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II. Tirtųjų plotų ir kapų aprašymas
Plotas XX
1990 metais tyrinėtas tik vienas, XX plotas, šalia 1986 m. tirtojo ploto XVIII (žr. situacijos planą). Buvo siekiama pratęsti
kapinyno tyrinėjimus V dalyje. Plotas XX išplanuotas ŠR-PV kryptimi. V ir R ploto kraštinės žymėtos skaitmenimis 1...18, o
Š ir P raidėmis A...K. Pratęsus ploto tyrinėjimus į ŠR, skaitmeninis žymėjimas papildytas 1...15 (žr. XX ploto planą).
Rastųjų kapų numeracija buvo tęsiama ir pradėta 61-uoju numeriu.
Ant ŠR ploto ribos, ties kv. E, F, G augo senas klevas, kurį teko nupjauti (paliekant kelmą), kadangi tai kėlė grėsmę tiek
aplinkiniams gyventojams, tiek dirbantiems plote žmonėms.
Nuimant velėną, visoje ploto teritorijoje pastebėta ūkininkavimo žymių, rasta keramikos fragmentų, buitinių šiukšlių,
gyvulių kaulų. Ypatingai daug keramikos šukių rasta pietinėje ploto dalyje, kur kultūrinis-buitinis sluoksnis siekė 0,80 m.
0,40–0,50 m gylyje kultūrinis sluoksnis intensyvėjo. 0,50 m gylyje, buvo randamos buitinės atliekos, skirtinos XVIII–XIX a.
Kvadratuose B1...3, C1...3, D1...2, povelėniniame sluoksnyje ir iki pat 0,65 m gylio, trukdė dirbti prasiskverbusios klevo
šaknys. Povelėniniame sluoksnyje kv. E, F7, 8, kv. H, I8, 9, kv. I, E, H2, 3, 4, 5 ir kv. H, I, J1 matėsi ūkinės duobės, kurios
tęsėsi iki 1,28 m gylio. Jose buvo randama įvairių buitinių šiukšlių. P. Ploto dalyje kv. D...K 1...5, 0,50 m gylyje, atsirado
intensyvūs molio intarpai, kurių sluoksnis tęsėsi iki tiriamojo ploto pabaigos.
Kv. D8, 9 ir kv. H, 1–7, 0,70 m gylyje pastebėtos 0,40 bei 0,80 diametro laužavietės, kurių gylis siekė iki 0,45–0,50 m.
Padarius jų pjūvius rasta smulkių angliukų.
Kv. A8, 10, Kv. C, D10 0,40–0,50 m gylyje atsidengė stambių akmenų konstrukcijos dalis (žr. foto 1). Š ploto dalyje 0,80 m
gylyje pradėjo ryškėti kapų duobės. Kv. F, G7 ir H7, 0,80 m gylyje rasti atsitiktiniai radiniai.
Pasiekus Š ploto dalyje 2,50 m, o P ploto dalyje 1,50 m gylyje buvo pastebėtas nejudintas smėlio sluoksnis, todėl plotas
XX baigtas tirti.
Kadangi ploto XX Š sienoje matėsi kapo duobių žymės, smėlio juosta su smulkių angliukų priemaišomis, o taip pat, norint
atsekti akmenų konstrukcijos tąsą, buvo nuspręsta Š ploto ribą pratęsti 6,0 m ilgio ir 5,0 pločio juosta.
Naujoje ploto XX dalyje, kv. A12, B 11 atsidengė jau minėtos akmenų konstrukcijos tąsa. Akmenys pajudinti iš savo
pradinės vietos, kadangi kv. A, B11 jau povelėniniame sluoksnyje matėsi sukasto smėlio žymės. Paaiškėjo, jog šioje
vietoje buvo kasama vandentiekio trasa, vedanti į M. Šakio sodybą.
Kv. B11, 0,90 m gylyje rasta suardyto kapo įkapių. Kv. E, F12, 13 atsidengė kalavijo rankenos dalis (vėliau paaiškėjo, kad
tai – kapo 77 radinys).

Kv. A, B, 10, 100 0,90 m gylyje perkasto smėlio sluoksnis baigėsi, o po juo 1,1 m gylyje ėmė nežymiai ryškėti kapo 76
duobės kontūrai.
Pasiekus kv. A, B, C11, 12 1,50 m gylį, o visoje kitoje ploto dalyje 0,6 m gylį, dėl laiko stokos ir noro geriau ištirti šią ploto
dalį, tyrimai buvo sustabdyti, medžiaga užkonservuota. Juos atnaujinti numatyta 1991 m.
Kapai
Vyro kapas 61
1,10 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. F, G8, 9, 10 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis tamsia
pilkšvos spalvos dėme, kurioje buvo pastebėti smulkūs angliukai bei keramikos fragmentai.
Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 2,10 m, plotis Š gale – 1,0 m, P
gale – 1,0 m (žr. ploto XX planą).
1,20 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 0,05 m atstumu nuo R duobės krašto, 0,20 m nuo Š duobės galo, atsidengė
0,06×0,12 m dydžio akmuo.
1,28 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 0,55 m nuo R krašto ir 0,35 m nuo Š jos galo, atsidengė žmogaus dantų fragmentai.
1,28 m gylyje, 0,65 m nuo R krašto ir 0,40 m nuo š kapo duobės galo atsidengė keli kaukolės fragmentai. Daugiau
kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš kaulų fragmentų bei įkapių padėties, mirusysis laidotas aukštielninkas.
Orientacija: ŠR, 2º.
Įkapės:
1,22 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,18 m nuo R duobės krašto ir 0,08 m nuo Š galo, mirusiojo galvūgalyje,
atsidengė geležinis įmovinis kirvis (žr. kapo 61 planą). Ašmenys, nukreiptos į kapo duobės dugną, rėmėsi į šalia esantį
ietigalį.
1,24 m gylyje, 0,06 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,16 m nuo R duobės krašto, atsidengė geležinis įmovinis ietigalis,
plunksna nukreiptas į Š kapo galą.
1,25 m gylyje, 0,28 m nuo V kapo duobės krašto ir 0,33 m nuo Š duobės galo, atsidengė geležinis, tiesia nugarėle peilis.
Jo ašmenys nukreipti į kapo dugną, o viršūnė – į Š.
1,25 m gylyje, 0,23, 0,40 m nuo V duobės krašto ir 0,05, 0,45 m atstumu nuo Š duobės galo, atsidengė vėrinys,
sudarytas iš žalvarinių įvijų.
1,28 m gylyje, 0,35 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,36 m atstumu nuo V duobės krašto, atsidengė žalvarinė antkaklė
kūginiais galais, nukreiptais į P kapo dalį.
1,30 m gylyje, 0,80 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,42 m nuo V krašto, atsidengė žalvarinis įvijinis žiedas
(preparuojant jis subyrėjo į smulkias dalis).
Toliau preparuojant kapo duobę, 1,50 m gylyje, pasirodė nejudinta žemė. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų
kapo dugne nerasta.
Vyro kapas 62
0,80 m gylyje, palei V ploto XX kraštą, kv. d, E4, 5, 6 išryškėjo tamsiai pilkos smėlio spalvos kapo duobės kontūras. Jo
galai užapvalinti, visame jo plote buvo gausu angliukų. Kapo duobės ilgis – 2,50 m, plotis Š gale – 0,75 m, P gale – 0,65
m, orientuotas ŠR-PV kryptimi.
1,0 m gylyje, 0,28 m atstumu nuo V kapo duobės krašto ir 1,15 m nuo Š galo atsidengė 0,08×0,10 m dydžio akmuo. 1,10
m gylyje, 0,28 m nuo Š duobės galo ir 0,35 m nuo V krašto atsidengė dantų fragmentai. Mirusysis buvo palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis. Orientacija: ŠV, 40º.
Įkapės:
1,05 m gylyje, 0,12 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,15 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė geležinis įmovinis ietigalis.
Plunksna nukreipta į Š kapo duobės galą.
1,12 m gylyje, 0,32 m atstumu nuo Š kapo duobės galo ir 0,32 m nuo V kapo duobės krašto atsidengė geležinis lazdelinis
smeigtukas. Adata nukreipta į V kraštą, skersai kapo duobės (žr. kapo 62 planą).
Toliau preparuojant kapą, 1,3 m gylyje pasirodė nejudinta žemė. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo
dugne nerasta.
Moters kapas 63

1,0 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. F, G5, 6 šalia ūkinės duobės pastebėta neryški kapo duobės kontūro
dalis, orientuota ŠV–PR kryptimi. Kapo duobės ilgis ir plotis paaiškėjo tik ištyrus kapą. Jos ilgis – apie 2,0 m, plotis PR gale
– 0,75 m, ŠV gale, kuris buvo ne visai ryškus, - apie 0,80 m. Vėliau paaiškėjo, kad po kapo duobe yra kitas, 72-as, kapas
(žr. kapo 63 kapą).
1,1 m gylyje, 0,20 m nuo P duobės galo ir 0,18 R krašto pastebėti kaukolės fragmentai. Atrodo, jog mirusioji buvo
palaidota aukštielninka. Orientacija: PR, 140º.
Įkapės:
Dešinėje mirusiosios galvūgalio dalyje, 1,05 m gylyje, 0,26–0,28 m atstumu nuo P kapo duobės galo ir 0,22–0,20 m nuo
V kapo duobės krašto atsidengė vienas šalia kito du akmeniniai verpstukai. Atstumas tarp jų – 0,02 m (žr. kapo 63
planą).
1,08 m gylyje, 0,20 m atstumu nuo P kapo duobės galo ir 0,20 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė geležinio
lazdelinio smeigtuko fragmentai. Adata nukreipta į R pusę.
1,89 m gylyje, 0,25 m atstumu nuo P duobės galo ir 0,33 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė geležinė yla. Adata
nukreipta į p duobės galą, koteliu į kojūgalį.
1,10 m gylyje, 0,25 m atstumu nuo P kapo duobės galo ir 0,28 m nuo V kapo duobės krašto atsidengė stiklo karolis.
Tame pačiame gylyje, 0,30 m atstumu nuo P galo ir 0,24 m nuo R duobės krašto atsidengė antrasis stiklinis karoliukas.
Atstumas tarp karolių 0,05 m.
1,12 m gylyje, mirusiosios kaklo srityje 0,45 m atstumu nuo p kapo duobės galo ir 0,32 m atstumu nuo r kapo duobės
krašto, atsidengė gintaro ir stiklo karolių vėrinys.
1,14 m gylyje, 0,74 m nuo P kapo duobės galo ir 0,30 m nuo r kapo duobės krašto atsidengė žalvarinė, lenkta kojele segė
ir geležinis peilis lenkta nugarėle. Segės kojelė nukreipta į galvūgalį, peilis ašmenimis – į V kapo duobės kraštą, įkote – į
galvūgalį.
1,14 m gylyje, 0,84 m nuo P duobės galo ir 0,42 m nuo r krašto atsidengė vienas šalia kito du geležiniai neaiškios
paskirties dirbiniai.
Preparuojant kapą, 1,2 m gylyje, ties galvūgaliu buvo pastebėti radiniai, nepriklausantys kapui 63. Vėliau paaiškėjo, kad
tai – 72 vyro kapo įkapės.
Moters kapas 64
0,80 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. C, D, 6, 7 išryškėjo tamsiai pilkos smėlio spalvos kapo duobės
kontūras užapvalintais galais. Kapo duobė orientuota P–Š kryptimi. Jos ilgis – apie 1,60 m, P ir Š galų kontūrai ne visai
aiškūs. Plotis P gale – 0,70 m, Š gale – 0,70 m (žr. kapo 64 planą).
1,0 m gylyje, mirusiosios galvos vietoje, 0,20 m atstumu nuo v krašto, kiek toliau nuo P kapo duobės galo atsidengė
žandikaulio fragmentas. Daugiau kaulinės medžiagos nerasta.
Atrodo, jog mirusioji buvo palaidota aukštielninka. Orientacija: P 180º.
Įkapės:
0,95 m gylyje, 0,32 m atstumu nuo V kapo duobės krašto ir 0,25 m nuo žandikaulio rasta žalvarinė apyrankė. 0,13 m
atstumu nuo V kapo duobės krašto ir 0,28 m nuo žandikaulio atsidengė antroji apyrankė. Atstumas tarp apyrankių –
0,14 m.
Galvūgalyje, 0,95 m gylyje, 0,28 m atstumu nuo V kapo duobės krašto, 0,10 m į viršų nuo žandikaulio, aversu atsidengė
žalvarinė Romos imperijos moneta.
0,97 m gylyje, 0,20 m atstumu nuo V kapo duobės krašto ir 0,02 m nuo žandikaulio atsidengė geležinis lazdelinis
smeigtukas.
0,98 m gylyje, 0,22 m atstumu nuo V kapo duobės krašto, šalia žandikaulio atsidengė žalvarinių įvijų ir gintaro karolių
vėrinys.
Preparuojant kapą, 1,20 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų
kapo dugne nerasta.
Vyro kapas 65
0,90 m gylyje, žemiau kapo 67 (žr. kapo 65 planą), kv. B, C5, 6 atsidengė kapo įkapės. Duobės kontūras neišryškėjo, todėl
sąlyginė kapo duobės orientacija – PR–ŠV.

0,92 m gylyje atsidengė mirusiojo žandikaulio fragmentas. Daugiau kaulų nerasta.
Orientacija (pagal įkapių padėtį): ŠV, 322º.
Įkapės:
0,90 m gylyje, 0,25 m nuo žandikaulio rastas peilis, ašmenimis į ŠR (į kapo duobės išorę), įkote į galvūgalį.
0,91 m gylyje, 0,08 m nuo peilio ir 0,28 m nuo žandikaulio atsidengė žalvarinės diržo sagties kniedės. Šalia jų tame
pačiame, gylyje, 0,04 m atstumu nuo peilio ir 0,27 m nuo žandikaulio atsidengė geležinė diržo sagtis.
0,92 m gylyje, šalia žandikaulio atsidengė geležinis lazdelinis smeigtukas. Atstumas nuo smeigtuko iki peilio – 0,24 m.
Preparuojant kapą, 1,30 m gylyje buvo pasiektas nejudinto smėlio sluoksnis su molio priemaišomis. Nei dirbinių, nei
organinės medžiagos daugiau rasta nebuvo.
Mergaitės kapas 66
1,0 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. H, I4, 5, 6 išryškėjo tamsiai pilkos spalvos kapo duobės kontūras, kurio
ilgis buvo 2,4 m, plotis P gale – 0,9 m, Š gale – 0,8 m. kapo duobė užapvalintais galais, orientuota Š–P kryptimi. Prie Š
kapo duobės galo, 0,80 m gylyje pradėjo ryškėti 0,8×1,0 m dydžio laužavietė, kurioje buvo gausu angliukų.
1,08 m gylyje PV kapo duobės krašte ėmė ryškėti intensyvus molio intarpų sluoksnis.
1,1 m gylyje atsidengė kaukolės fragmentai bei žandikaulio fragmentai. Atrodo, jog mirusioji palaidota aukštielninka,
ištiestomis kojomis. Sprendžiant iš įkapių padėties, mirusiosios rankos buvo uždėtos ant krūtinės. Orientacija: PR, 174º.
Įkapės:
1,85 m gylyje, 0,39 m atstumu nuo P kapo duobės galo ir 0,26 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė žalvarinių
ornamentuotų skardelių eilės. Šios skardelės buvo trapios, nedidelės – 0,05×0,06 m dydžio ir 0,5–1 mm storio. Toliau
preparuojant ėmė aiškėti,
Jog skardelių eilės sudaro sistemą ir priklauso kažkokiam moters galvos papuošalui. Pasidarė aišku, kad lauko sąlygomis
šios įkapės nepavyks atidengti. Todėl nutarta paimti visą galvūgalio preparatą ir tęsti darbą stacionariomis sąlygomis.
Maždaug po dešimties dienų pavyko išsiaiškinti, jog tai – jaunos mergaitės (14–16 metų) vilnonės (?) kepuraitės
žalvariniai papuošalai. Jos žalvarinei konstrukcijai buvo panaudotos trijų tipų plokštelės:
a) mažosios kvadratinės plokštelės su išgaubta sfera viduryje ir su fiksavimui skirtais dantukais antroje pusėje.
Tokiomis viena prie kitos prišlietomis plokštelėmis dabinta visa kepurė. Jų rasta 1097.
b) Didžiosios rombo formos plokštelės su saulės ornamentu ir su fiksavimui skirtais dantukais antrojoje pusėje. Iš
jų smilkinių srityje sudaryta po du viršūnėmis suglaustus trikampius. Dvi greta viena kitos nuo kaktos link
pakaušio einančios eilės dalino kepuraitę į dvi lygias dalis. Tokių plokštelių rasta 64.
c) Dvi stambiosios stačiakampio formos pakaušio plokštelės, kurių dydžiai – 0,05×0,04 m. jos ornamentuotos
trikampiu ir stačiakampiu ornamentu.
Be to, konstrukcijoje panaudotos kilpinės-sraiginės įvijos, kurios puošė kepuraitės pakraščius kaktos ir smilkinių
srityse. Jų kepuraitėje buvo 17. Visa kepuraitės medžiaga tyrinėjimo metu buvo sudėta ant plastelininio modelio ir
šiuo metu yra restauruojama bei rekonstruojama.
1,08–1,1 m gylyje, mirusiosios krūtinės srityje, 0,80 m nuo P kapo duobės galo ir 0,35 m nuo V krašto vienoje
vietoje atsidengė žalvarinės apyrankės (1, 2, 3, 4), žalvariniai žiedai (1, 2, 3) ir žalvarinės tūtelės (1, 2, 3) (žr. kapo 66
planą).
1,1 m gylyje, 0,76 m nuo P kapo duobės galo ir 0,30 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė žalvarinės apyrankės
(5,6), gulinčios viena šalia kitos.
1,15 m gylyje, 0,48 m nuo P kapo duobės galo ir 0,30 nuo R krašto atsidengė žalvarinė kūginiais galais antkaklė,
kurios kūgeliai buvo nukreipti į P duobės galą.
Preparuojant kapą, 1,30 m gylyje prasidėjo intensyvus molio sluoksnis. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos
liekanų kapo dugne nerasta.
Vyro kapas 67
1,0 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. B7, C5, 6,7 pradėjo ryškėti kapo duobės kontūras, išsiskiriantis
tamsesnės spalvos smėlio dėme ir pavieniais angliukais. Kapo duobė orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis – apie 2,4
m, plotis P gale – 0,90 m ir Š gale – 0,90 m. P galas buvo ne visai aiškus (žr. kapo 67 planą).

1,14 m gylyje, P kapo dalyje, galvos vietoje, 2,15 m atstumu nuo š duobės galo ir 0,45 m nuo V krašto atsidengė
nedidelis kaukolės fragmentas. Daugiau kaulų nerasta. Atrodo, jog mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas.
Orientacija: ŠV, 344º.
Įkapės:
1,15 m gylyje, galvos srityje, 1,14 m nuo Š galo ir 0,40 m nuo R krašto atsidengė geležinis lenkta nugarėle peilis,
įkote galvūgalio link, ašmenimis į kapo duobės išorę.
1,15 m gylyje, galvos vietoje, 2,04 m nuo Š galo ir 0,30 m nuo R krašto atsidengė geležinio smeigtuko fragmentas.
Tame pačiame gylyje, 0,04 m nuo peilio, 1,75 m atstumu nuo Š galo ir 0,44 m nuo R krašto, ties kapo duobės
viduriu, mirusiojo krūtinės vietoje atsidengė geležinio dirbinio fragmentas. Atstumas nuo šio daikto iki smeigtuko
fragmento – 0,26 m.
1,17 m gylyje, 1,6 m atstumu nuo š galo ir 0,32 m nuo R duobės krašto, netoli peilio averso atsidengė žalvarinė
Romos imperijos moneta. Atstumas nuo monetos iki peilio – 0,08 m. Tame pačiame gylyje, 1,6 m atstumu nuo š
duobės galo ir 0,38 m nuo R krašto, tarp peilio ir monetos atsidengė nedidelis meduko (?) fragmentas.
1,3 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Vyro kapas 68
1,0 m gylyje, kv. D6, 7, 8 ir E6, 7 išryškėjo pilkos smėlio spalvos, užapvalintais galais kapo duobės kontūras. Kapo
duobės ilgis – 2,1 m, plotis Š gale – 0,9 m, P gale – 0,8 m, orientacija: ŠR-PV.
1,17 m gylyje, 0,42 m nuo š galo ir 0,35 nuo V krašto atsidengė kaukolės ir dantų fragmentai. Daugiau kaulų
nerasta. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, Rankos galėjo būti sudėtas ant krūtinės.
Orientacija: ŠR, 4º.
Įkapės:
1,12 m gylyje, 0,75 m nuo P kapo duobės galo ir 0,34 m nuo V kapo duobės krašto atsidengė įmovinis kirvis,
įsmeigtas į žemę, įmova kiek pakreipta į V kapo duobės kraštą.
1,15 m gylyje, 0,20 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,45 m nuo V kapo duobės krašto lygiagrečiai kapo duobei,
ašmenimis į viršų, įkote į Š duobės galą, atsidengė geležinis peilis lenkta nugarėle.
1,2 m gylyje, 0,66 m nuo Š galo ir 0,38 m nuo V krašto adata į PV kapo duobės pusę rastas geležinis lazdelinis
smeigtukas.
1,22 m gylyje, šalia smeigtuko, 0,7 m nuo Š galo ir 0,26 m nuo V duobės krašto atsidengė sulūžęs žalvarinis įvijinis
žiedas.
1,4 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Mergaitės kapas 69
1,2 m gylyje, šalia ūkinės duobės, kv. E8, 9, 4,5 m nuo V ploto XX ribos ir 2,5 nuo Š ploto ribos atsidengė kapo
radiniai. Kapo duobės kontūro nustatyti nepavyko, pateikiamos tik sąlyginės jo ribos (žr. kapo 69 planą).
1,2 m gylyje atsidengė kaukolės fragmentai. Daugiau kaulų nepastebėta. Sprendžiant pagal įkapių išdėstymą, kapo
duobė galėjo būti orientuota Š-P kryptimi. Mirusioji laidota aukštielninka. Orientacija: P 180º (?).
Įkapės:
1,2 m gylyje, 4,2 m nuo V ploto XX ribos ir 2,3 nuo Š ploto ribos atsidengė žalvarinės apyrankės ir žalvarinis įvijinis
žiedas. Atstumas tarp apyrankių – 0,3 m, nuo žiedo iki dešiniosios rankos apyrankės – 0,2 m.
1,22 m gylyje, 0,5 m atstumu nuo apyrankių atsidengė žalvarinė antkaklė kūginiais galais, kūgeliais į P kapo galo
pusę.
1,4 m gylyje prasidėjo nejudinto smėlio sluoksnis – kapo tyrimas buvo baigtas. Nei dirbinių, nei organinės
medžiagos liekanų daugiau nerasta.
Kapas 70

1,0 m gylyje, kv. C9 pradėjo ryškėti nedidelė tamsios spalvos smėlio dėmė. Kapo duobės kontūrų nepastebėta, todėl
sąlyginė kapo duobės orientacija (sprendžiant iš radinių padėties) – R-V.
1,05 m gylyje, 2,5 m nuo V ploto ribos ir 1,5 m nuo Š ploto ribos, kv. C9 viduryje atsidengė dvi žalvarinės apyrankės
su dilbio kaulais viduje.
1,05 m gylyje, 0,12 m nuo apyrankių į ŠV atsidengė dantų fragmentai, geležinis lazdelinis smeigtukas ir žalvarinė
įvijėlė su lašo formos gintariniu pakabučiu. Smeigtuko adata nukreipta į ŠR.
1,3 m gylyje kapo tyrinėjimai buvo baigti. Nei radinių, nei organinės medžiagos kapo duobės dugne nerasta.
Orientacija: nenustatyta.
Vyro kapas 71
1,1 m gylyje, kv. H5, 6, šalia kapo 66 ėmė ryškėti tamsiai pilkos spalvos smėlio sluoksnis su angliukais. Paaiškėjo, kad
tai – Š-P kryptimi orientuotos kapo duobės kontūras, kurio P galas buvo neiškus dėl jį kertančio molio intarpo (žr.
kapo 71 planą). Kapo duobės ilgis – apie 2,0 m, plotis Š gale – 0,73 m, P gale – 0,8 m.
1,18 m gylyje atsidengė žandikaulio fragmentas, daugiau kaulinės medžiagos nerasta.
Orientacija: Š, 0º.
Įkapės:
1,12 m gylyje, 0,37 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,47 m nuo V kapo duobės krašto viršūne nukreiptas į Š, o rankena
– į P, lygiagrečiai kapo duobei rastas geležinis lenkta nugarėle kovos peilis.
1,12 m gylyje, 0,23 gylyje nuo Š kapo duobės galo ir 0,44 m nuo V kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo duobei,
šalia peilio atsidengė geležinis įmovinis ietigalis.
1,14 m gylyje, 0,56 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,26 m nuo P kapo duobės krašto, adata į V (?) rastas geležinio
lazdelinio smeigtuko fragmentas (be galvutės). Tame pačiame gylyje, mirusiojo krūtinės srityje, 0,75 m nuo Š galo ir
0,35 m nuo V krašto atsidengė neaiškus geležinio dirbinio fragmentas (gali būti smeigtuko dalis).
1,16 m gylyje 0,97 m nuo Š galo ir 0,4 m nuo V duobės krašto, ties kapo viduriu atsidengė žalvarinis įvijinis žiedas.
1,18 m gylyje, šalia mirusiojo galvos, 0,45 m nuo Š galo ir 0,36 m nuo V krašto atsidengė neaiškios paskirties
geležinio dirbinio fragmentas. Tame pačiame gylyje, netoli mirusiojo galvos, 0,49 m nuo Š galo ir 0,15 m nuo V
krašto atsidengė neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. Atstumas tarp šių radinių – 0,2 m.
1,3 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Vyro kapas 72
1,17 m gylyje, kv. G5 pradėjo ryškėti geležinio daikto kontūrai. Kapo duobės kontūrų nesimatė, šalia radinių, F, G5
prasidėjo intensyvus molio sluoksnis. Sprendžiant iš radinių, čia buvo palaidotas vyras, kapo duobė sąlyginai galėjo
būti orientuota ŠR-PV kryptimi (žr. kapo 72).
1,2 m gylyje, buvusio kapo 63 galvūgalyje, 5,5 m nuo V ploto ribos ir 4,5 m nuo š ploto ribos kv. G5 atsidengė
geležinis įmovinis ietigalis.
1,23 m gylyje, 0,19 m į PR nuo ietigalio atsidengė mirusiojo dantų fragmentai ir geležinis lazdelinis smeigtukas, kurio
adata nukreipta į V pusę.
1,3 m gylyje prasidėjo intensyvus molio sluoksnis – daugiau radinių nerasta.
Orientacija: ŠR, 20º (?).
Vyro kapas 73
1,4 m gylyje, kv. F, G8, 9, 10 ėmė ryškėti tamsiai pilkos spalvos smėlio sluoksnis. Paaiškėjo, kad tai – Š-P kryptimi
orientuotos kapo duobės kontūras. Kapo duobės ilgis – 1,9 m, plotis Š gale – 0,04 m, P gale – 0,82 m. Visame
duobės plote buvo pastebimi angliukai ir pavieniai, nedideli keramikos fragmentai. Kaulų kape nepastebėta.
Mirusysis Palaidotas aukštielninkas. Orientacija: ŠR, 3º.
Įkapės:
1,6 m gylyje, 0,40 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,20 m nuo V kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo duobei, viršūne
nukreiptas į Š, ašmenimis į kapo vidų rastas geležinis peilis lenkta nugarėle.

1,65 m gylyje, 0,4 m nuo Š kapo duobės galo ir 0,35 m nuo R kapo duobės krašto, adata į R ir galvute į V rastas
geležinis lazdelinis smeigtukas.
1,68 m gylyje, 0,56 m nuo š galo ir 0,33 nuo R duobės krašto, kojele į ŠR atsidengė žalvarinė laiptelinė segė.
1,9 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Vyro kapas 74
1,4 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. H, I9, 10, išryškėjo tamsiai pilkos spalvos kapo duobės kontūras,
kurio P galas buvo sudarytas kasant ūkinę, 1,5×1,6 m dydžio, duobę.
Kapo duobės ilgis iki ūkinės duobės buvo apie 1,55 m, plotis Š ir P gale – 0,92 m. Kapo duobė užapvalintais galais,
orientuota Š-P kryptimi. Joje pastebėta smulkių angliukų ir pavienių keramikos fragmentų.
1,55 m gylyje, 0,65 m atstumu nuo š galo ir 0,33 m nuo R duobės krašto, atsidengė kaukolės fragmentai bei
viršutinis ir apatinis žandikauliai. Atrodo, jog mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Orientacija: ŠR, 20º.
Įkapės:
1,5 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,3 m nuo Š galo ir 0,18 nuo R krašto, atsidengė geležinis skydo
umbas.
1,52 m gylyje, 0,32 m nuo Š galo ir 0,32 m nuo V krašto, lygiagrečiai kapo duobei, įmova į P kapo galą, rastas
geležinis įmovinis kirvis.
1,54 m gylyje, 0,37 m nuo Š duobės galo ir 0,23 m nuo V krašto atsidengė geležinis ietigalis.
1,55 m gylyje, po pirmuoju ietigaliu, 0,35 m nuo Š galo ir 0,3 m nuo V duobės krašto atsidengė antras geležinis
ietigalis. Abu ietigaliai rasti lygiagrečiai kapo duobei, įmovomis į P duobės galą. Tame pačiame gylyje, šalia ietigalių
ir kirvio, 0,35 m nuo Š galo ir 0,35 m nuo V krašto, lygiagrečiai kapo duobei, įkote į P, ašmenimis į kapo išorę
atsidengė geležinis lenkta nugarėle peilis. Atstumas nuo peilio iki umbo – 0,22 m.
1,8 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Moters (?) kapas 75
1,3 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. A, B, C 7, 8, 9 išryškėjo šviesiai pilkos spalvos kapo duobės
kontūras, kurio P galas dengė Š kapo 67 galą (žr. kapo 75 planą). Kapo duobė užapvalintais galais, orientuota Š-P
kryptimi. Joje pastebėta smulkių angliukų, kurių ypač daug R kapo duobės pusėje, ties mirusiosios kojomis. Kapo
duobės ilgis – 2,7 m, plotis P gale – 1,15 m, Š gale – 0,9 m.
1,35 m gylyje pradėjo ryškėti pailgos formos tamsus smėlio spalvos antrasis kontūras.
1,45 m gylyje, 0,62 m nuo pirmojo kontūro P galo ir 0,45 m nuo R pirmojo kontūro krašto atsidengė viršutinis ir
apatinis mirusiosios (?) žandikauliai, o 1,4 m gylyje – apyrankėje išlikę dilbio kaulai. Atrodo, jog mirusioji (?)
palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis ir palei šonus ištiestomis rankomis.
1,1 m gylyje, antrajame kapo kontūro gale, kojūgalyje atsidengė 0,12×0,15 m dydžio akmuo.
Orientacija: PR, 163º.
Pirmojo kontūro įkapės:
1,38 m gylyje, 1,1 m nuo P kapo duobės galo ir 0,35 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė žalvarinė apyrankė.
1,4 m gylyje, 1,05 m nuo p kapo galo ir 0,35 m nuo R krašto šalia apyrankės atsidengė dvi žalvarinės monetos ir tarp
jų geležinio dirbinio fragmentas (ylos ar strėlės antgalio (?)), gulintis lygiagrečiai kapo duobei, meduku į kojūgalį.
1,42 m gylyje, 0,95 m nuo P kapo duobės galo ir 0,55 m nuo R krašto, krūtinės srityje adatomis į V atsidengė du
geležiniai lazdeliniai smeigtukai. Tame pačiame gylyje, 0,35 m nuo P galo ir 0,42 m nuo R krašto skersai kapo
duobės atsidengė geležinio smeigtuko fragmentas.
1,5 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Moters kapas 76

1,15 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. A, B9, 10, 11 išryškėjo tamsiai pilkos spalvos kapo duobės
kontūras, kurio Š galas buvo po perkastu smėlio sluoksniu (žr. kapo 76 planą). Kapo duobė užapvalintais galais,
orientuota Š-P kryptimi. Joje pastebėta smulkių keramikos ir angliukų fragmentų. Kapo duobės ilgis – 1,8 m, plotis P
gale – 0,6 m, Š gale – 0,6 m.
1,2 m gylyje, 0,32 m nuo P duobės galo ir 0,29 m nuo R krašto atsidengė mirusiosios apatinio žandikaulio
fragmentas bei abiejų rankų dilbio kaulai. Atrodo, jog mirusioji palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis ir
sudėtomis ant krūtinės rankomis.
0,6 m gylyje, šalia kapo duobės, iš kairės pusės atsidengė trys 0,4×0,4 m dydžio akmenys, o iš dešinės kapo duobės
atsidengė vienas 0,36×0,4 m dydžio akmuo. Tame pačiame gylyje P kapo duobės gale atsidengė vienas 0,05×0,2 m
dydžio akmuo. Ne visai aiški šių akmenų paskirtis ir priklausomybė.
Orientacija: PR, 176º.
Įkapės:
1,22 m gylyje, 0,5 m nuo P kapo duobės galo ir 0,2 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė žalvarinė apyrankė. Tame
pačiame gylyje, 0,56 m nuo P kapo duobės galo ir 0,12 m nuo V kapo duobės krašto rasta antroji apyrankė.
Atstumas tarp apyrankių – 0,25 m.
1,25 m gylyje, 0,5 nuo P kapo duobės galo ir 0,3 m nuo R krašto adatomis į mirusiosios galvūgalį atsidengė du
geležiniai lazdeliniai smeigtukai.
1,4 m gylyje buvo pasiektas kapo duobės dugnas. Nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų kapo dugne
nerasta.
Vyro kapas 77
0,8 m gylyje, kv. E, F12, 13 šalia augusio klevo kelmo šaknų išryškėjo pilkos spalvos 0,8×0,8 m diametro dėmė.
0,85 m gylyje, 0,15 m nuo v duobės krašto ir 0,45 m nuo Š krašto atsidengė kalavijo rankenos dalis, o 0,9 m gylyje
atsidengė visas 0,85 m ilgio kalavijas. Tame pačiame gylyje, šalia jo, ties viduriu lygiagrečiai atsidengė įmovinis
ietigalis.
0,9 m gylyje, 0,25 m nuo V duobės krašto ir 0,4 m nuo Š krašto atsidengė viena ant kitos sudėtos balno kilpos.
Kadangi jokių kaulų nebuvo rasta, galima prielaida, kad tai gali būti ir lobis.
Pasiekus 1,2 m gylį, daugiau radinių nebuvo rasta.
Ištyrus septyniolika XX Dauglaukio kapinyno ploto kapų, ŠR jo gale buvo pasiektas 2,6 m gylis, o PV – 1,8 m. Šiame
horizonte išryškėjo natūrali žemės sluoksnių prigimtis, sudaryta iš geltonos spalvos smėlio ir molio intarpų. Tuo
ploto XX tyrinėjimai buvo baigti.
Kapinyno teritorija sutvarkyta, atstatytas buvęs kalvelės reljefas.
III. Trumpos išvados
1.
2.
3.
4.

1990 metų tyrinėjimuose tirtas vienas, XX-as plotas. ŠV ploto dalis nebuvo baigta tirti, nes detalesniems
tyrimams būtinas ilgesnis laiko tarpas.
1990 metais ištirtas 120 kv. m žemės plotas, kuriame rasta 17-a nedegintų mirusiųjų kapų. Visi jie datuotini II a.
Pab.–III a.
P ploto dalyje XVIII-XIX a. Intensyviai ūkininkauta. Matyt, dalis kapų tuo metu buvo apardyta ar net suardyta.
Ūkininkavimo žymių pastebėta ir R ploto dalyje, kur buvo iškastos ūkinės duobės naminių gyvulių kaulams bei
įvairioms buitinėms atliekoms.

IV. Radinių sąrašas (*)
Vyro kapas 61
1. Apyrankė, žalvarinė, kūginiais galais (**).
Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,4Ø, žalvarinės vielos, kuri galuose nežymiai plonėja iki 0,20Ø. Kūgelių Ø –
0,91, h – 1,05, Ø – 89, h – 1,0. Antkaklės dydis – 14,4×13,4.
Lankelis iš viršaus puoštas skersinių įkartų grupėmis, o kūgeliai – koncentriniais grioveliais.
Antkaklė lūžusi į 6 dalis, jų l vidutiniškai apie 2,0.
2. Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį, kiek ištiesta rombo formos plunksna.
L – 22,0, plunksnos plotis – 5,4, h – 14,0. Įmovos Ø – 2,5, Gerai išlikęs.

3. Kirvis, geležinis, įmovinis.
H – 17,1, liemens h – 3,0, ašmenų h – 7,0. liemens Ø ties ašmenų pradžia – 3,22×3,24. įmovos Ø – 3,3×3,6, ašmenų
plotis – 4,0. Įmovos gylis – 6,0. Kirvis menkai profiliuotas, gerai išlikę, įmovos viduje išlikęs nedidelis koto
fragmentas.
4. Peilis, geležinis, tiesia nugarėle.
L – 20,2, įkotės l – 5,1, ašmenų plotis ties įkote – 3,0, nugarėlės storis – .
5. Vėrinys iš apvalaus ir trikampio pjūvio žalvarinės vielos. Bendras įvijų L – 9,8, įvijos įvairaus ilgio, labai sutrūkusios.
Jų Ø – nuo 0,35 iki 0,50.
6. Žiedas, žalvarinis, įvijinis.
Padarytas iš pusapvalio pjūvio žalvarinės juostos, neornamentuotas. Neišliko.
Vyro kapas 62
1.

Ietigalis, geležinis, įmovinis, rombo formos plunksna. L – 10,5, plunksnos plotis – 2,0, h – 14,0. Įmovos h – 5,5,
Ø – 2,5. Ø tarp įmovos ir plunksnos – 1,78. Gerai išlikęs.
2. Vėrinys iš dviejų žalvarinių įvijų ir gintaro karolio. Padarytas iš trikampio pjūvio vielos. Įvijų l ir Ø:
1. l – 2,0, Ø – 0,41;
2. l – 1,8, Ø – 0,61.
Karolis, gintarinis, dvigubos kūgio formos. H – 0,45, Ø – 0,61, kiaurymės Ø – 0,02.
3. Smeigtukas geležinis. Neišliko.
Moters kapas 63
1.
2.

Karolis, mėlyno stiklo, pusapvalio skersinio pjūvio, h – 0,49, Ø – 1,02, kiaurymės Ø – 0,39.
Karolis, žalsvo stiklo, pusapvalio skersinio pjūvio. Puoštas dviem išilginėm raudonos spalvos emalės juostelėmis,
tarpas užpildytas skersinėmis, besijungiančiomis geltonos emalės linijomis. H – 0,81, Ø – 1,85, kiaurymės Ø –
0,51. Karolis vietomis įskilęs.
3. Karolių vėrinys, susidedantis iš 25 balto stiklo, 5 gintaro ir vieno ištęsto gintarinio, nupjauto trikampio formos,
karolių. Karolių medžiaga, dydis ir forma:
1. Gintarinis, Ø – 0,89×0,97, h – 0,47, kiaurymės Ø – 0,18, pusapvalis;
2. Balto stiklo, Ø – 0,75, h – 0,55, kiaurymės Ø – 0,4, dvigubo nupjauto kūgio formos;
3. Balto stiklo, Ø – 0,74, h – 0,62, kiaurymės Ø – 0,3, dvigubo nupjauto kūgio formos;
4. Balto stiklo, Ø – 0,72, h – 0,55, kiaurymės Ø – 0,35, dvigubo nupjauto kūgio formos;
5. Balto stiklo, Ø – 0,8, h – 0,5, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio formos, Nuskeltas.
6. Gintarinis, Ø – 0,91×1,0, h – 0,5, kiaurymės Ø – 0,3, dvigubo nupjauto kūgio formos.
7. Balto stiklo, trigubas (1). Ø – 0,75, l – 1,62, kiaurymės Ø – 0,28, 0,30.
8. Balto stiklo, trigubas (2). Ø – 0,74, h – 1,62, kiaurymės Ø – 0,28, 0,30.
9. Balto stiklo, trigubas (3). Ø – 0,76, h – 1,62, kiaurymės Ø – 0,28, 0,30.
Visi karoliai – dvigubo nupjauto kūgio formos;
10. Balto stiklo, Ø – 0,75, h – 0,59, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio formos;
11. Balto stiklo, Ø – 1,11, h – 0,69, kiaurymės Ø – 0,45, dvigubo nupjauto kūgio formos;
12. Gintarinis, l – 2,61, h – 0,69, plotis – 0,7, 0,11, kiaurymės Ø – 0,24; stačiakampio formos;
13. Balto stiklo, Ø – 1,2, h – 0,75, kiaurymės Ø – 0,39, dvigubo nupjauto kūgio formos;
14. Balto stiklo, Ø – 0,9, h – 0,65, kiaurymės Ø – 0,39, dvigubo nupjauto kūgio formos;
15. Balto stiklo, trigubas (1). Ø – 0,64, l – 1,31, kiaurymės Ø – 0,3, 0,32;
16. Balto stiklo, trigubas (2), Ø – 0,66, l – 1,31, kiaurymės Ø – 0,3, 0,32;
17. Balto stiklo, trigubas (3) Ø – 0,62, l – 1,31, kiaurymės Ø – 0,3, 0,32;
Visi karoliai – dvigubo nupjauto kūgio formos;
18. Gintarinis, Ø – 1,38, h – 0,89, kiaurymės Ø – 0,30, dvigubo nupjauto kūgio formos;
19. Balto stiklo, Ø – 1,1, h – 0,51, kiaurymės Ø – 0,34, dvigubo nupjauto kūgio formos;
20. Balto stiklo, dvigubas (1). Ø – 0,75, l – 1,0, kiaurymės Ø – 0,32, 0,35;
21. Balto stiklo, dvigubas (2), Ø – 0,75, l – 1,0, kiaurymės Ø – 0,32, 0,35;
Visi karoliai – dvigubo nupjauto kūgio formos;
22. Balto stiklo, Ø – 0,79, h – 0,62, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio formos;
23. Gintarinis, Ø – 1,02, h – 0,75, kiaurymės Ø – 0,34, pusapvalis;
24. Balto stiklo, Ø – 0,78, h – 0,59, kiaurymės Ø – 0,59, dvigubo nupjauto kūgio formos;
25. Balto stiklo, Ø – 0,75, h – 0,58, kiaurymės Ø – 0,35, dvigubo nupjauto kūgio formos. Nuskeltas;

26.
27.
28.
29.

Balto stiklo, Ø – 0,78, h – 0,49, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio formos;
Balto stiklo, Ø – 0,79, h – 0,62, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio formos;
Gintarinis, Ø – 1,0, h – 0,55, kiaurymės Ø – 0,35, dvigubo nupjauto kūgio formos;
Balto stiklo su žalvarine įvija kiaurymėje, Ø – 0,79, h – 0,62, kiaurymės Ø – 0,32, dvigubo nupjauto kūgio
formos. Žalvarinės įvijos išliko nedidelis fragmentas lūžęs į kelias dalis, l – 1,4, Ø – 0,39. Padaryta iš pusapvalio
pjūvio vielos.
4. Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 12,8, įkotės l – 3,35, ašmenų plotis – 2,0, nugarėlės storis – 0,4. Ant peilio
išliko odinių (?) makštų, o ant įkotės – medžio fragmentai.
5. Segė, žalvarinė, lenkta kojele, atvira įvija. Įvijos l – 0,75. Segės h – 6,25. Lankelis ir adata apvalaus pjūvio,
žalvarinės vielos. Kojelė trikampio pjūvio. Lankelio Ø – 0,2, adatos Ø – 0,25. Dalis lankelio nulūžusi.
6. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis (?). Išliko tik adatos fragmentai, bendras l – 6,3, Ø – 0,41.
7. Yla, geležinė. L – 11,2, kotelio l – 6,0, Ø – 0,5. Išlikusi gerai, kiek deformuota. Ant kotelio išliko medžio
fragmentų.
8. Verpstukas, stačiakampio skersinio pjūvio, suapvalintais kampais. Padarytas iš smiltainio akmens. H – 1,51, Ø –
4,9×5,1. gerai išlikęs.
9. Verpstukas, stačiakampio skersinio pjūvio, suapvalintais kampais. Padarytas iš smiltainio akmens. H – 1,45, Ø –
4,31×4,4. Lūžęs į dvi dalis, mažesnioji nutrupėjusi.
10. Neaiškus geležinio dirbinio fragmentas. Gali būti ylos kotelio dalis (su medžio fragmentu). L – 3,95, Ø – 0,9.
11. Neaiškūs geležinio dirbinio fragmentai. Išliko dvi dalys:
Pirmos l – 3,25, Ø – 0,51, antros l – 2,94, Ø – 0,9.
Moters kapas 64
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,11×0,41) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis
– 3,85×2,92. lankelis ornamentuotas įžambių, susikertančių griovelių grupėmis, sudarančiomis brūkšniuotų
trikampių raštą. Galai ornamentuoti skersiniais grioveliais.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,1×0,41) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis –
3,51×3,2. Lankelis ornamentuotas įžambių, susikertančių griovelių grupėmis, sudarančiomis brūkšniuotų
trikampių raštą. Galai ornamentuoti skersiniais grioveliais. Apyrankė lūžusi į 3 dalis.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,1×0,38) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis –
3,62×3,1. Lankelis ornamentuotas įžambių, susikertančių griovelių grupėmis, sudarančiomis brūkšniuotų
trikampių raštą. Galai ornamentuoti skersiniais grioveliais. Apyrankė lūžusi į 2 dalis.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,11×0,41) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis
– 3,62×3,1. Lankelis ornamentuotas įžambių, susikertančių griovelių grupėmis, sudarančiomis brūkšniuotų
trikampių raštą. Galai ornamentuoti skersiniais grioveliais. Apyrankė lūžusi į 3 dalis.
Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Beveik taisyklingo apskritimo formos; Ø – 3,0×3,1, storis –
0,31. Monetos averse matyti vyriškos lyties (?) asmens profilis. Legendos perskaityti neįmanoma. Reversas
paveiktas erozijos.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Išliko tik adata. Adatos l – 7,2, Ø – 0,61.
Vėrinys, žalvarinių įvijų ir gintarinio karolio. Įvijos padarytos iš trikampio pjūvio žalvarinės vielos. Bendras įvijų l
– 4,63, Ø – 0,35. Karolis neišliko.

Vyro kapas 65
1.

Peilis, geležinis, tiesia nugarėle. L – 18,0, įkotės l – 6,0, ašmenų plotis – 2,0, nugarėlės storis – 0,55. Peilis galėjo
būti odinėse makštyse. Lūžęs į 3 dalis.
2. smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 10,5, adatos l – 8,3, galvutės Ø – 2,52×2,0.
3. Diržo sagtis, geležinė. Išliko tik keli fragmentai.
4. kniedės, žalvarinės, išgaubtos sferos (grybelio forma) galvute ir kotelių, kurio × - 0,21. Kniedžių: l. h – 0,8,
galvutės Ø – 0,65;
2. h – 0,81, galvutės Ø – 0,66;
3. h – 0,79, galvutės Ø – 0,65;
4. h – 0,75, galvutės Ø – 0,65;
Jomis tvirtinta diržo sagtis.
Mergaitės kapas 66

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Apyrankė, žalvarinė, trikampio pjūvio juostos (0,31×1,05), kuri galuose nežymiai siaurėja iki 0,95. Apyrankės
dydis – 5,85×7,55. Ornamentuota išilginėmis, trikampio formos įkartėlių juostelėmis. Galuose iškiliais
skersiniais ranteliais puoštais įkartėlėmis.
Apyrankė, žalvarinė, trikampio pjūvio juostos (0,31×1,05), kuri galuose nežymiai siaurėja 0,91–0,95. Apyrankės
dydis – 5,85×7,31. Ornamentuota išilginėmis, trikampio formos įkartėlių juostelėmis. Galuose iškiliais
skersiniais ranteliais puoštais įkartėlėmis.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,31×0,55) žalvarinės juostos, kuri galuose
susiaurinta 0,52–0,51. Apyrankės dydis – 4,79×6,11. Ornamentuota skersiniais, nežymiai iškiliais ranteliais ir
grioveliais tarp jų.
apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,3×0,64) žalvarinės juostos, kuri galuose
susiaurinta iki 0,62. Apyrankės dydis – 4,80×6,29. Ornamentuota skersiniais, nežymiai iškiliais ranteliais ir
grioveliais tarp jų. Lūžęs vienas galas.
Apyrankė, trikampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,22×0,8) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis –
4,55×4,91. Ornamentuota išilginiais ranteliais (po 2 iš abiejų pusių), galuose skersiniais ranteliais.
Apyrankė, trikampio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,25×0,80) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis –
4,56×4,89. Ornamentuota išilginiais ranteliais (po 2 iš abiejų pusių), galuose skersiniais ranteliais.
Apyrankė, žalvarinė, kūginiais galais. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,35 Ø žalvarinės vielos, kuri galuose
pastorinta iki 0,55 skersmens. Kūgelių Ø – 1,0, h – 1,25. Antkaklės dydis – 12,0×11,3. Viršutinė lankelio dalis iki
pusės puošta vytu iškilių juostelių ornamentu. Kūgeliai – vertikaliais grioveliais, sudarančiais kryžiaus formą.
Kepurėlė, vilnonė (?), puošta žalvarinėmis skardelėmis ir sraiginio-kilpinio tipo pakabučiais. Didesnės žalvarinės
skardelės dviem eilėmis prasideda nuo kaktos ir eina per kepurėlės vidurį iki dviejų didelių jungiamųjų skardelių
kepurėlės užpakalinėje dalyje. Taip pat didesnės skardelės, abejuose kepurėlės šonuose, išdėstytos rombiniu
raštu. Kepurėlės priekinę dalį puošia 17 sraiginio tipo pakabučių. Mažesnės skardelės vidutiniškai 0,5×0,5
dydžio, puoštos iškiliu spurgeliu viršutinėje dalyje. Kitoje skardelių pusėje po 2 sankabėles, kurios pervėrus
audinį būdavo užlenkiamos. Bendras mažesniųjų skardelių skaičius 1097. Didesnės skardelės, 2,0×1,5 dydžio,
puoštos 5–6 iškiliomis akutėmis sudarančiomis saulės simbolį. Kitoje pusėje po 2 užlenkiamas sankabėles.
Bendras didesniųjų skardelių skaičius 64. didelės, 5,0×4,0 dydžio, jungiamosios skardelės, užlenktais dviem
galais su skylutėmis. Ornamentuotos iškiliomis kvadratinėmis linijomis ir taškeliais tarp jų. Per vidurį 2
įžambinės taškučių linijos. Bendras didžiųjų skardelių skaičius 2.
Tūtelė, žalvarinė. L – 3,09, Ø – 0,8, skardelės storis – 0,01. Puošta apvytais, iškiliais ranteliais.
Tūtelė, žalvarinė. Neišliko.
Tūtelė, žalvarinė. Neišliko.
Žiedas, juostinis, žalvarinis su tarpeliu. Padarytas iš trikampio pjūvio žalvarinės juostos – 0,45×0,71. Dydis –
2,25. Ornamentuotas išilginiais, iškiliais, dantytais ranteliais, po 3 nuo centro į kiekvieną pusę.
Žiedas, žalvarinis, įvijinis (5 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio, 0,22 pločio ir 0,1 storio juostelės. Dydis – 1,95.
Plotis – 1,85. Neornamentuotas.
Žiedas, žalvarinis, įvijinis (5 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio, 0,2 pločio ir 0,1 storio juostelės. Dydis – 1,80.
plotis – 1,62. Neornamentuotas.

Kapas 67
1.
2.
3.

4.
5.

Geležinio dirbinio fragmentas (galbūt smeigtuko ?). L – 2,91, Ø – 0,5.
Meduko fragmentas (galbūt ylos rankenėlės ?). L – 3,1.
Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Netaisyklingo apskritimo formos; Ø – 2,79×3,9, storis – 0,49.
Monetos averse matyti vyriškos lyties (?) asmens profilis. Legendos perskaityti neįmanoma. Reversas gerai
išlikęs. Stovintis žmogus, vienoje rankoje laikantis lazdą kaip valdžios simbolį, kita ranka ištiesta link žalčio (?). Iš
kairės asmens pusės raidė S, o iš dešinės – raidė C.
Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 23,0, įkotės l – 1,0 (nulūžusi), ašmenų plotis – 2,8. Nugarėlės storis - .
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 8,0, adatos l – 6,0, galvutės Ø – 1,6×1,61. Lūžęs į 4 dalis.

Vyro kapas 68
1.
2.
3.

1. Peilis, geležinis, tiesia nugarėle. L – 14,0, įkotės l – 4,4, ašmenų plotis - , nugarėlės storis – 0,6. Išliko 2
fragmentai.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Neišliko.
Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 18,0, ašmenų h – 8,4. įmovos Ø – 3,5, ašmenų plotis – 5,1. Vidinė liemens dalis
nežymiai profiliuota. Gerai išlikęs.

4.

Žiedas, žalvarinis, įvijinis. Neišliko.

Kapas 69
1.

2.
3.
4.

Apyrankė, žalvarinė, kūginiais galais. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,31 Ø žalvarinės vielos, kuri galuose
pastorinta ir siekia 0,65 skersmens. Kūgelių Ø – 1,1, h – 0,8. Antkaklės dydis – 12,1×12,5. Viršutinė lankelio
dalis iki pusės puošta aplink vytu iškilių juostelių ornamentu. Kūgeliai – vertikaliais grioveliais su skersinėmis
įkartėlėmis sudaro kryžiaus formą.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,15×0,6) žalvarinės juostos, kuri galuose
susiaurinta iki 0,49. Apyrankės dydis – 4,05×5,5. Lankelis ornamentuotas įžambiais grioveliais, sudarančiais
zigzaginį raštą. Galuose lankelis puoštas skersiniais grioveliais.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,2×0,6) žalvarinės juostos, kuri galuose
susiaurinta iki 0,5. Apyrankės dydis – 3,99×5,7. Lankelis ornamentuotas įžambiais grioveliais, sudarančiais
zigzaginį raštą. Galuose lankelis puoštas skersiniais grioveliais.
Žiedas, žalvarinis, įvijinis (3 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio ir 0,1 storio juostelės. Dydis – 1,3. Plotis – 0,7.
Neornamentuotas.

Kapas 70
1.
2.
3.
4.
5.

Įvija, žalvarinė (lūžusi į dvi dalis). Padaryta iš pusapvalio pjūvio vielos. L – 1,6, Ø – 0,49.
Pakabutis, gintarinis. H – 1,1, Ø – 0,4–0,49, kiaurymės Ø – 0,12.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Neišliko.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,19×0,35) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis
– 4,01×5,45. Lankelis ornamentuotas skersinais grioveliais.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,15×0,35) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis
– 3,95×5,7. Lankelio galas lūžęs. Lankelis ornamentuotas skersiniais grioveliais.

Vyro kapas 71
1.
2.
3.

Ietigalis, geležinis, įmovinis, ištęsto rombo formos plunksna. L – 17,7, plunksnos plotis – 3,4, įmovos h – 7,0, Ø
– 2,6. Įmovoje išlikęs meduko fragmentas.
Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 22,7, įkotės l – 5,3, ašmenų plotis – 2,7, nugarėlės storis – 0,75. Gerai
išlikęs.
Žiedas, žalvarinis, įvijinis (5 įvijų). Padarytas iš trikampio pjūvio 0,09×0,21 žalvarinės juostelės. Dydis – 1,9.
Plotis – 2,0. Deformuotas. Neornamentuotas.

Vyro kapas 72
1.
2.

Ietigalis, geležinis įmovinis su iškilia briauna per vidurį, karklo lapo formos plunksna. L – 15,4, plunksnos plotis –
2,1, įmovos h – 5,9, Ø – 1,9. Įmovoje išliko 3,6 ilgio koto galas. Lūžęs į dvi dalis.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Išliko 2 fragmentai, kurių bendras l – 5,4, Ø – 0,45.

Kapas 73
1.
2.
3.
4.

Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 18,0, įkotės l – 3,4, ašmenų plotis – 2,4, nugarėlės storis – 0,6.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 9,3, adatos l – 8,0, Ø – 0,3, galvutės Ø – 1,41×1,45.
Puodo šukė, lipdytinė, lygiu paviršiumi. H – 1,9, plotis – 2,0.
Segė, žalvarinė, laiptelinė, trijų laiptelių, uždara įvija, lieta užkaba. Adata neišliko. H – 5,8, įvijos plotis – 5,2.
Segės kojelė baigiasi pumpurėliu, kurio Ø – 0,5.
1 laiptelio plotis ties įvija – 2,25, h – 0,6;
2 laiptelio plotis – 2,21×2,3, h – 0,8;
3 laiptelio plotis – 1,3, h – 1,01.
Segės nugarėlės plotis tarp 1 ir 2 laiptelio – 1,25, tarp 2 ir 3 – 1,0. Laipteliai puošti lygiagrečiais įvijais grioveliais, o
susidarę kanteliai – smulkiomis įkartomis. Įvija puošta dviem išilgai einančių taškelių eilėm.
Vyro kapas 74

1.
2.
3.
4.
5.

Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį, kiek ištiesta rombo formos plunksna. L – 20,0,
plunksnos plotis – 6,4, įmovos l – 5,8, Ø – tarp įmovos ir plunksnos 2,39. įmovoje išliko meduko fragmentas.
Gerai išlikęs. Restauruotas.
Ietigalis, geležinis, įmovinis su nežymiai iškilia briauna per vidurį, lauro lapo formos plunksna. L – 19,8,
plunksnos plotis – 4,61, įmovos l – 6,75, Ø – tarp įmovos ir plunksnos 1,65, gale – 1,75. Nedidelė įmovos dalis
nulūžusi, išlikęs meduko fragmentas. Gerai išlikęs. Restauruotas.
Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 17,5, liemens h – 3,0, ašmenų h – 6,3. Liemens Ø ties ašmenų pradžia – 3,35×3,8.
Įmovos Ø – 4,29×4,32, ašmenų plotis – 5,35. Įmovos gylis – 7,29. kirvis kiek profiliuotas, gerai išlikęs.
Restauruotas.
Peilis, geležinis, lenkta nugarėle. L – 21,5, įkotės l – 5,1, ašmenų plotis ties įkote – 3,3, per vidurį – 3,19,
nugarėlės storis – 0,91. Restauruotas.
Skydo umbas, geležinis, kūgio formos su pumpurėliu viršūnėje. Padarytas iš 0,42 storio geležinės skardos. H –
8,0, Ø – 14,5, spurgelio Ø – 1,61, vidinis umbo Ø – 0,85×10,5. Nuo pagrindo pakilęs – 2,3, vinies kiaurymės Ø –
0,45. Gerai išlikęs, kiek deformuotas. Restauruotas.

Moters kapas 75
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
8.

Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,2×1,35) žalvarinės juostos, kuri galuose
susiaurinta iki 1,15–1,1. Apyrankės dydis – 5,85×7,5. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais, o
susidariusios juostelės – akučių ir smulkių įkartų raštu. Lūžęs vienas galas.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 10,2, adatos l – 8,2, galvutės Ø – 2,3×2,3.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 10,2, adatos l – 8,0, galvutės Ø – 3,1×2,4. Lūžęs į 2 dalis.
Yla (strėlės antgalis ?), geležinė. L – 10,8, adatos l – 6,4, Ø – 0,6. Išlikęs medukas, kurio l – 4,2.
Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Netaisyklingo apskritimo formos; Ø – 2,8×3,0, storis – 4,1.
Monetos averse matyti vyriškos lyties (?) asmens profilis, kairėje pusėje įskaitoma legendos dalis
..COMMDODVS... Reverse sėdintis soste prieš žaltį ar gyvatę (?) imperatorius, viena ranka atremta į sosto
atkaltę, kita ištiesta link gyvio. Reverso legenda neįskaitoma.
Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Netaisyklingo apskritimo formos; Ø – 3,0×3,01, storis –
0,32×3,01, storis – 0,32×0,39. Monetos averse matyti vyriškos (?) lyties asmens profilis. Legendos perskaityti
neįmanoma. Reversas paveiktas erozijos, tačiau įžiūrimas stovintis visu ūgiu žmogus.
geležinio dirbinio fragmentas. Išliko dvi dalys:
l – 4,9, Ø – 0,62;
l – 2,1, Ø – 0,4.
Meduko fragmentas. L – 2,72.

Moters kapas 76
1.
2.
3.
4.

Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 9,0, adatos l – 6,3, galvutės Ø – 2,6×3,02. Gerai išlikęs, restauruotas.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 11,0, adatos l – 8,03, galvutės Ø – 2,7×3,0. Gerai išlikęs, restauruotas.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,18×1,0) žalvarinės juostos, kuri galuose
siaurėja iki 0,95. Apyrankės dydis – 5,85×6,65. Lankelis ornamentuotas 3 išilginiais per vidurį einančiais
grioveliais ir po vieną eilę akučių iš kraštų. Galai – skersiniais grioveliais.
Apyrankė, pusapvalio pjūvio, žalvarinė. Padaryta iš pusapvalės (0,19×1,12) žalvarinės juostos, kuri galuose
siaurėja iki 0,95–0,96. Apyrankės dydis – 5,62×5,85. Lankelis ornamentuotas 3 išilginiais per vidurį einančiais
grioveliais ir po vieną eilę akučių iš kraštų. Galai – skersiniais grioveliais.

Vyro kapas 77
1.

2.

1. Kalavijas, geležinis, dviašmenis su grioveliu per vidurį. Rankenos skersiniai tiesūs, buoželė pusiau ovalinė. L –
81,5, ašmenų plotis ties skersiniu – 5,4, prie smaigalio – 2,0, ašmenų storis - . Rankenos l – 9,0, plotis ties
ašmenimis – 3,5, prie buoželės – 2,2. Viršutinio skersinio l – 9,0, plotis – 2,4, apatinio l – 7,0, plotis – 2,0.
Buoželės l – 6,0, h – 2,7. Skersiniai ir buoželė dengti sidabru, ornamentuoti smulkaus tinklelio pavidalo raštu.
Gerai išlikęs. Restauruotas.
Ietigalis, geležinis, įmovinis su iškilia briauna per vidurį, karklo lapo formos plunksna. L – 29,9, įmovos h – 7,62,
plunksnos plotis ties įmova – 2,51, įmovos Ø ties plunksna – 1,21, įmovos pabaigoje Ø – 2,5. Gerai išlikęs,
įmovoje yra 0,3 Ø skylutė tvirtinimui prie koto/

3.

4.

Balno kilpa, geležinė. Padaryta iš 0,4 storio geležinės juostos. H – 14,0, plotis – 15,0 lankelio plotis ties kilpele
diržui praverti – 3,51, apatinio lankelio plotis – 3,35. Kiaurymė diržui praverti stačiakampio formos – 1,0×1,65.
Kilpa priekinėje dalyje ornamentuota išilginiais grioveliais ir smulkių dantukų raštu prie išorinės dalies bei
trikampėlių raštu prie vidinės pusės. Restauruota.
Balno kilpa, geležinė. Padaryta iš 0,42 storio geležies juostos. H – 14,5, plotis – 14,7, lankelio plotis ties kilpele
diržui praverti – 3,45, apatinio lankelio plotis – 3,2. Kiaurymė diržui praverti stačiakampio formos – 0,95×1,65.
Kilpa priekinėje dalyje ornamentuota išilginiais grioveliais ir smulkių dantukų raštu prie išorinės dalies bei
trikampėlių raštu prie vidinės pusės. Deformuota. Restauruota.

Atsitiktiniai radiniai
KV. H7
Gylis 1,0 m
1.

2.
3.

Moneta, žalvarinė, Romos imperijos sestercijus. Netaisyklingo apskritimo formos; Ø – 3,19×3,3, storis –
0,45×0,49. Monetos averse matyti vyriškos lyties (?) asmens profilis kairėje pusėje įskaitoma legendos dalis
..MAVRLLANTONIN... reversas stipriai pažeistas erozijos, matyti tik dalis žmogaus figūros, greičiausiai sėdinčio
ant žirgo. Restauruota.
Įvija, žalvarinė iš pusapvalio pjūvio vielos. L – 2,68, Ø – 0,49.
Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 7,9, adatos l – 5,85, galvutės Ø – 1,9×2,0.

Kv. G7
Gylis 1,0 m
1.

Segė, geležinė lankinė, lenkta kojele. Įvija atvira l – 2,65, Ø – 0,5. Lankelis nulūžęs, pusapvalio pjūvio geležinės
vielos, kurios Ø – 0,2. Adata apvalaus skersinio pjūvio, Ø – 0,31, ilgio nustatyti negalima.
2. Pakabutis, gintarinis, tulpės žiedo profilio. H – 1,59, plotis – 0,9–1,38, storis 0,41, kiaurymės Ø – 0,15.
3. Vėrinys iš žalvarinės įvijos, emalės ir dviejų stiklo karolių:
a) įvija padaryta iš trikampio pjūvio žalvarinės vielos. L – 2,05, Ø – 0,41.
b) karolis, žalsvo stiklo, pusapvalio skersinio pjūvio. H – 0,76, Ø – 0,8×0,9, kiaurymės Ø – 0,35, iš vienos pusės
kiaurymėje yra skersinis griovelis.
c) karolis, melsvo stiklo, pusapvalio pjūvio. H – 0,29, Ø – 0,4, kiaurymės Ø – 0,11.
d) karolis, raudonos emalės, pusapvalio skersmens. H – 0,81, Ø – 0,92×0,95, kiaurymės Ø – 0,32, yra negilūs
konusėliai.
Kv. B11
Gylis 0,9 m
1.
2.
3.
4.

Apyrankė, žalvarinė. Padaryta iš stačiakampio pjūvio (0,12×1,0) žalvarinės juostelės, kuri galuose kiek siaurėja
iki 0,8×0,85. Dydis – 3,52×4,2. Ornamentuota išilginiais grioveliais, kurie tarpais puošti skersinėmis įkartėlėmis,
galuose susikertančiomis įžambinėmis įkartėlėmis.
Apyrankė, žalvarinė. Padaryta iš stačiakampio pjūvio (0,11×0,85) žalvarinės juostelės, kuri galuose kiek siaurėja
iki 0,62×0,68. Dydis – 3,89×4,15. Ornamentuota išilginiais grioveliais, kurie tarpais puošti skersinėmis
įkartėlėmis, galuose susikertančiomis įžambinėmis įkartėlėmis.
Apyrankė, žalvarinė. Padaryta iš stačiakampio pjūvio (0,15×0,96) žalvarinės juostelės, kuri galuose kiek siaurėja
iki 0,6×0,55. dydis – 3,41×4,49. Ornamentuota išilginiais grioveliais, kurie tarpais puošti skersinėmis
įkartėlėmis, galuose susikertančiomis įžambinėmis įkartėlėmis.
Apyrankė, žalvarinė. Padaryta iš stačiakampio pjūvio (0,15×0,96) žalvarinės juostelės, kuri galuose kiek siaurėja
iki 0,9×0,89. Dydis – 4,0×3,62. Ornamentuota išilginiais grioveliais, kurie tarpais puošti skersinėmis įkartėlėmis,
galuose susikertančiomis įžambinėmis įkartėlėmis.

Kv. C10
Gylis 0,8 m
1.

Keramikos, lipdytinės, lygiu paviršiumi, fragmentas (puodelio kaklelis). H – 3,89, plotis – 2,55, storis – 0,61.

Planų ir brėžinių sąrašas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tirtųjų kapinyno plotų situacijos planas (M 1:250);
Ploto XX planas (M 1:25);
Kapo 61 planas (M 1:10);
Kapo 62 planas (M 1:10);
Kapo 63 planas (M 1:10);
Kapo 64 planas (M 1:10);
Kapo 65 planas (M 1:10);
Kapo 66 planas (M 1:10);
Kapo 67 planas (M 1:10);
Kapo 68 planas (M 1:10);
Kapo 69 planas (M 1:10);
Kapo 70 planas (M 1:10);
Kapo 71 planas (M 1:10);
Kapo 72 planas (M 1:10);
Kapo 73 planas (M 1:10);
Kapo 74 planas (M 1:10);
Kapo 75 planas (M 1:10);
Kapo 76 planas (M 1:10);
Kapo 77 planas (M 1:10);
Atsitiktinių radinių kv. H7 planas (M 1:10);
Atsitiktinių radinių kv. G7 planas (M 1:10);
Atsitiktinių radinių kv. B11 planas (M 1:10).

Foto sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Akmenų konstrukcijos. Plotas XX. Kapas 76;
Kapo 61 fragmentas;
Kapas 62;
Kapas 63;
Kapas 64;
Kapas 65;
Kapas 66;
Kapo 66 fragmentas;
Kapo 67 fragmentas;
Kapo 69 fragmentas;
Kapo 70 fragmentas;
Kapas 71;
Kapo 72 fragmentas;
Kapas 74;
Kapas 75;
Kapo 76 fragmentas;
Kapas 77.

(*) – visi 1990 tyrinėjimuose rasti dirbiniai restauruoti ir saugomi Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejuje.
(**) – H, h – aukštis, L, l – ilgis, Ø – skersmuo. Visi matavimai pateikti centimetrais.

