 7,9, įvijos ilgis – 8,1. Prie
dešiniosios įvijos, per jos lankelį pervesta žalvarinė trikampio pjūvio (0,1 aukščio) dviejų apvijų įvija. Jos skersmuo – 1,29,
aukštis – 0,72.
70. Apyrankė, žalvarinė vaikiška storėjančiais galais, 5,1x4,45 dydžio. Lankelis apvalaus pjūvio, 0,38 skersmens. Galai
daugiakampio pjūvio, 1,1x1,0 dydžio. Lankelis ties viduriu abiejuose pusėse puoštas 3 skersiniais grioveliais, o briaunos
pakraščiuose smulkių trikampių eilutėmis.
71. Įvija, žalvarinė, suvyta iš keliolikos apvijų. Skersmuo – 0,57, ilgis – 5,7. Įvijos viduje liko virvutės liekanos.
72. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 2,53, aukštis – 1,22, skylutės diametras – 0,51.
73. Karolis, gintarinis, tekintas. Skersmuo – 1,57, aukštis – 1,2. Skylutės diametras – 0,4.
74. Karolis, gintarinis, tekintas. Sueižėjęs ir suskilęs.
Kapas Nr.17
75. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė lietine užkaba. Įvija užsibaigia pusrutulio formos buoželėmis, kurios nuo centro
puoštos 4 dvigubais grioveliais. Buoželės pagrindas apvestas grioveliu. Lankelis pusapvalio pjūvio (1,2x0,6), prie įvijos
buoželės puošta 7 skersiniais grioveliais, prie kojelės – taip pat. Lankelio centre šalia viena kitos įmuštos dvi taškelių
eilės. Įvijos buoželė iš abiejų pusių puošta vienu išilginiu grioveliu. Kojelė prie lankelio puošta 4 skersiniais grioveliais,
pabaigoje – taip pat. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,46x0,48), briaunelės puoštos smulkių trikampėlių eilutėmis.
Segė – 9,0 aukščio, įvijos ilgis – 10,0.
76. Apyrankė, žalvarinė vaikiška storėjančiais galais, 5,2x4,77 dydžio. Lankelis apvalaus pjūvio (0,33 skersmens). Galai
daugiakampio pjūvio (0,93x0,87 dydžio). Lankelis abiejose pusėse ties viduriu puoštas dvigubais skersiniais grioveliais,
galuose ornamento nesimato.

77. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 17,5, ašmenų aukštis iki skylės pradžios – 13,5. Ašmenų plotis
siauriausioje vietoje – 2,2, plačiausioje – 5,77. Nugarėlės plotis – 2,45. Penties ilgis – 6,5, plotis – 3,93. Skylė ovalo
formos, aukštis – 3,62, plotis – 2,94.
78. Peilis, geležinis. Lūžęs į dvi dalis. Ilgis – 8,0, plotis – 1,86.
Kapas Nr.18
79. Apyrankė, žalvarinė storėjančiais galais, 7,04x6,3 dydžio. Lankelis apvalaus pjūvio (0,42 skersmens). Galai apvalaus
pjūvio, nors iš dviejų šonų suploti, dydis – 1,26x1,38. Apyrankės galų pabaiga puošta 1 skersiniu grioveliu, o toliau seka 3
grupės skersinių griovelių (6,5 ir 4 grioveliai).
80. Tūtelė, žalvarinė. Susukta iš 0,05 storio žalvarinės skardelės. Ilgis – 2,8, skersmuo – 0,77.
81. Geležinė yla. Aukštis – 14,6, geležtės ilgis iki kotelio – 10,7. Skersmuo storiausioje vietoje – 0,72, siauriausioje – 0,25.
Kapas Nr. 19
82. Segė, žalvarinė lankinė laiptelinė lieta užkaba. Įvija užsibaigia dvigubais žiedeliai, puoštais skersiniais brūkšneliais.
Lankelis suploto pusapvalio pjūvio (0,77x0,3), prie kojelės puošta vienu skersiniu grioveliu. Kojelė – 2,47 ilgio, jos viršuje,
prie lankelio yra smulkus laiptelis, 1,48 ilgio ir 0,34 pločio. Laiptelio apačioje kojelė puošta dviem skersiniais brūkšneliais.
Kojelės apačioje yra antras, stambesnis, 3,02 ilgio ir 0,71 pločio laiptelis. Jo pats viršus puoštas dviem grioveliais. Pats
laiptelis vienoje ir kitoje pusėse puoštas dvigubais išilginiais grioveliais, o kairėje ir dešinėje pusėse, ties viduriu įmuštas
išlinkimas. Įvijos buoželė trapecijos formos, apačioje papuošta dvigubu grioveliu. Įvijos lankelis suploto šešiakampio
pjūvio (0,32x0,25), neornamentuotas. Segės aukštis – 5,35, įvijos ilgis – 6,52.
83. Antkaklė, žalvarinė balneliniais galais. Dydis – 16,0x17,7. Antkaklės lankelis apvalaus pjūvio (0,44 skersmens). Nuo
lankelio vidurio antkaklė užbaigimų link tordiruota.
84. Įvija, žalvarinė, sudaryta iš trikampio pjūvio (0,12 aukščio ir 0,25 pločio) juostelės, susukus į 35 apvijas. Įvijos ilgis –
10,7, skersmuo – 0,53. Įvija išlenkta.
85. Įvija, žalvarinė, sunykusi ir perlūžusi. Ilgis – 3,26, skersmuo – 0,65.
86. Įvija, žalvarinė, sudaryta iš pusapvalio pjūvio (0,1x0,26) juostelės, susukus į 8 apvijas. Įvijos ilgis – 2,17, skersmuo –
0,49. Ši įvija priklausė įvijai Nr. 84.
87. Įvija, žalvarinė, sudaryta iš trikampio pjūvio, 0,16 aukščio ir 0,32 pločio juostelės, susuktos į 24 apvijas. Įvijos ilgis –
7,66, skersmuo – 1,11. Įvijos šoninės apvijos užsibaigia kilpelėmis, per kurias pervertos grandinėlės. Vienoje pusėje
perverta viena grandinėlė, per šią dviguba, trečioji – vienguba, ketvirtoji – dviguba, penktoji – dviguba, šeštoji – dviguba,
septintoji – dviguba, aštuntoji – vienguba. Grandinėlė sudaryta iš 0,16 skersmens žalvarinės vielelės grandinėlių, kurių
skersmuo – 0,94. Grandinėlės ilgis – 4,7. Kitoje pusėje esanti grandinėlė skiriasi. Pirmoji grandinėlė padaryta iš trikampio
pjūvio, 0,17 aukščio ir 0,27 pločio vielelės. Pirmoji grandinėlė didesnė nei likusios – 1,26x1,32 dydžio. Per šią grandinėlę
perverta antra, padaryta iš apvalaus pjūvio (0,17 skersmens) vielelės. Grandelės skersmuo – 0,88. Visos grandinėlės ilgis
– 5,9. Abiejų grandelių galuose buvo pakabinti dvigubi pakabučiai. Pirmoji pora pakabučių – 2,71 ir 2,45 aukščio ir
atitinkamai – 1,54 ir 1,82 pločio. Padaryti iš 0,04 storio žalvarinės plokštelės. Pakabučiai primena įgaubtais šonais
trikampį. Pakabučių šonai puošti perdurtomis skylutėmis. Pagrinde skylučių nėra. Pakabinimui skirta skylutė yra 0,4 ir
0,29 skersmens. Antroji pakabučių pora skiriasi. Šonai labiau ištęsti, tačiau dalis nulūžusi. Ornamentuoti ištisai einančiais
skylučių papuošimais. Aukštis – 3,17 ir 3,39, plotis – 2,29 ir 2,46. Skylutės sunykusios.
88. Žiedas, žalvarinis įvijinis. Žiedas padarytas iš išgaubto pjūvio, 0,14 aukščio ir 0,26 pločio juostelės, susukus į 5 apvijas.
Trečioji apvija išplota ir centre siekia 0,83 pločio ir 0,11 storio. Žiedo skersmuo – 2,0, aukštis – 2,1. Išplotoji dalis puošta
centre dvigubų taškelių raštu.
89. Karolis, gintarinis tekintas. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 1,35, skersmuo – 1,07. Skylutės diametras –
0,19. Dalis karolio nuskilę.
90.Apyrankė, žalvarinė įvijinė. Padaryta iš trikampio pjūvio (0,24 aukščio ir 1,05 pločio) žalvarinės juostelės ir susukta į 5
apvijas. Apyrankės skersmuo – 5,22, aukštis – 6,26. Iškilos abiejose pusėse, apyrankė ornamentuota banguotais
zigzagėliais. Apyrankės galuose susidariusios trikampės plokštumėlės puoštos siaurėjančiais grioveliais. Apyrankė
priklausė kairiajai rankai.
91. Apyrankė, žalvarinė įvijinė. Padaryta iš trikampio pjūvio (0,23 aukščio ir 1,07 pločio) žalvarinės juostelės ir susukta į 5
apvijas. Apyrankės skersmuo – 5,73, aukštis – 5,74. Ornamentuota analogiškai pirmajai. Priklausė dešiniajai rankai.
92. Yla, geležinė. Aukštis – 7,19, geležtės ilgis iki kotelio – 4,65. Ylos skersmuo – 0,29. Išlikusi kotelio mediena.
Kapas Nr.20
93. Segės, žalvarinės lankinės ilgakojės lietine užkaba fragmentai. Kojelės ilgis – 4,3, plotis – 1,01. Puošta skersinių
brūkšnelių grupėmis, kurios atskirtos platesniu įgaubtu grioveliu. Segės adata, jos ilgis – 6,73, skersmuo – 0,32.

94. Žiedas, žalvarinis įvijinis. Padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,24 skersmens vielos, susuktos 3 apvijomis. Galai plonėjantys,
o antra apvija išplota ir centre siekia 0,85 pločio. Žiedo skersmuo – 2,56, aukštis – 1,28. Išplota dalis centre puošta
dvigubų taškelių ornamentu.
95. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis. Kirvio aukštis – 21,3, ašmenų aukštis iki skylės pradžios – 17,5. Ašmenų plotis
– 7,3, siauriausioje vietoje – 2,4, nugarėlės plotis – 2,0. Penties ilgis – 6,64, plotis – 4,25. Skylė ovalo formos, aukštis –
3,2, plotis – 2,84.

8. Atsitiktiniai radiniai
Kv. C–4
96. Segė, žalvarinė lankinė trikampe kojele. Lankelis daugiakampio pjūvio (0,74x0,72). Lankelio buoželė puošta
grioveliais. Kojelė – 3,9 ilgio, neornamentuota. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,47x0,43), neornamentuotas. Segės
aukštis – 10,13, įvijos ilgis – 7,52.
Kv. H–6
97. Segė, žalvarinė lankinė trikampe kojele. Lankelis daugiakampio pjūvio (0,59x0,54), neornamentuotas. Įvijos buoželė
puošta dvigubais grioveliais. Kojelė – 2,9 ilgio, neornamentuota. Įvijos lankelis daugiakampio pjūvio (0,43x0,4),
neornamentuotas. Segės aukštis – 7,4, įvijos ilgis – 5,16.
Kv. E–9
98. Antkaklė, žalvarinė, dvigubu lankeliu su kabliuku ir kilpele. Dalis nulūžusi. Lankeliai rombo formos pjūvio, 0,7 aukščio
ir 0,72 pločio. Rombiniai lankeliai pereina į 0,37 skersmens vielą, kurios iki galų perpintos. Dydis – 14x13.
99. Segė, žalvarinė lankinė ilgakojė. Ji lūžusi į 4 dalis. Segės aukštis – 8,83, įvijos ilgis – 7,72.
100. Apyrankė, žalvarinė vaikiška storėjančiais galais. Sulankstyta. Lankelio skersmuo – 0,31, galai daugiakampio pjūvio,
0,84x0,91.
101. Skardelė, žalvarinė. Stačiakampio formos, išgaubta. Ilgis – 3,43, plotis – 1,05.
Dirbiniai, rasti kapinyno apžiūros metu
102. Apyrankės storėjančiais galais pusė. Lankelis apvalus, 0,42 skersmens. Galai daugiakampio pjūvio (1,5x1,4).
Briaunelės puoštos trijų apskritimų grupėmis.
103. Vielelė, žalvarinė, 0,2 skersmens. Vienas galas išplatėja iki 0,8 pločio ir 0,1 storio.

9. Negatyvų ir nuotraukų sąrašas (negatyvai – 6x6, pozityvai – 13x18)
1. Kapas Nr.1 (bendras vaizdas)
2. Kapas Nr.2 (bendras vaizdas)
3. Kapas Nr.2 (detalė)
4. Kapas Nr.3 (bendras vaizdas)
5. Kapas Nr.3 (detalė)
6. Kapas Nr.2,3 (bendras vaizdas)
7. Kapas Nr.4 (bendras vaizdas)
8. Kapas Nr.4 (detalė)
9. Kapas Nr.4 (detalė)
10. Kapas Nr.4 (detalė)
11. Kapas Nr.5 (bendras vaizdas)
12. Kapas Nr.6 (bendras vaizdas)
13. Kapas Nr.6 (bendras vaizdas)
14. Kapas Nr.6 (detalė)
15. Kapas Nr.6 (detalė)
16. Kapas Nr.6 (detalė)
17. Kapas Nr.6 (detalė)
18. Kapas Nr.7 (bendras vaizdas)
19. Kapas Nr.7(detalė)
20. Kapas Nr.7 (detalė)
21. Kapas Nr.8 (bendras vaizdas)
22. Kapas Nr.8 (detalė)
23. Kapas Nr.8 (detalė)
24. Kapas Nr.8 (detalė)
25. Kapas Nr.8 (detalė)
26. Kapas Nr.8 (detalė)
27. Kapas Nr.8 (detalė)
28. Kapas Nr.8 (detalė)
29. Kapas Nr.9 (bendras vaizdas)
30. Kapas Nr.9 (detalė)
31. Kapas Nr.9 (detalė)
32. Kapas Nr.10 (bendras vaizdas)
33. Kapas Nr.11 (bendras vaizdas)
34. Kapas Nr.11 (detalė)
35. Kapas Nr.12 (bendras vaizdas)
36. Kapas Nr.13 (bendras vaizdas)
37. Kapas Nr.13 (detalė)
38. Kapas Nr.13 (detalė)
39. Kapas Nr.13 (detalė)
40. Kapas Nr.14 (bendras vaizdas)
41. Kapas Nr.15 (bendras vaizdas)
42. Kapas Nr.16 (bendras vaizdas)
43. Kapas Nr.16 (bendras vaizdas)
44. Kapas Nr.16 (detalė)
45. Kapas Nr.16 (detalė)
46. Kapas Nr.16 (detalė)
47. Kapas Nr.16 (detalė)
48. Kapas Nr.17 (bendras vaizdas)
49. Kapas Nr.17 (detalė)
50. Kapas Nr.17 (detalė)
51. Kapas Nr.18 (bendras vaizdas)
52. Kapas Nr.18 (detalė)
53. Kapas Nr.19 (bendras vaizdas)
54. Kapas Nr.19 (detalė)
55. Kapas Nr.19 (detalė)
56. Akmenų konstrukcija iš PV

57. Akmenų konstrukcija iš ŠR
58. Akmenų konstrukcijos židinėlis (?)

10. Kapų planų sąrašas (M 1:10)
1. Kapas Nr.4
2. Kapas Nr.6
3. Kapas Nr.7
4. Kapas Nr.8
5. Kapas Nr.9
6. Kapas Nr.11
7. Kapas Nr.12
8. Kapas Nr.13
9. Kapas Nr.15
10. Kapas Nr.16
11. Kapas Nr.17
12. Kapas Nr.18
13. Kapas Nr.19
14. Kapas Nr.20
15. Ploto 1 planas (M 1:20)
16. Akmenų konstrukcija (M 1:10)
17. Akmenų konstrukcija (M 1:10)
18. Akmenų konstrukcija (M 1:10)

