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Kapinyno tyrinėjimų istorija
Vilniaus pedagoginio instituto Baltų proistorės katedros ekspedicija 1991 metais tęsė 1983 metais pradėtus I–III amžių
Dauglaukio plokštinio kapinyno tyrinėjimus (1).
Kapinyno tyrinėjimų istorija ir jų rezultatai išdėstyti 1983–1986, 1988–1990 metų ataskaitose (2), mokslo bei mokslo
populiarinimo darbuose (3).
Tirtųjų plotų ir kapų aprašymas
Plotas XXI
1991 metais tyrinėtas tik vienas, XXI plotas, kuriuo buvo siekiama sujungti ŠV dalyje 1983, 1986, 1988, 1990 metais
tyrinėtuosius plotus. Plotas XXI išplanuotas ŠV-PV kryptimi. ŠV ir PR ploto kraštinės žymėtos skaitmenimis 1…10, vėliau,
pratęsus plotą į ŠR, skaitmenimis žymėjimas buvo pratęstas iki skaičiaus 14. ŠR ir PV ploto kraštinės žymėtos raidėmis
A…M (žr. ploto XXI planą). Rastųjų kapų numeracija buvo pradedama 78-uoju numeriu ir tęsiama.
1990 m., kv. E12, 13, F12, 13 buvo atidengtas 950–1100 m. kario kapas su kalaviju ir balnakilpėmis. Kapas atsidengė
tyrinėjimų sezono pabaigoje, todėl jo vieta buvo užkonservuota ir gilesni kapo aplinkos tyrinėjimai atidėti iki 1991 metų.
Tuo tikslu plotas XXI buvo išplėstas, apimant dalį 1990 m. ploto, kuris atsidengė 2 metrų pločio juostoje PV perkasos
dalyje (žr. ploto XXI planą). Be to, kv. A1…3, C1…3 atsidengė 1990 m tyrinėjimų išpjova, kuri ir daryta 76 ir 77 kapo
tyrimo reikalu. Kv. F13, G10…13, H7…10, I7…10, K8…10 į plotą įeina 1983 m. tirtas plotas. Kv. L9-10, M9-10 į perkasą
įsiterpia 1988 m. tirtas plotas. PR perkasos dalyje, 2 metrų pločio juosta atsidengia 1986 m. tirtas plotas (žr. plot XXI
planą).
1990 m. buvo nupjautas stambus klevas, kuris grėsė tyrinėjimų saugumui. Be to, klevo PV dalyje 1990 m. vienas greta
kito atsidengė kapai Nr. 73 ir 74. Juos ištyrus matėsi ir kitų, po šaknimis esančių, kapų pėdsakai. Todėl 1991 m. klevo
šaknų kelmas buvo preparuojamas, kad jį būtų galima iškelti, nenaikinant apačioje esančių kapų. Tai truko 8 dienas.
Iškėlus klevo kelmą, atsidengė ūkinės duobės: kv. E5…6, F5…6 – 1,5 m pločio; kv. H5, I4…6, J4…6, K5 2,48 m pločio, kv.
K4…6, L4…6 – 1,76 cm pločio, kv. K7, L7 – 1,2 m pločio, kv. J8, K8 – 1,12 m pločio. Ūkinės duobės buvo išvarpytos klevo
šaknų.
Tiriamajame plote ŠR krypti, per kv. A2…3, B3…4, D5…6, E6…7, F7…8, G8…9, eina į Vinco Šakio sodybą nutiesta
vandentiekio linija. Š kryptimi buvo nutiesta į Mykolo Šakio sodybą einanti vandentiekio linijos atšaka. 1,40 m gylyje nuo
dabartinio žemės paviršiaus atsidengė M. Šakio vandentiekio vamzdis. Jį apima kv. B5…10, C5…10. Kv. A10, B10
atsidengia vandentiekio šulinys. Todėl A10…14 nebuvo tyrinėjami. Dėl to, kad šalia tiriamojo ploto esančio sodybos
savininkas M. Šakys neleido kasti šalia namo esančios 5 m pločio teritorijos, kv. B11…14, C11…14 liko netyrinėti.
1 m gylyje, kv. C10..11, D10…11, atsidengė 0,96 m diametro laužavietė. 1,10 gylyje, kv. A6…8, B6…8, atsidengė žiedo
formos tamsi dėmė, kurioje buvo daug smulkių angliukų. 1,40 m gylyje, tuose pačiuose kvadratuose, atsidengė 1,92 m
diametro tamsi dėmė, kurioje buvo daug stambių ir smulkių angliukų. Dėmė baigė išnykti 2,90 m gylyje. Tai, greičiausiai,
buvusi duobė, kurioje būdavo kuriamas apeiginis laužas.
Laužavietėje, 1,55 m gylyje, rasta žalvarinio smeigtuko adatos dalis, 2,10 m gylyje atsidengė ritinio smeigtuko galvutė ir
likusi adatos dalis. Smeigtukas į laužavietę pateko jau sulaužytas.
Kv. A4…5, 0,5 m gylyje atsidengė 0,280,52 m akmuo, kurio dalis įeina į sieną ir 0,480,32 m akmuo. Kv. A3, 0,65 m
gylyje atsidengė 0,20,36 m akmuo. Šis akmuo kasant vandentiekį buvo išjudintas, todėl sudaryti akmenų konstrukciją
su kitais akmenimis jis negali. 0,75 m gylyje, kv. A1…2 atsidengė 0,320,4 m dydžio akmuo. 0,65 m gylyje, kv. C1…2,
atsidengė trys 0,520,28 m, 0,440,28 m ir 0,20,36 m didumo, vienas šalia kito sudėti akmenys. Kv. D1…2, tame
pačiame (0,65 m) gylyje, atsidengė 0,40,2 m didumo akmuo ir kv. E2 – 0,520,36 m akmuo. Šie akmenys galėjo
sudaryti vieną akmenų konstrukciją (žr. ploto XXI planą).
Kv. D2, 1,1 m gylyje atsidengė lipdytinio puodelio šukės, 1,15 m gylyje, šalia kv. C1…2 esančių akmenų atsidengė to
pačio puodelio šukės ir šalia jo buvusi laužavietė. Angliukų rasta ir prie kitų akmenų. Nukėlus akmenis paaiškėjo, kad
angliukų buvo pabarstyta ir po akmenimis. Po kv. A4…5 buvusiu akmeniu, 1,2 m gylyje rastas dalgelės (?) fragmentas ir
1,3 m gylyje – neaiškaus geležinio dirbinio fragmentas (Iš to matyti, kad šie akmenys kapinyno teritorijoje atsidūrė
neatsitiktinai). Ši akmenų konstrukcija galėjo žymėti vietą, kurioje buvo atliekamos apeigos su ugnimi. Gali būti, kad
akmenų konstrukcija buvo skirta tam, kad pažymėtų tam tikrą kapinyno dalį.
Kv. D7…8, 0,75 m gylyje atsidengė trys 0,240,20 m, 0,280,2 m, ir 0,280,24 m akmenys. Po jais, 1 m gylyje, atsidengė
kapo Nr. 81 duobė. Akmenys galėjo būti specialiai sudėti ant kapo, kad mirusysis neprisikeltų, ar kokiais kitais
sumetimais.
Kv. F10, 0,75 m gylyje, atsidengė 0,160,2 m akmuo. Jis stovėjo šaliai kapo Nr. 80.
Kv. F13, 1,25 m gylyje, atsidengė 0,20,16 m didumo akmuo ir kv. G13 – 0,280,24 m akmuo. Paskutinysis akmuo
stovėjo 1983 m tirtame plote, todėl aišku, kad jis pajudintas iš ankstesnės savo vietos.
1,35 m gylyje, kv. B6, žemėje, išjudintoje kasant M. Šakio vandentiekį, atsidengė žalvarinis statinėlinis (?) smeigtukas
rantytais galais.
Kv. B8, 1,3 m gylyje, šalia laužavietės rastas geležinis peilis su geležinių makščių fragmentu.

Mergaitės kapas 78
1,15 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. G3…4, H2…4, 12, atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis
tamsia pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti smulkūs angliukai.
Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š-P kryptimi. Š duobės galas suardytas klevo šaknų, P
duobės galo kontūras neaiškus, jį kerta 1990 m. tirtas plotas. Bendras duobės ilgis apie 2,80 m. Duobės plotis P gale –
0,93 m, Š gale – 0,84 m (žr. ploto XXI planą).
1,32 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,60 m atstumu nuo P duobės galo ir 0,38 m nuo R duobės krašto
atsidengė žmogaus dantų fragmentai. 1,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 0,60 m nuo P duobės galo ir 0,42 m nuo R
duobės krašto atsidengė pakauškaulio fragmentas. 1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 1,15 m nuo P duobės galo, 0,40
m nuo R duobės krašto ir 1,17 m nuo P duobės galo, 0,21 m nuo R duobės krašto atsidengė dilbio kaulų fragmentai.
Daugiau kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš kaulų fragmentų bei įkapių padėties, mirusioji laidota aukštielninka,
galva orientuota į PV 190 kryptimi.
Įkapės
1,30 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,69 m nuo P duobės galo ir 0,15 m nuo R krašto, atsidengė gintarinis
karolis (žr. kapo Nr. 78 planą). Jis buvo padėtas dešinėje mirusiosios galvos pusėje. Karolis nebuvo susijęs su mirusiosios
drabužiais.
1,38 m gylyje, 0,50 m nuo P galo ir 0,40 m nuo R galo atsidengė geležinio smeigtuko adata.
0,76 m nuo P kapo duobės galo ir 0,48 m nuo R krašto atsidengė vėrinys, sudarytas iš žalvarinių žiedelių ir vieno mėlyno
stiklo karolio, puošto išilgai einančiais grioveliais. Atstumas nuo dantų iki vėrinio – 0,04 m.
1,32 m gylyje, 0,82 m nuo P kapo duobės galo ir 0,45 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė geležinio lazdelinio
smeigtuko galvutė. Smeigtuko adata nukreipta į kapo dugną.
1,36 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 1,17 m nuo P kapo duobės galo ir 0,51 m nuo V kapo duobės krašto
atsidengė žalvarinė juostinė apyrankė 1,17 m nuo P duobės galo ir 0,43 m nuo R kapo duobės krašto atsidengė antra
žalvarinė juostinė apyrankė. Atstumas nuo pirmosios iki antrosios apyrankės – 0,13 m.
Suardytas kapas Nr. 79
1,15 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. F2…3, G2…3 atsidengė kapo duobės kontūro dalis, išsiskirianti tamsia
pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti smulkūs angliukai bei keramikos fragmentai. Š kapo dalis suardyta
1990 m. nupjauto klevo šaknų. P duobės galo kontūras neaiškus, jį kerta 1990 m. tirtas plotas. Kapo duobė stačiakampės
formos. Duobės ilgis – 0,97 m, plotis Š gale – 1,6 m, P gale – 0,90 m (žr. ploto XXI planą).
1,28 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,45 m atstumu nuo P kapo duobės galo, 0,51 m nuo R krašto atsidengė
žmogaus dantų fragmentai. Daugiau kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš dantų fragmentų ir įkapių padėties,
mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota į PV 185 kryptimi.
Įkapės
1,25 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,42 m nuo P duobės galo ir 0,51 m nuo R duobės krašto atsidengė
neaiškios paskirties geležinis dirbinys (kabutis?) (žr. kapo Nr. 79 planą).
Po geležiniu dirbiniu, 1,28 m gylyje atsidengė gintarinis kabutis.
1,28 m gylyje, 0,43 m nuo P duobės galo ir 0,51 m nuo V duobės krašto atsidengė kitas gintarinis kabutis. Kabučiai galėjo
būti suverti ant virvutės ir pakabinti po kaklu.
Mergaitės kapas Nr. 80
1,25 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. E10…11, F10…11 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis
tamsia pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti stambūs angliukai bei keramikos fragmentai.
Kapo duobė pailgos formos, jos Š galas užapvalintas, P – ne. Kapo duobė orientuota Š-P kryptimi. Duobės ilgis – 1,60 m,
plotis Š gale – 0,63 m, P gale – 0,61 m (žr. ploto XXI planą).
1,50 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus 0,90 m nuo Š duobės galo, 0,70 m nuo V krašto ir 0,10 m nuo Š galo ir
0,16 m nuo R krašto atsidengė akmenų konstrukcija, susidedanti iš dviejų 0,090,12 m, 0,080,10 m didumo akmenų.
Sprendžiant iš kaulų fragmentų ir įkapių padėties, šie akmenys buvo sudėti mirusiosios galvūgalyje.
1,20 m gylyje, 0,01 m į išorę nuo R duobės krašto ir 0,27 m nuo P duobės galo atsidengė 0,010,11 m akmuo. Jo
paskirtis neaiški.
Įkapės
1,62 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,41 m nuo Š duobės galo, 0,26 m nuo V duobės krašto, 0,34–0,38 m
nuo R duobės krašto atsidengė karolių vėrinys. Ant dalies karolių rasta audinio fragmentų. Mirusioji tikriausiai buvo
suvyniota į audinį ar juo užklota.

1,58 m gylyje, 0,51 m nuo Š duobės galo, 0,30 m nuo V krašto atsidengė žalvarinis ritinis smeigtukas, adata nukreipta į
kapo vidų.
1,60 m gylyje, 0,60 m atstumu nuo Š kapo duobės galo, 0,25 m nuo V krašto atsidengė įvijinė apyrankė. Po apyranke
buvo išlikę medinio karsto fragmentai.
Vaiko kapas be įkapių Nr. 81
1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. C8, D7…8 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis tamsia
pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti stambūs angliukai bei keramikos fragmentai.
R kapo duobės krašte buvo akmenų konstrukcija, kurią sudarė trys 0,240,20 m, 0,280,20 m ir 0,280,24 m didumo
akmenys. Akmenys galėjo būti sudėti tam, kad mirusysis neprisikeltų ar kokiais kitais sumetimais.
Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š-P kryptimi. Duobės ilgis – 0,84 m, plotis Š gale – 0,80 m, P
gale – 0,60 m (žr. ploto XXI planą). Kaulinės medžiagos neišliko. Jokių įkapių nerasta. Kapo orientacija neaiški.
Mergaitės kapas Nr. 82
Kapo duobės kontūras neišsiskyrė. Kv. C4, 1,10 m gylyje, buvo pastebėta angliukų ir keramikos fragmentų.
1,10 m gylyje, kv. C4, 8,68 m nuo P perkasos sienos atsidengė žmogaus dantų fragmentai.
1,10 m gylyje, kv. C4, 8,70 m nuo P perkasos sienos ir 7,10 m nuo V perkasos sienos atsidengė vėrinys, sudarytas iš
žalvarinių įvijų, žalvarinių karoliukų, gintarinio karolio ir žalvarinio kabučio.
1,15 m gylyje, kv. C4, 8,50 m nuo P perkasos sienos ir 6,40 m nuo V perkasos sienos atsidengė žalvarinė įvijinė vaikiška
apyrankė. Atstumas tarp vėrinio ir apyrankės – 0,08 m. Todėl matyti, kad vėrinys ir apyrankė priklausė vienam kapui.
Vaiko kapas be įkapių Nr. 83
1,15 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. A5…7, B6 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis tamsia
smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti stambūs angliukai bei keramikos fragmentai.
Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š-P kryptimi. Duobės ilgis – 1,40 m, plotis Š ir P galuose –
0,60 m (žr. ploto XXI planą). Š kapo duobės gale į kapą įsiterpia šalia esančios laužavietės dalis.
1,30 m gylyje, 0,28 m nuo P duobės galo ir 0,17 m nuo V duobės krašto atsidengė organinės medžiagos fragmentai. Tai
galėjo būti odinis maišelis. Kaulinės medžiagos neišliko. Įkapių nerasta. Kapo orientacija neaiški.
Vaiko kapas be įkapių Nr. 84
1 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. F4…5, G4…5 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis pilkšvos
spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti smulkūs angliukai ir keramikos fragmentai.
Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota ŠV-PR kryptimi. Duobės ilgis – 1,50 m, plotis P gale – 0,80 m,
plotis Š gale – 1 m (žr. ploto XXI planą).
Kaulinės medžiagos neišliko. Įkapių neaptikta.
Moters kapas Nr. 85
Preparuojant kapą be įkapių Nr. 84, 1,35 m gylyje išryškėjo kapo Nr. 85 duobės kontūro Š galas. P galas nebuvo aiškus.
Kapo duobė atsidengė kv. F4…5, G4…5.
Kapo duobė pailgos formos užapvalintu Š galu. Kapo duobė orientuota ŠV-PV kryptimi. Duobės ilgis 1,60 m, plotis P gale
apie 0,50 m (žr. ploto XXI planą).
1,25 m gylyje, 0,33 m atstumu nuo Š duobės galo ir 0,41 m nuo R duobės krašto atsidengė kaukolės fragmentai. Tame
pačiame (1,25 m) gylyje, 0,50 m nuo Š duobės galo ir 0,52 m nuo R duobės krašto atsidengė žmogaus dantų fragmentai.
Daugiau kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš kaulų fragmentų bei įkapių padėties, mirusioji laidota aukštielninka,
galva orientuota ŠR 42 kryptimi.
Įkapės
1,18 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,15 m nuo kaukolės fragmento atsidengė geležinio lazdelinio smeigtuko
galvutė.
1,20 m gylyje, 0,12 m atstumu nuo kaukolės fragmento atsidengė gintarinis karolis.
1,25 m gylyje, 0,47 m atstumu nuo kaukolės fragmento atsidengė žalvarinė juostinė apyrankė.
1,28 m gylyje, 0,52 m atstumu nuo kaukolės fragmento atsidengė antra žalvarinė juostinė apyrankė. Atstumas tarp
apyrankių – 0,12–0,13 m.
1,28 m gylyje, 0,14 m atstumu nuo pirmosios apyrankės ir 0,15 m nuo antrosios apyrankės, atsidengė žalvarinis žiedas.
Moters kapas Nr. 86
1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. C4, D2…4, E2…3 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis
pilkšvos spalvos smėlio dėme, kurioje buvo pastebėti smulkių angliukų fragmentai.

Kapo duobė pailgos formos, užapvalintais galais, orientuota Š-P kryptimi. Duobės ilgis – 2,50 m, plotis Š gale – 1 m, P
gale – 1,10 m (žr. ploto XXI planą).
0,65 m gylyje, prie P kapo duobės galo buvo 0,400,20 m didumo akmuo. Jis galėjo priklausyti kapui, t. y., žymėti kapo
vietą.
Įkapės
1,32 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 0,87 m nuo P galo ir 0,45 m nuo R krašto atsidengė žalvarinė antkaklė
buoželiniais galais.
1,30 m gylyje, 0,63 m nuo P galo ir 0,50 m nuo V krašto atsidengė kelių žalvarinių tūtelių fragmentai.
1,30 m gylyje, 0,90 m nuo P galo, 0,45 m nuo R krašto ir 0,46 m nuo V krašto atsidengė žalvarinis krūtinės papuošalas,
sudarytas iš 2 statinėlinių smeigtukų, sujungtų su ažūriniais pakabučiais, kurie jungiasi grandinėlių sistema.
1,32 m gylyje, 1 m nuo P galo ir 0,50 m nuo V krašto atsidengė žalvarinė laiptelinė segė.
1,31 m gylyje, 1,10 m nuo P galo ir 0,40 m nuo V krašto atsidengė žalvarinė juostinė apyrankė.
1,32 m gylyje, 1,17 m nuo P galo ir 0,40 m nuo R krašto atsidengė kita žalvarinė juostinė apyrankė.
Vyro kapas nr. 87
0,94 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. H6, I6 atsidengė duobės kontūras, kuris išsiskyrė tamsesnės spalvos
smėlio dėme. P kapo duobės galas suardytas ūkinės duobės.
Kapo duobė pailgos formos, šiek tiek suapvalintais galais, orientuota ŠV-PR kryptimi. Duobės ilgis – 1,03 m, plotis Š gale
– 1,04 m, P gale – 0,84 m (žr. ploto XXI planą).
0,97 m gylyje, 0,51 m nuo P galo, 0,40 m nuo R krašto atsidengė pakauškaulio fragmentas. Daugiau kaulinės medžiagos
nerasta. Sprendžiant iš kaulų fragmentų ir įkapių padėties, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva orientuota ŠV 344
laipsnių kryptimi.
Įkapės
0,94 m gylyje, 0,47 m nuo P galo ir 0,07 m nuo V krašto atsidengė geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas mirusiojo
galvūgalyje.
0,96 m gylyje, 0,50 m nuo P galo ir 0,17 m nuo V krašto atsidengė ietigalis, geležinis, įmovinis.
0,99 m gylyje, 0,10 m nuo P galo ir 0,38 m nuo R krašto atsidengė geležinio peilio fragmentas. Peilio ašmenys nukreipti į
kapo vidų.
Vyro kapas Nr. 88
1,48 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. E12…14, F12…14 atsidengė kapo duobės kontūras, išsiskiriantis
tamsia pilkšvos spalvos dėme, kurioje buvo pastebėti smulkūs angliukai ir keramikos fragmentai.
Kapo duobė pailgos formos. P galas užapvalintas, Š galas įeina į Š perkasos sieną. Kapo duobė orientuota Š-P kryptimi.
Duobės ilgis – 2,28 m, plotis Š gale – 0,89, P gale – 0,79 m (žr. ploto XXI planą). Į Š kapo duobės galą įsiterpia laužavietė.
Kaulinės medžiagos nerasta. Sprendžiant iš įkapių padėties, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva orientuota
ŠV 350 laipsnių kryptimi.
Įkapės
1,56 m gylyje, 0,98 m nuo P galo ir 0,39 m nuo V krašto atsidengė geležinė yla.
1,51 m gylyje, 0,37 m nuo Š galo ir 0,30 m nuo R krašto atsidengė geležinio smeigtuko fragmentas.
1,48 m gylyje, 0,20 m nuo Š galo ir 0,40 m nuo Į krašto atsidengė peilio makščių fragmentas.
*
Ištyrus vienuolika XXI Dauglaukio kapinyno ploto kapų, ŠR jo gale buvo pasiektas 2,0 m gylis, o PV – 1,8 m. šiame
horizonte išryškėjo natūrali žemės sluoksnių prigimtis, sudaryta iš geltonos spalvos smėlio ir molio intarpų. Tuo ploto XXI
tyrinėjimai buvo baigti.
Kapinyno teritorija sutvarkyta, atstatytas buvęs kalvelės reljefas.
III. Trumpos išvados
1.
2.
IV.

1991 metų tyrinėjimuose tirtas vienas, XXI plotas.
1991 metais ištirtas 120 kv.m žemės plotas, kuriame rasta 11 nedegintų mirusiųjų kapų. Visi jie datuotini II a. pab.–
III a.
Radinių sąrašas

Mergaitės kapas Nr. 78

Karolis, gintarinis, pusapvalio pjūvio. Karolio 0,90 cm, h – 0,50 cm, kiaurymės 0,20 cm.
Vėrinys, sudarytas iš 3336 žalvarinių neornamentuotų žiedelių ir vieno mėlyno stiklo karolio, puošto išilgai
einančiais grioveliais ir iškilimais. Žiedeliai padaryti iš keturkampio pjūvio žalvarinės juostelės (0,050,15 cm).
a) žiedelio 0,45 cm, h – 0,20 cm, kiaurymės 0,26 cm,  – pusapvalis. 6 žiedeliai sutrupėję.
b) Karolis, mėlyno stiklo, puoštas išilgai einančiais grioveliais ir iškilimais. Karolio 1,49cm, h – 1,42 cm, kiaurymės
0,60cm,  – keturkampis.
3. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, pusapvalio pjūvio. Padaryta iš pusapvalio pjūvio žalvarinės juostos (0,100,68 cm).
Apyrankės dydis – 5,634,59 cm. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais ir smulkių taškučių eilutėmis. Per
apyrankės lankelio vidurį eina išilginė neornamentuota juostelė.
4. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, pusapvalio pjūvio. Padaryta iš pusapvalės žalvarinės juostos (0,100,69 cm).
Apyrankės dydis – 5,564,44 cm. Lankelis ornamentuotas išilginiais grioveliais ir smulkių taškelių eilutėmis. Per
apyrankės lankelio vidurį eina išilginė neornamentuota juostelė.
5. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. L – 9,41 cm, adatos l – 7,48 cm, galvutės 1,20 cm. Smeigtukas sulūžęs į 4 dalis.
6. Smeigtuko adata, geležinė. Adatos l – 8,25 cm. Adata sulūžusi į 2 dalis.
1.
2.

Suardytas kapas Nr. 79
7. Kabutis gintarinis, stačiakampio formos, viršutinis galas nulūžęs. Kabučio ilgis – 1,46 cm, plotis prie kiaurymės – 0,47
cm, plotis apačioje – 0,55 cm, kabučio 0,3 cm, kiaurymės 0,19 cm.
8. Kabutis, gintarinis, stačiakampio formos. Kabučio ilgis – 1,45 cm, plotis prie kiaurymės – 0,54 cm, plotis apačioje –
0,56 cm. Kabučio  prie kiaurymės – 0,20 cm, apačioje – 0,32 cm. Kiaurymės 0,15 cm.
9. Neaiškios paskirties geležinis dirbinys (kabutis?), statinaitės pavidalo, su kiauryme viršuje. Ilgis – 2,75 cm, plotis prie
kiaurymės – 0,9 cm, plotis apačioje – 1,1 cm. Dirbinio 0,15 m, kiaurymės 0,56 cm.????
Mergaitės kapas Nr. 80
10. Vėrinys, sudarytas iš 22 žalvarinių ir vieno mėlyno emalės karolio. Vėrinio pradžioje, ant virvutės, buvo sumauti 8
pusapvaliai, neornamentuoti žalvariniai karoliai, prie jų jungtas 1 žalvarinis aguonos galvutės pavidalo karolis,
ornamentuotas įkartėlėmis, prie jų jungtas vienas emalės karolis, po juo sumautas vienas pusapvalis žalvarinis
karolis, vienas aguonos galvutės pavidalo neornamentuotas karolis ir trys pusapvaliai neornamentuoti žalvariniai
karoliai.
Vėrinį pradedančių 8 žalvarinių neornamentuotų karolių dydžiai:
1. 0,83 cm, h – 0,75 cm, kiaurymės 0,25 cm,  – pusapvalis.
2. 0,73 cm, h – 0,55 cm, kiaurymės 0,30 cm,  – pusapvalis.
3. 0,76 cm, h – 0,65 cm, kiaurymės 0,24 cm,  – pusapvalis.
4. 0,78 cm, h – 0,67 cm, kiaurymės 0,31 cm,  – pusapvalis.
5. 0,72 cm, h – 0,65 cm, kiaurymės 0,30 cm,  – pusapvalis.
6. 0,75 cm, h – 0,68 cm, kiaurymės 0,34 cm,  – pusapvalis.
7. 0,75 cm, h – 0,71 cm, kiaurymės 0,29 cm,  – pusapvalis.
8. 0,75 cm, h – 0,64 cm, kiaurymės 0,32 cm,  – pusapvalis.
Karolis, žalvarinis, aguonos galvutės pavidalo, per vidurį ornamentuotas horizontaliomis įkartėlėmis. Karolio dydis:
9. 0,76 cm, h – 0,65 cm, kiaurymės 0,10 cm,  – pusapvalis.
8 žalvarinių neornamentuotų karolių dydžiai:
10. 0,75 cm, h – 0,56 cm, kiaurymės 0,27 cm,  – pusapvalis.
11. 0,74 cm, h – 0,61 cm, kiaurymės 0,25 cm,  – pusapvalis.
12. 0,75 cm, h – 0,66 cm, kiaurymės 0,25 cm,  – pusapvalis.
13. 0,76 cm, h – 0,63 cm, kiaurymės 0,26 cm,  – pusapvalis.
14. 0,63 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,20 cm,  – pusapvalis.
15. 0,74 cm, h – 0,62 cm, kiaurymės 0,26 cm,  – pusapvalis.
16. 0,66 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,21 cm,  – pusapvalis.
17. 0,59 cm, h – 0,50 cm, kiaurymės 0,20 cm,  – pusapvalis.
Karolis, mėlynos emalės. Importuotas iš Romos imperijos. Karolio dydis:
18. 0,70 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,17 cm,  – pusapvalis.
Karolis, žalvarinis, pusapvalis, neornamentuotas:
19. 0,63 cm, h – 0,44 cm, kiaurymės 0,20 cm,  – pusapvalis.
Karolis, pusapvalis, aguonos galvutės pavidalo, neornamentuotas:
20. 0,67 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,13 cm,  – pusapvalis.
3 žalvariniai, pusapvaliai, neornamentuoti karoliai:
21. 0,71 cm, h – 0,62 cm, kiaurymės 0,26 cm,  – pusapvalis.

22. 0,75 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,30 cm,  – pusapvalis.
23. 0,73 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,30 cm,  – pusapvalis.
11. Smeigtukas, žalvarinis, ritinis.
L – 9,67 cm, adatos l – 8,12 cm, galvutės l – 1,55 cm.
Smeigtuko galvutė su skritulėliais viršuje ir apačioje. Galvutės plotis viršuje – 0,71 cm, apačioje – 0,65 cm. Per vidurį
galvutė smarkiai susiaurėja, jos plotis per vidurį – 0,30 cm. Po apatiniu skritulėliu prie adatos pritvirtinta kilpelė. Kilpelės
0,12 cm.
Viršutinis ir apatinis galvutės skritulėliai ornamentuoti išilginiais grioveliais ir smulkių taškelių eilutėmis. Viršutinio
skritulėlio viršus puoštas kryžiuku. Nuo galvutės apatinio skritulėlio 1,75 cm adata ornamentuota išilginiais grioveliais ir
smulkių taškelių eilutėmis.
12. Apyrankė, įvijinė, žalvarinė, padaryta iš plokščios (0,090,11 cm) vielos.
Apyrankė sudaryta iš dviejų įvijų. Vienas apyrankės galiukas nulūžęs, kitas baigiasi vielos užlenkimu. Apyrankės dydis –
4,554,27 cm. Apyrankė neornamentuota.
Apyrankė labai sulūžinėjusi, todėl klijuota PBMA (20) klijais.
Mergaitės kapas Nr. 82
13. Kaklo vėrinys, sudarytas iš 3 žalvarinių įvijų, 3 žalvarinių, 1 gintarinio karolio ir žalvarinio kabučio. Vėrinio pradžioje
ant virvutės buvo užmauta 1 žalvarinė įvija, prie jos jungtas žalvarinis kabutis su trimis ataugėlėmis, po jo vertas
vienas aguonos galvutės pavidalo žalvarinis karolis, gintarinis karolis, 2 žalvariniai karoliukai. Vėrinys užbaigtas
dvejomis žalvarinėmis įvijomis.
Įvija, žalvarinė, padaryta iš pusapvalio pjūvio (0,090,15 cm) vielos, neornamentuota. Įvijos galai šiek tiek aptrupėję. Jos
dydis: l – 2,22 cm,  įvijos pradžioje – 0,53 cm,  įvijos gale – 0,48 cm, kiaurymės  pradžioje – 0,26 cm, kiaurymės 
pabaigoje – 0,20 cm.
Kabutis, žalvarinis, lietas. L – 2,46 cm, ąselės ilgis – 0,59 cm, ąselės plotis – 0,43 cm, kiaurymės 0,21 cm. Kabučio ilgis
be ąselės – 1,87 cm. Ąselė jungiasi su 0,500,50 cm išlenkta juosta, kurios viršus ir apačia puošta išilginėmis juostelėmis.
Juostelės apačioje kabutis įsmaugtas (0,650,35 cm) ir į apačią siaurėja. Apačioje jo dydis – 0,300,30 cm. Kabučio
apačia užapvalinta. Kabutį puošia 3 apvalios ataugėlės, viena per vidurį (0,340,34 cm), viena dešinėje (0,270,30 cm),
kita kairėje (0,200,28 cm, aptrupėjusi) kabučio pusėje. Kabutis tikriausiai vaizduoja žmogaus veidą (kaukę).
Karolis, žalvarinis, aguonos galvutės pavidalo. 0,70 cm, h – 0,60 cm, kiaurymės 0,26 cm,  – pusapvalis.
1. Karoliukas žalvarinis, nupjautinio kūgio formos, 0,48 cm, h – 0,30 cm, kiaurymės 0,20 cm,  pusapvalis.
2. Karoliukas žalvarinis, nupjautinio kūgio formos, 0,55 cm, h – 0,29 cm, kiaurymės  – pusapvalis.
3. Įvija žalvarinė. Padaryta iš pusapvalio pjūvio vielos (0,090,20 cm). L – 2 cm,  įvijos pradžioje – 0,50 cm,  įvijos
pabaigoje – 0,50, kiaurymės  įvijos pradžioje – 0,50 cm, pabaigoje – 0,45 cm.
4. Įvija, žalvarinė, padaryta iš pusapvalio pjūvio vielos (0,060,12 cm). L – 2,46 cm,  įvijos pradžioje – 0,37 cm, 
įvijos pabaigoje – 0,12 cm.
14. Apyrankė, žalvarinė, įvijinė, neornamentuota, vaikiška. Padaryta iš pusapvalio pjūvio juostos (0,080,20 cm).
Apyrankės galai užlenkti. Dydis – 3,103,16 cm. Apyrankė buvo sutrūkusi, todėl suklijuota PBMA (20) klijais.
Moters kapas Nr. 85
15. Karolis, gintarinis, trikampio pjūvio.
1,1 cm, h – 0,49 cm, kiaurymės 0,24 cm,  trikampis.
16. Smeigtukas, lazdelinis, geležinis.
L – 7,65 cm, adatos l – 5,70 cm, galvutės 2,70 cm.
17. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, trikampio, pereinančio į pusapvalį, pjūvio.
Padaryta iš pusapvalio pjūvio žalvarinės juostos (0,171,10 cm). Apyrankės dydis – 5,704,92 cm. Lankelis
ornamentuotas išilginiais grioveliais, skersinių brūkšnelių ir akučių eilutėmis, galai – skersiniais brūkšneliais ir vertikaliais
grioveliais.
18. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, trikampio, pereinančio į pusapvalį, pjūvio.
Padaryta iš pusapvalio pjūvio žalvarinės juostos (0,171,10). Apyrankės dydis – 5,704,92 cm. Lankelis ornamentuotas
išilginiais grioveliais, skersinių brūkšnelių ir akučių eilutėmis, galai skersiniais brūkšneliais ir vertikaliais grioveliais.
19. Žiedas, įvijinis, žalvarinis. Padarytas iš trikampio pjūvio vielos (0,170,13 cm). Žiedo dydis 2,152,10 cm. Žiedas
susideda iš 3 su puse įvijų. Vienas žiedo galas nulūžęs, kitas nusmailintas. Galai ornamentuoti vertikaliomis
įkartėlėmis. Žiedas buvo sulūžęs į tris dalis. Suklijuotas PBMA (20) klijais.
Moters kapas Nr. 86
20. Antkaklė, buoželiniais galais, žalvarinė.

Lankelis padarytas iš apvalaus skersinio pjūvio (0,35 cm) žalvarinės vielos, kuri galuose platėja iki 0,42 cm. Lankelis
galuose baigiasi buoželiais: 0,87 cm, h – 0,65 cm. Lankelis galuose puoštas vertikaliais brūkšneliais, buoželiai – taip pat
vertikaliais brūkšneliais. Antkaklė sutrūkusi į 7 dalis, todėl suklijuota PBMA (20) klijais.
21. Žiedas, užmautas ant antkaklės lankelio.
Galbūt padarytas ne iš žalvario, o iš kokio nors kito metalo. Žiedas padarytas iš pusapvalio pjūvio metalinės juostelės
(0,250,74 cm). Žiedo 2,44 cm.
22. Krūtinės papuošalas.
Sudarytas iš dviejų statinėlinių smeigtukų, prie kurių pritvirtinta po vieną žalvarinį ažūrinį kabutį. Kabučiai tarpusavyje
jungiasi 3 grandinėlių eilėmis, be to, prie vieno kabučio pritvirtinta iš grandinėlės padaryta kilpa.
1. Smeigtukas, statinėlinis II gr., žalvarinis.
L – 8,80 cm, galvutės ir plokštelių l – 1,45 cm. Plokštelių 0,50 cm, h – 0,43 cm. Galvutė nupjauto kūgio formos. Jos
0,65 cm, h – 0,46 cm. Skritulio viršus puoštas kryžiniu ornamentu, šonai įstrižais brūkšneliais. Smeigtukas sulūžęs į 3
dalis, todėl suklijuotas PBMA (20) klijais.
2. Smeigtukas, statinėlinis II gr., žalvarinis.
L – 8,60 cm, galvutės ir plokštelių l – 1,20 cm. Plokštelių 0,20 cm, h – 0,20 cm. Galvutė nupjauto kūgio formos. Jos
0,50 cm, h – 0,40 cm. Skritulio viršus puoštas kryžiniu ornamentu, šonai – įstrižais brūkšneliais. Smeigtukas sulūžęs į 3
dalis, todėl suklijuotas PBMA (20) klijais.
Jungiamasis žiedas, žalvarinis (1,252,60 cm). Žiedas padarytas iš apvalios vielos, 0,20 cm. Vielos galai pasmailinti.
1. Kabutis, pusrutulio formos, ažūrinis, žalvarinis, lietas.
Kabučio ilgis – 2,70 cm, plotis apačioje – 2,70 cm, viršuje – 1,90 cm. Ąselės ilgis – 0,75 cm, plotis – 0,160 cm, ąselės
kiaurymės 0,53 cm. Prie kabučio apačios pritvirtinti 3 skirstikliai, kurių dydis 0,600,44 cm, kiaurymės 0,20 cm.
Kabučio ažūrinį ornamentą sudaro 4 trikampių eilės, viršuje 2 didesni trikampiai. Ąselė ir skirstikliai ornamentuoti
vertikaliais grioveliais.
Prie pirmojo skirstiklio prikabintas žalvarinis žiedas, 1 cm, prie antrojo skirstiklio – geležinis žiedas, 0,90 cm, prie
trečiojo skirstiklio – žalvarinis žiedas, 1 cm.
2. Kabutis, pusrutulio formos, ažūrinis, žalvarinis, lietas.
Kabučio ilgis – 0,20 cm, plotis apačioje – 2,60 cm, viršuje – 2,10 cm. Ąselės ilgis – 0,50 cm, plotis – 0,50 cm, ąselės
kiaurymės 0,30 cm. Prie kabučio apačios pritvirtinti 3 skirstikliai,kurių dydis 0,550,30 cm, kiaurymės 0,20 cm.
Kabučio ažūrinį ornamentą sudaro 4 trikampėlių eilės, viršuje 2 didesni trikampiai. Ąselė ir skirstikliai ornamentuoti
vertikaliais grioveliais.
Prie pirmojo skirstiklio prikabintas geležinis žiedas ( neaiškus), prie antrojo skirstiklio – geležinis žiedas ( neaiškus),
prie trečiojo skirstiklio – geležinis žiedas, 1,15 cm.
Kabučiai sujungti trimis atskiromis grandinėlėmis tokia tvarka: vidiniai žiedai (3 ir 1) – pirmąja grandinėle, 1-ojo kabučio
šoninis (1) žiedas su 2-ojo kabučio viduriniu žiedu (2) – antrąja grandinėle, 1-ojo kabučio šoninis (1) žiedas su antrojo
kabučio šoniniu (3) žiedu – trečiąja grandinėle. Be to, pirmojo kabučio šoninis (1) žiedas sujungtas su pirmojo kabučio
vidiniu (2) žiedu ketvirtąja grandinėle, sudarant kilpą.
1-osios grandinėlės ilgis apytiksliai lygus 38 cm
2-osios grandinėlės ilgis apytiksliai lygus 43,5 cm
3-osios grandinėlės ilgis apytiksliai lygus 46 cm
4-osios grandinėlės ilgis apytiksliai lygus 43 cm
Grandinėlių žiedelio 0,60 cm. Kai kurios krūtinės papuošalo dalys suklijuotos PBMA (20) klijais.
23. Segė, laiptelinė II gr., prūsiško tipo, žalvarinė.
Segė turi du laiptelius, šarnyrinio tipo užsegimą. Segės ilgis – 4,1 cm, plotis viršuje – 2,9 cm. Lankelis pusiau apskrito
pjūvio, jo plotis – 0,90 cm. Laipteliai ornamentuoti horizontaliomis linijomis.
24. Apyrankė, juostinė, žalvarinė, stačiakampio pjūvio.
Padaryta iš pusapvalės (0,301,20 cm) žalvarinės juostos. Apyrankės dydis – 6,205,10 cm. Lankelis ornamentuotas
išilginiais grioveliais, brūkšnelių ir akučių eilutėmis.
Vyro kapas Nr. 87
25. Ietigalis, įmovinis, geležinis.
Ietigalio ilgis – 21,5 cm, plunksnos ilgis – 10,5 cm, įmovos ilgis – 11 cm. Įmovos  gale – 1,60 cm, įmovos  prie
plunksnos – 1,30 cm. Plunksnos plotis plačiausioje vietoje – 3,30 cm, plunksnos storis – 1,17 cm. Įmova lūžusi.
26. Kirvis, įmovinis, geležinis, stipriai profiliuotas. Kirvio h – 13,5 cm. Įmovos  2,50 cm. Ašmenų plotis – 4,19 cm, plotis
tarp ašmenų ir įmovos – 2,30 cm.
27. Peilio fragmentas, geležinis.
Peilio fragmento ilgis – 8,30 cm, ašmenų plotis – 2,70 cm, nugarėlės storis – 0,63 cm. Fragmentas blogai išlikęs.
Vyro kapas Nr. 88

28. Yla, geležinė, kvadratinio pjūvio. Ylos ilgis – 8,51 cm, 0,55 cm. Ant ylos išlikę medžio fragmentai.
29. Smeigtuko adata, geležinė, apvalaus pjūvio. Smeigtuko adatos ilgis – 4,19 cm, 0,60 cm.
30. Peilio makščių fragmentas. Ilgis – 7,30 cm, makščių plotis – 2,74 cm, makščių nugarėlės storis – 0,94 cm, kiaurymės
2,140,29 cm. Ant makščių išlikę audinio fragmentai. Peilio makščių fragmentas blogai išlikęs.
Atsitiktiniai radiniai
1. Smeigtukas, statinėlinis (?), rantytais galais, su geležiniu jungiamuoju žiedu. Smeigtuko ilgis – 5,66 cm, galvutės ilgis
– 1,39 cm, galvutės  viršuje – 1,58 cm, galvutės  prie kiaurymės – 0,74 cm. Žiedo ilgis – 1,75 cm, plotis – 1,12
cm. Smeigtuko adata nulūžusi. Galvutės statinaitė ornamentuota įstrižais brūkšneliais, ranteliais, statmenais
brūkšneliais.
2. Peilis, geležinis. Peilio ilgis – 19,2 cm, ašmenų plotis – 2,24 cm, nugarėlės storis – 0,68 cm. Ant peilio likę makščių
fragmentai ir medinės rankenos likučiai.
3. Dalgelės dalis, geležinė, su užlenktu kotu. Ilgis – 9,53 cm, ašmenų plotis – 3,11 cm, nugarėlės storis – 0,68 cm.
Dalgelės dalis blogai išlikusi.
4. Neaiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. Ilgis – 6,17 cm, 1,801,76 cm.
5. Smeigtukas, ritinis, I gr., žalvarinis. Smeigtuko ilgis – 12,45 cm, galvutės ilgis – 2,91 cm, skritulėlių 1,46 cm, h –
0,34 cm, galvutės  per vidurį – 0,62 cm. Prie apatinio skritulėlio ir adatos pritvirtinta kilpelė, kurios 0,30 cm.
Smeigtuko skritulėliai iš šonų ornamentuoti išilginiais grioveliais. Galvutės viršuje – kryžinis ornamentas. 1,21 cm
nuo apatinio skritulėlio adata ornamentuota išilginiais grioveliais.
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7. Kapo 82 planas M1:10
8. Kapo 83 planas M1:10
9. Kapo 84 planas M1:10
10. Kapo 85 planas M1:10
11. Kapo 86 planas M1:10
12. Kapo 87 planas M1:10
13. Kapo 88 planas M1:10
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