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Kapas Nr. 1. 25-60 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas žirgo kapas. Kapo duo
bės dydis - I X2,5 m. Zirgo galvos kaulai ap
ardyti. Kiek geriau išlikę priekinių IT užpa
kalinitĮ kojų kaulai be i dalis stuburo. Apytik
ris žirgo griaučių ilgis - 1,8 m, Sprendžiant 
i~ kaulų padėties. :lirgas buvo paklupdyta5. 
ZiTgas buvo orientuotas galva i šiaurės ry
tus 150 kampu. 

R a din i a i. Zirgo pilvo srityje po išliku
siais stuburo kaulais buvo rasla 3 X 5 cm dy
džio gele:linė sagtelė. Aplink kaukolės kaulus 
buvo rasla daug žalvarin i ų apkalėli tĮ ar jų 
Iragmentų (24 vien.) ir keletas apskritų žal
varinių plokštelių su alaugėlėmis (4 vien.). 
PastartĮjų skersmuo - 2-2,5 cm. Apkalėliai ir 
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plokštelės (7 pav., 3), tikriausiai, puošė ka
manas. Tarp žirgo žandikaulių rasti geležiniai 
dvi nariai žąsIai su laužtukais (7 pav., 1). Jt! 
plotis -- t5 cm, laužtukll ilgis - 12 cm. Nu
imant galvos kaulus, raslas neaiškios paskir
lies žalvarinis dirbinys (7 pav., 5). kurio vit-· 
ną galą sudaro lulel ė, kitas galas profiliuotas. 
Dirbinio ilgis - 3,9 cm. Jis ornamenluota3 
grioveliais. 

Kapas Nr. 2. 50-65 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas sua rdyta zirgo kapo lie
kanos. Griaučiai beveik visai sunykę, if)likę 

žandikaulių fragmentai su dantimis, nuo jų 

90 cm į pietus - kažkokio kaulo fragmentai. 
Sprendžiant pagal šiuos kaulus, žirgas buvo 
orientuotas galva į šiaurę· 

R a din i a i. Prie žandikaulių rasta 7 cm 
ilgio geležinės grandies (i.slų?) dalis. 

I KAPINYNAS 

MYKOL AS MICHELBER T AS 

Rūdaičių I kapinynas (Kreti ngos raj.) 
yra vienas iš stambiausi ų tyrinėtų vaka
rų Lietuvos kapinyntl su akmenų vaini
kais. Kapinyną 1940 m. lie pos 17- rug
piūčio 13 dienomis tyrinėjo buv. Kauno 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus '. 
Rūdaičių I kapinynas y ra apie 2 km 

i šiaurės vakarus nuo Rūdaičiq ka imo, 
prie pil. S. Ba lsio sodybos (I pav,). Api~ 
ši kapinyną sužinota 1940 m. vasarą, ty
rinėjant Jazdų ir Senkų kapinynus. Vie
noje Rūda i čių I kapinyno dalyje buvo 
pastaty tas S. Balsio gyvenamas namas, 
svirnas ir tvartai, kitoje kapinyno dalyje. 
pereinančioje i kaimyninį valstiečio 

A. Bertu žio sklypą, žemė buvo ariama. 
Pietrytinėje kapinyno daly je senia u buvo 
kasami bulviarūsiai, be to, ka i kuriosE' 
kapinyno dalyse buvo imamas žvyras. Vi
same kapiny no plote aukštesnėse v ie tose 
buvo sukrauti stambesnių akmenų vai ni-

kai, o į vidurį primesta mažesnių akme
nq. Dideliame kapinyno plote akmem! 
vainikai buvo nuardyti ir ardomi toliau. 
Dalis akmenų buvo panaudota j ūros til 
to sta tyba i Pala ngoj e, da lis - gretimo 
Zibin inkų ka imo pastatų pamatams. Vie
ti n ių gyventojų pasakojimu, imant žvyrą, 
valstiečio S. Balsio sklype buvo randa
ma įvairių ge ležinių ir žalvarinių dirbi
nių. Dalis rastų dirbinių pateko į tuome
tin į Klaipėdos krašto muz i ejų, dalis 
į kolekcionieriaus Kuprio rin kin į, dalis 
vietos moky tojams. 

Siuo metu kapinyno teritorijoje tebe
stovi kolūkiečio S. Balsio gyvenamieji ir 
ūkiniai pastatai. Rytinė kapinyno dalis, 
kurioj e kai k ur matyti iš žemės išlindę 

stambių akmenų va inikai, yra apsodintiJ 
jaunu mišku. 
Rūdaiė ill kaime y ra ir antras ka piny

nas. Ji s y ra apie 1,5 km į šiaurės rytus 

I Tyrinėjimų dienorašėlai, pl.mal ir radmiai yril Kauno Valslybiflio istorijos muziejaus 
(toliau - KV!Ml Alcheolcgijos skyriuje. 
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I pav. Rūdaičių I kapinyno situacijos ir perkasų planas: J - perkasai, 2 - šlaitas, 
:J - S. Balsio sodybos pastatai 

2 pav. I-V perkasų ir kapų juose planas. 1 - kryiiuku pažymėta galvos kryptis, 2 - pNkasai, 
3- akmenys 
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J pav. VI perkaso ir jo kapų planas : 1 - kapai su Romos monetomis, 2 - kryiiuku pa
žymėta galvos kryptis, 3 - degintiniai kapai, 4 - a rklio kapas, 5 - akmenys 

nuo Rūdaičių kaimo ir apie 3 km i piet
ryčius nuo pirmojo kapinyno, kalvoje, 
esančioje dešinėje Tenžės upelio slėnio 

pusėje. Si kapinyną 1962 m. vasarą ty
rinėjo Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Istorijos institutas kartu su Kretingos 
kraštotyros muziejumi 2. 

1940 m. tyrinėjimų metu Rūdaičių I ka
pinyne buvo padaryti 7- perkasai (2 ir 
3 pav.). atidengtas apie 640 m2 plotas, 
ištirti 65 griautiniai, 3 degintiniai žmonit! 

LAIDOSENA 

1940 m. tyrinėjimai davė nemažai duo
menų apie šio kapinyno laidoseną , Jau 
minėjome, kad Rūdaičių I kapinyno ka
pai yra buvę apdėti akmenų vainikais. 

ir 1 žirgo kapas. Siame straipsnyje toliau 
bus kalbama tik apie kapus, kurie pri
klauso kapinynų su akmenų vainikais 
laikotarpiui, t. y. I-VII m. e. amžiams 
(kapai Nr. 1- 60). Kiti griautiniai ir de
gintiniai žmonių kapai ir žirgo kapas 

' (griautiniai žmonių kapai Nr. 61- 65, de
gintiniai kapai Nr. I-III ir žirgo kapas 
Nr. 1) priklauso jau ankstyvojo feoda
lizmo laikotarpiui ir jie pažymėti tik per
kaso plane (3 pav.). 

Kasinėjimų metu buvo ištirta kapinyno 
dalis, kurioje akmenų vainikai buvo be
veik visiškai nuardyti, todėl apie juos 
nedaug ką galime pasakyti. Kiek geriau 

l Trumpa Rūdaičių II kapinyno tyrinėjimų apžvalga paskelbta: Lietuvos TSR MA dar
bai, serija A. 2(15). Vilnius (1963). p . 55-71. Be to, žr. autoriaus straipsni .. Rūdaičių II 
kapinynas" šiame leidinyje, p. 56-73. 
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akmenų vainikai ar jų pėdsakai buvo iš
l i kę tik kapų Nr. 5, 23, 32, 51, 53, 57 ir 
59. Atrodo, kad III- IV amžių kapų ak
menų vainikai buvo apskritos formos, 
didelio skersmens (3 pav.) ir buvo labai 
panašūs i to laikotarpio Kurmaičių, Sen
kų ir Rūdaičių II kapinynlĮ akmenų vai
nikus. Antai kapo N r. 51 akmenlĮ vaini
kas krautas iš stambių 40 X 50 cm-
50X60 cm dydžio akmenų ir buvo apie 
3 m skersmens vidin~je pusėj e. Kai ku
rie akmenų vainikai galėjo bū ti mažesni. 
Pavyzdžiui, kapo Nr. 57 akmenų vai nikas 
vidinėje pusėje, matyt, buvo tik apie 
85 cm pločio. 

V- VI amžių kapų akmenų vainikai, 
sprendžiant pagal jų liekanas (2 pav.), 
buvo pailgos keturkampės arba ovalinės 

formos. Pavyzdžiui, kapo Nr. 32 akmenlĮ 

vainikas buvo taisyklingos keturkampės 

formos. Jo ilgis vidinėje pusėje buvo 
1,5 m. Vainiko statybai naudoti 25 X 30 cm 
dydžio akmenys. Atrodo, kad labai pana · 
šus i šį vainiką buvo ir kapo Nr. 23 ak
menų vainikas. Ovalinės formos pailgo 
akmenlĮ vainiko dalis buvo atidengta 
1lI- 1V perkasuose. Kai kurie akmenų 

vainikai sta tyti ir iš žymia i stambesnilĮ 

akmenų. Antai kapo Nr. 5 akmenlĮ vaini
kas buvo krautas iš 40 X 55 cm dydžio 
akmeną 

Mirusieji paprastai būdavo laidojami 
giliau akmenlĮ vainiko. Tai rodo tas fak
tas, kad perkasuose aptikta daug sveiklĮ 

nesuardytų kaplĮ, tuo tarpu jlĮ akmenlĮ 

vainikai nuardyti. Išlikusios liekanos tik 
tokilĮ akmenų vainikų, kurie buvo giliau 
nuo žemės pavi rš iaus. Pavyzdžiui, kapo 
Nr. 32 akmenų vainikas buvo atidengtas 
60 cm gylyje, kaplĮ Nr. 51, 53 ir 57 ak
menų vainikų liekanos - 20- 30 cm gy
lyje. Kartais mirusysis palaidotas tame 
pat gylyje, kaip ir kapo akmenlĮ vaini
kas (kapas Nr. 51). Kiek sunkiau pasa
kyti, kurioje akmenlĮ vainiko da lyje bū
davo įrengiamas kapas. Atrodo, kad, ypač 
ankstyvesniuose,- ne vainiko centre, bet 
jo pakraštyje. Antai kapas Nr. 51 buvo 
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irengtas akmenlĮ vainiko šiauriniame pa
kraštyje. Toks laidojimo būdas pastebė

tas ir 1962 m. tyrinėtame RūdaičilĮ II ka
pinyne. 

Mirusieji RūdaičilĮ I kapinyne laidoti 
keturkampėse pailgose duobėse. Pasise
kė nustatyti kai kurių jlĮ dydį. Suaugu
sieji laidoti 2-2,6 m ilgio ir 0,9-1,3 m 
pločio duobėse, vaikai - 1,1 m ilgio ir 
0,5- 0,6 m pločio duobėse. KaplĮ duobių 

gylis gana įvairus - nuo 15 iki 90 cm. 
Tačiau iš tikrųjų mirusiej i galėjo būll 

~alaidoli žymiai giliau. Per ilgus amžius 
ga lėjo pasikeisti kapinyno teritorijos pa
viršius, tuo labiau, kad paskutiniais prieš 
tyrinėjimus metais didelė dalis kapinyno 
teritorijos buvo dirbama žemė. 

Mirusi eji laidoti su karstais ir be jų. 

Ąžuolinių, greičiausiai skobti nių , karstų 

pėdsakai pastebėti 7 kapuose (Nr. 2, 5, 
18, 20, 37, 48, 49), kas sudaro tik a pie 
11,6 % visų ištirtų kapų. Nustatyta, kad 
karstai kai kuriuose kapuose (Nr. 18 ir 
20) buvo plokščiais dugnais. Mirusieji 
su karsta is laidoti tiek III-IV amžių ka
puose, tiek ir V-VI amžių kapuose. 

Mirusiųjų griaučiai Rūdaičių I kapiny
ne buvo labai blogai išlikę, daugiausia 
sunykę. Dažniausiai išlikę tik dantų pėd
sakai arba kitų kaulų fragmentai , kurie 
buvo prisiglaudę prie žalvarinių dirbinių. 
Dėl šios pri ežasties buvo labai sunku nu
statyti griaučių padėtį kape. Atrodo, kad 
mirusieji Rūdaičių I kapinyne buvo lai
doti aukštielninki. Sprendžiant pagal kai 
kuriuose kapuose geriau išlikusius rankų 
kaulų fragmentus, kartais mirusiojo ran
kos per alkūnes būdavo sulenkiamos sta
čiais kampais ir sudedamos skersai krū

tinės (k. 57), kartais tik dešinioji ranka 
sul enkiama stačiu kampu ir padeda m, 
skersai krūti n;,s, o kairioji sulenkiama 
smailu kampu ir užlaužiama aukštyn taip, 
kad dilbio kaulai būdavo a ptinkami ly
giag reč i ai žastikauliui (k. 2, 18, 30). 

Kadangi mirusiųjlĮ griaučiai sunykę, 

mirusiųjų lytis nustatyta pagal kapų įka

pes. Antai kapu()se Nr. 4, 5, 8, 10, 12, 
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18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 48, 52 ir 
55 buvo palaidoti vyrai, kapuose Nr. 6, 
9, 13, 17, 27, 28, 30, 31, 37, 59 ir 60 -
moterys, kapuose Nr. 2, 15, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 56 ir 58 - abie
jų lyčių vaikai, kitų kapLĮ lytis nenusta
tyta. Aptikta gana daug vaikl! kapLĮ - jie 
sudaro 25 % visų atidengtLĮ kapLĮ; nusta
tyta mirusiojo lytis - api e 35,9% kapų. 
Dėl to, kad mirusiųjLĮ griaučiai RūdaičiLĮ 
I kapinyne sunykę, neįmanoma nustatyti 
mirusiLĮjl! amžiaus ar pateikti kokius nors 
kitus antropologinius duomenis. 
Būdingas Rūdaičių I kapinyno laidose

nos bruožas yra tas, kad mirusieji laidoti 
įvairiomis kryptimis. Daugeliu atvejl! mi
rusiųjų laidojimo kryptis buvo nustatytd 
pagal įkapių padėtį. Mirusieji Rūdaičių 

I kapinyne laidoti galvomis į šiaurę, šiau
rės rytus, šiaurės vakarus, pietvakarius, 
pietus, pi e tryčius, rytus. Tačiau daugumą 
mirusiųjl! stengtasi orientuoti galvomis 
į šiaurę, nes nukrypimai į šiaurės rytus 
dažniausiai yra labai nedideli . Tai būdin
ga dauge liui tiek vyrų, tiek moterLĮ, tiek 
vaikų kaplĮ. 

Gana gausūs RūdaičiLĮ I kapinyno ra
diniai leido atsekti įkapiLĮ dėjimo tvarką. 

Papuošalai dažniausiai aptinkami tose 
vietose, kaip jie buvo uždėti ant miru
siojo: antkaklės ir karolių bei ivijLĮ ap
varos - mirusiojo kaklo srityje, segės ir 
smeigtukai - krūtinės srityje, apyrankė. 

ir žiedai - ant ranklĮ. Tokios įkapės, kaip 
peilia i ir galąstuvėli ai su skylute prika
binimui, dažniausiai randami mirusiojo 
juosmens srityje, nes būdavo nešiojami, 
pritvirtinti prie diržo. Juosmens srityj e 
paprastai aptinkamos ir geležinės bei žal
varinės diržLĮ sagtys. Pentinai aptinkami 
kojLĮ kulnLĮ srityje. Ietys būdavo dedamos 
šalia mirusiojo išilgai kapo, dažniausiai 
mirusiojo kairėje pusėje , todėl ietiga liai 
dažniausiai randami mirusiojo ga!vūga

Iyje, atsukti įmovomis mirusiojo kojLĮ link. 
Be to, mirusiojo galvūgalyje paprastai 
dedamos papildomos ikapės. Jas sudaro 
beržo tošies dėžutės, į kurias būdavo įde-

dam i žalvariniai įvijiniai žiedai, ka rtais 
nedideli lipdyti moliniai puodeliai, y los, 
adatos, si ūlt! kamuolėliai, o ankstyves
niuose - 1Il a. - kapuose - Romos mo
netos, žalvarinės juostinės apyrankės. Mi
rusiojo galvūgalyje paprastai aptinkamos 
ir tokios ikapės, kaip geležiniai dalgia i, 
gulintys skersai kapo, atsukti ašmeni mis 
į kapo vidų, geležiniai žąsiai, akmeniniai 
verpstukai, dIdeli akmeniniai galąstuvai, 

moliniai lipdyti puodeliai, kartais ir gele
žiniai įmoviniai kirviai. Kartais dalgiai ir 
kirviai kape apti nkami prie mirusiojo 
kairiojo peties, ylos - mirusiojo krūtinė, 
srityje. Tokios ika pės , kaip skydai, būda
vo padedamos ant kairiojo mirusiojo šo
no taip, kad dengdavo beveik visą krū

tinę (k. 48). 
Vyrams i kapus buvo dedami darbo 

irankiai (geležiniai dalgiai, kirviai, pei
liai, akmeniniai galąstuvai). ginklai (sky
dai, ietys). papuošalai (žalvarinės antkak
l ės, žalvarinės, sidabrinės ir geležinės se
gės, geležiniai smeigtukai, žalvarinės apy
rankės ir žiedai , vienas kitas gintarinis 
karolis), kiti buitiniai daiktai (moliniai 
puodeliai, retai - geležiniai žąsiai, pen
tinai, žalvariniai pincetai ir tošinės dė

žutės). Moterų kapai pasižymi papuošalų 

gausumu (žalvarinės antkaklės, gintaro, 
stiklo ir emalės karolių, žalvarin iLĮ įv ijų , 

sidabriniLĮ kabučiLĮ apvaros, įvairios žal
varinės segės, žalvariniai ir geležiniai 
smeigtukai, žalvarinės apyrankės ir žie
dai, žalvarinės grandinėlės). Juose aptin
kami ir smulk ūs darbo įrankiai (ge leži
nės ylos, adatos, akmeniniai verpstukai) 
bei kiti buitiniai daiktai (tošinės dėžutės, 

moliniai puodeliai). Vaikams į kapus de
dami papuošalai (ža lvarinės ir sidabrinė:; 

antkaklės, gintariniLĮ karoliLĮ ir žalvarinil! 
ivijLĮ apvaros, pavieniai gintariniai karo
liai, geležiniai smeigtukai, mažos žalva
I inės apyrankės, žiedai, kartais žalvari
nės segės), retais atvejais - darbo įran

kiai ir ki ti buitiniai daiktai (peiliai, ylos, 
molini ai puodeliai, tošinės dėžutės). To
kia įkapė, kaip varinės Romos monetos, 
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aptikta vyrų, moterų ir vaikų kapuose. 
Tik vienu atveju mirusysis buvo pa laido
tas su tokia brangia ikape, kaip žirgas 
(k. 19) . 

Dauge lyj e Rūdaič ių I kapinyno kapų 

buvo pastebėta smulkių degėsių ir ang
li ų . Smulkių anglių ir degėsių pastebėta 

20 kapLĮ, tatai sudaro '/3 visų i štirtų ka
pų. Dažniausiai degėsia i ir anglys paste
bimi visame kapo duobės kontūre (k. 5, 
17, 18, 22, 29, 30, 32, 55), kartais nedidelis 
degėsių sluoksnis randam as virš kapo 
(k. 20, 49, 54), kartais anglys randamos 
tik prie radinių (k. 37, 57) ir ne t po ja is 
(k. 12) . Degėsių ir anglių rasta ir kituose 
tyrinėtuose vakarų Li etuvos kapinynuose 

RADINIAI 

Gana gausūs y ra Rūdaičių I kapinyno 
radiniai. Tyrinėjimų metu III- VII am
i.ių kapuose ir atsitiktinai buvo rasta a pie 
350 ža lvarinių, ge ležinių, sidabrinilĮ, ak
meninių, gi ntarinių ir stiklinių dirbinių . 

Darbo iran kia!. Rūda ič i ų I kapinyn e! 
rasta nemažai da rbo jrankių. Pirmiausia 
reiki a paminėti geležinius d a I g ius, ku
rių rasta 5 kapuose (Nr. 5, 10, 21, 22, 52). 
Chronologiniu a tžvilgiu ankstyviausia> 
yra dalgis, rastas kape N r. 52 kartu su 
Romos monetomis, antkakle kūginiais ga
lais, laipteline sege ir kt. Da lgio ilgis -
29 cm, ašmenų plotis - 3 cm. Dalgis pa
ga l kitus radinius datuotinas III m. e. 
amžiumi. La bai panašių matmenų 5 buvo 
dalgiai, rasti kapuose Nr. 10 ir 21. Kiek 
didesni dalgiai rasti ka puose Nr. 5 (il
gis - 32 cm, ašmenų plotis - 3,5 cm) ir 

(Kurma ičia i , Rūdaičiai II, Senkai). Vieni 
tyrinėtojai ši reiškinj siedina su mirusi lĮ

jų la idojimo apeigomis 3, ki ti i degėsių 
pėdsakus žiūr i kaip i žiemos meto laido
jimo i šdavą ' . Galimas daiktas, kad žie
mą, kasant kapui duobę, buvo deginamas 
Jaužas ir, ją užkasant, anglys ir smulkūs 

degės ia i patekdavo i kapo duobės sam
,pilą . Prie tok ių kapų RūdaičitĮ I kapiny
ne galime skirti tik tuos, kuriuose degė
siai ir anglys pastebimi visame kapo duo
bės kontūre. Tač i a u tokiuose ka puose, 
kur anglys randamos tik prie radin ių. 

o kartais net po jais, matyt, buvo atlieka· 
mos kažkokios mirusiųjlĮ la idoj imo ap
e igos. 

Nr. 22 (ilgis - 35 cm, ašmenų plotis -
4,5 cm) . Kapuose Nr. 5 ir Nr. 10 dalgiai 
l asti su tokiomis ikapėmis, kaip žalvari
nės segės žvaigždinėmis koj e lėmis, a py
rankės s torėj ančiais daugiakampiais ga
lais, todėl jie datuotini V-VI m. e. am
žiais. Tam pačiam la ikota rpiui, matyt , pri
klauso ir dalgiai iš kapų N r. 21 ir 22. 

Geležiniai da lgi ai vakarų Lietuvos I1I
VII amžių vyrų kapuose yra gana dažnai 
sutinkama ikapė. Jie ras ti Sernuose, Klai
pėdos raj " , Kurmaičiuose, Kretingos raj ', 
Rūdaič ių II kapinynė, Senku ose, Kretin 
gos raj ., Palangos kapinyne. Lazdinin kuo
se, Kretingos raj. , Aukštakiemyje, Klai
pėdos raj. , Lumpėnuose , Silutės raj. , Grei
žėnuose , Silutės raj., Reketėje , Kret ingos 
.aj. Vidurio Lietuvoje geležiniai dalgiai 
kol kas rasti tik Seredžiaus kapinyne, 

3 P. KuHkau skas, Kurmaičių (Kretingos raj.) plokštinio kapinyno tyrinejimai.- Lietuvos 
I!.lurijos institute darbai, t. I, Vilnius, 195 1, p. 346. 
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4 H . Cehak-Ho/ubowic7.owa, Mater iat i zagadnienia cmentarzy.>ka kurhanowego kala 
wsi Nawry w powiecie Postawskim.-"Rocznik Archeologiczny", l. 1, Wilno, 1937. 
p . • 5-16. 

!:> Rūdaičill I kapinyno geležiniai dirbiniai dažniausiai yra labai sunykę, suLrūkę į rrag
mentus, todėl jų matmenys pateikiami tokie, kokie jie yra ty rinėj imų dienoraštYje, išmata
vus jucs Iduko Sąlygomis. Patikslinti tik kai kurių žalvarini ų, akmen i nių, molinių ir gin

'tarinių dirbiniu matmenys. 
S A Bezzenberg er, Litauische Graberfelder 1. Das Grtibcrfeld bei Schernen (Kr. M emel).
"Sitzungsberichte der AJtt!rt umsg~sellsc haft Prlls~ ia", sąs. 17, K6nigsberg, 1892, lent. 
15: 5 . 
.. P.' Ku1ikauskas, Kurmaič ią . , p. 338-339, pav. 5, 6, 8. 
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4 pav. Vyro kape Nr. 5 rasti geležiniai darbo jrankiai ir ginklai: 1, 3 - jmoviniai ieti
galiai, 2 - peilis, 4 - dalgio dalis (piautuvas 1), 5 - jmovinis kirvis 

Jurbarko raj. Nedidelis geležinis dalgis 
(fragmentai) rastas III-IV amžių kape :l. 

Kai kuriuose prūsų genčių kapuose 
(Sambijoje-Natangijoje) geležiniai dal
giai i kapus dedami jau nuo II m. e. a.9 

Geležiniai dalgiai randami ir III-IV am
žių vyrų kapuose pietvakarių Latvijoje 
(Kurzemėje) 10. Kaip rodo minėtų vakarų 

Lietuvos kapinynų tyrinėjimai, geležiniai 
dalgiai i kapus čia imami dėti nuo 
1lI m. e. a. 
Rūdaičių I kapinyno 5 kapuose rasti 

geležiniai i m o v i n i a i k i r v i a i. Tiek 
III-IV amžių kapuose (Nr. 52 ir 55), tiek 
vėlyvesniuose - V-VI amžių - kapuo-
5e (Nr. 5, 21 ir 25) rastieji kirviai beveik 

8 196t m. tyrinėjimų duomenys, kapas Nr. 49. Radiniai - LTSR Istorijos-etnografijos mu
ziejuje Vilniuje. 
" H. MOOIa, Die Eisenzeit in LettJand bis elwa 500 n. Chr., d . 2, Tartu, 1938, p. 532. 
l r E. Wahle, Die Ausgrabungen in Rutzau und Bauske.- Archeologijas raksti, t. I, d. 2, 
Riga, 1928, lent. 7: 6, 8: 7. 

79 



/ 
r-/ 

o 

, . 
! 

, 6 
" ~ I \ 

. ~ .. I\, ~'I 
j 1"\', 
, " 
" ." . ~ I 

. 1 

-o 
[ i i J 

2 4 

5 pav, Akmenin ia i da rbo irankiai : 1- 3 ga ląs tu\lė
liai su skylute prika binti (1 - k. r. 5, 2 - k, 
1 r. 12, 3 - k, N r. 20), 4 - cilindrin is verpstukas 
(k, Nr. 17), 5 - galąstuvas (k, Nr. 21) 

niekuo nesiskiria. Visi jie su siaura tie
sia įmova ir nežymiai platėjančiais ašme
nimis (4 pav" 5). Jų ilgis - 11,2- 19,5 cm, 
ašmenų plotis - 4,1 - 5,6 cm, įmovų skers .. 
muo - 3,2- 4,5 cm. Geležiniai įmoviniai 
kirviai yra labai plačiai sutinkama įkapė 
II- VII amžių vakarų ir vidurio Lietuvos 
vyrų kapuose II, jie plačiai paplitę senųjų 
prūsų genčių ir Latvijos teritorijoje 12. 

Randami su ietigaliais, dalgiais ir kitais 
vyrams būdingais daiktais. 

13-koje Rūdaičių I kapinyno kapų ras
tI g ele žin i a i p eil i a i. Paprastai 
kape aptinkame po vieną peilį, tik kape 
Nr. 5 rasti du peiliai. Peiliai yra tiesia nu
garėle, įveriami (4 pav., 2). Jie skiriasi tik 
savo dydžiu. Dažniausiai randami 12-

20 cm ilgio peiliai, jų ašmenų plotis -
1,5-3,3 cm. Keletas peilių buvo ilges
ni - jų ilgis nuo 25 iki 39 cm, ašment! 
plotis - 2,5- 3,8 cm. Prie kai kurių pei
lių pastebėti makščių pėdsakai. Kai ku
lios makštys buvo apkaustytos žalvariu 13. 

Geležiniai peiliai kaip įkapė Lietuvos te
ritorijoje žinoma nuo mūsų eros pra
džios 14 . 

Iš smulkių geležinių darbo įrankių, ras
tų moterų ir mergaičių kapuose , reikia 
paminė ti a da t ą (k. 6) ir yla s (k. 13, 
27, 28, 58 - 2 egz., k . 59) . Kape Nr. 6 
rasta geležinė adata buvo apvyniota siū

lais ir įdė ta į beržo tošies dėžutę . Adatos 
ilgis - 9,5 cm. Rūdaičių I kapinyne ylos 
labai sunykusios, jų likę tik fragmentai, 
todėl apie jų dydį ir formą nieko negali
ma pasakyti . Atrodo, jos buvo su medi
niais kotelia is (k. 28 prie ylos rasti me
džio pėdsakai) . Kartais jos būdavo įdeda
mos į beržo tošies dėžutę (k. 58) . 

Iš ak m e n i nių darbo įrankių pir
miausia reikia paminėti gal ą s t u vu 5, 

kurie rasti tik V- VI amžių kapuose 
(k. 5 - 2 egz., k. 10, 12, 18, 20, 21, 22) . 
Rūdaičių I kapinyne rasti galąstuvai yra 
dvejopi. Vieni jų (5 pav., 5) yra dideli, 
keturkampiai, padaryti iš smiltainio ak
mens, dažniausiai aptinkami mirusiojo 
galvūgalyj e (k. 5 ir 22) arba padėti prie 
šono (k. 21) kartu su geležiniais darbo 
įrankiais ir ginklais. Sių galąstuvų ilgis
nuo 9 iki 17 cm, skersmuo - 2- 4,3 cm. 
Visi keturi jų šonai būna labai nugaląsti. 
Kiti galąstuvai yra maži, pailgi ketur
kampiai, siaurėjančiais galais, su skylute 
prikabinti prie diržo (5 pav., 1- 3). Pa
prastai jie randami mirusiojo juosmens 
srityje (k. 5, 12, 18, 20). Sių galąstuvėlių 
ilgis - nuo 8.4 iki 14,6 cm, skersmuo
nuo 1,3 iki 2,2 cm. Dideli keturkampiai 

11 P. KuJikauskas, R. KuJikauskienė, A Taulavičius, Lietu.vos archeologijos bruožai (to· 
liau - LAB), Vilnil.is, 1961, p, 178, 303. 

80 

I ~ H . Moora, Die Eisenzeil. . , d, 2, p . 498- 506. Ten nurodyti imovinių kirvių tipai bei 
jų chronologija, 
13 Makštys, greičiausiai, buvo medinės, nors tyrinėjimų dienoraštyje medžiaga nenu· 
rodyta, 
H LAB, 180. 
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akmeniniai galąstuvai aptinkami jau III
IV m. e. amžių vakarų Lietuvos kapiny
nų kapuose 15 ir pietvakarių Latvijoje 16, 

tuo tarpu galąstuvėliai su skylutėmis pri
kabinti prie diržo paplinta tik V-VI m. e. 
amžiais 17. 

Nedaug Rūdaičių kapinyne rasta 
verpsčių smagračių - ver p s tuk Ų (k. 6, 
13, 17, 37), būdingo moterų darbo įran

kio. Visi verpstukai padaryti iš smiltai
nio akmens, cilindriniai. Jų skersmuo-
3,6-4,7 cm, storis - 1-1,6 cm. Kape 
Nr. 17 rastas verpstukas (5 pav., 4) vie
noje pusėje buvo ornamentuotas vora
tinklio rašto imitacija, kitoje - skersi
niais grioveliais, padalijusiais jį į ketu
rias lygias dalis. Cilindrinės formos smilt
akmenio verpstukai vakarų Lietuvos ka
pinynų kapuose randami nuo III-IV m. e. 
amžių ir, kaip rodo Rūdaičių I kapinyno 
medžiaga, naudoti V- VII amžiais. Antai 
kape Nr. 6 cilindrinis verpstukas rastas 
kartu su žalvarine sege žvaigždine kojele 
ir žalvarinėmis apyrankėmis storėjančiais 
apskritais galais. 

Buitiniai daiktai. Rūdaičių I kapinyne 
net 25 kapuose (41,6 % visų kapų skai
čiaus) rasti maži moliniai 1 i P d yti 
P u ode 1 i a i ir 1 puodelis atsitiktinai.. 
Įdomu, kad tokios keramikos žymiai dau
giau aptikta III-IV amžių kapuose (8-se 
iš 14-kos). Moliniai puodeliai dažniausiai 
būna profiliuoti (6 pav., 1), pūstais šo
nais, ismaugtais kakleliais, atriestu į iš
orę angos pakraščiu. Jų matmenys: aukš
tis - nuo 3,9 cm iki 8,5 cm, skersmuo per 

29 

4 5 

o 2cm 

6 pav. Įvairūs Rūdaičių kapinyno radiniai: 1 -
molinis puodelis (k. Nr. 27). 2 - žalvarinė diržo 
sagtelė (k. Nr. 11), 3 - žalvarinis diržo skirsliklis 
(k. r. 20), 4 - žalvarinis apkaliukas (k. r. 4) , 
5 - žalvarinis kabutis (atsitiktinis radinys), 6-
ža lvarinis pentinas (k. Nr. 4) 

vidurį - nuo 4,9 cm iki 10,2 cm, dugno 
skersmuo - nuo 3,5 iki 6,6 cm. Moliniai 
puodeliai kapuose rasti mirusiųjų galvū
galyje, kartais įdėti į beržo tošies dėžu
tę. Visi moliniai puodeliai -lygiu pavir
šiumi. Moliniai puodeliai buvo labai pa
plitusi įkapė vakarų Lietuvos II-VII am
žių kapinynuose. Jie rasti Pryšman
čiuose 18, Kurmaičiuose 19, Sernuose 20, 

I" Jie rasti Kurmaičiuose (žr. P. Kulikauskas, Kurmaičių .. , p . 340). Pryšmančiuose (O. Na
v ickaile , Pryšmančių, Kretingos raj ., II- IV amžių plokštinio kapinyno tyrinėjimai.- LTSR 
MA darbai, serija A, t. 2(7), Vilnius, 1959, p . 48), Rūdaičių II kapinyne, Senkuose. 
If. E. Wahle, Die Ausgrabungen .. , lent. 7: 7, 8: 8. 
17 Jie rasti ne tik Rūdaičių I kapinyne, bet ir Lumpėnuose, Silutės raj. (žr. H. Moora, 
Die Eisenzeit.., p. 567), Krikštonyse, Lazdijų raj. (P. Kulikauskas, Ndujas archeologinis 
paminklas Užnemunėje.- LTSR MA darba i, serija A, l. 1(6), Vilnius, 1959, pav. 4: 7), 
Fašušvyje, Kėdainių raj. (KVIM, inv. r. 715: 7 : 1). Maudžioruose, Kelmės raj . 
(B. BaAaTKa, PacKonKH MOrHAbHHKa B MaYA)KOpaH (KlIAbMecKHM paHoH) B 1964 r.- MaTe
pHaAbI K OT'IeTHOH KOHą>epeHl.\HH apXeOAOrnqeCKHX H 3THorpaą>HqeCKHX 3KcneAHIVlH 
1964-1965 rr. BHAbHIOC, 1966. CTp. 10) . 
IB O. Navicklaiė , Pryšmančių . . , 46. 
19 P. Kulikauskas, Kurmaičių . . , 342. 
~l A. Bezzenberger, Li tauische .. , lent. 12. 

6 lietuvos archeologiniai paminkla i 81 



Palangoje 21 , Aukštakiemyje 22, Rūdaičių II 
kapinyne, Lazdininkuose 23. Maži moliniai 
puodeliai rasti ir pietvakarių Latvijoje 
(Rucava) 24. Archeologinėj e literatūroj c 
šie puodeliai vadinami miniatiūriniais 25 

ir, kai kurių tyrinėtojų nuomone, buvo 
skirti "priminti" mirusiajam namų apy
vokoje vartotus daiktus 26 . Su šia nuomo
ne vargu ar galima sutikti, nes, kaip rodo 
kapinynuose randamų daugumos puode
lių matmenys, jie nebuvo didesnių puodų 
"miniatiūros", o patys buvo vartojami 
gyvenime. 
Rūdaičių I kapinyne iš rastų buitinių 

daiktų reikia paminėti ber ž o t o šie s 
d ė ž u tes. Beržo tošies dėžutės (daugiau
sia jų liekanos) buvo raslos 12 kapų. Jos 
rastos tiek ankstyvesniuose, II-IV amžių 
kapuose, tiek ir V-VI amžių kapuose. 
Kiek geriau išlikusios dėžutės buvo ap
tiktos kapuose Nr. 6 ir 59. Kape Nr. 6 
rasta beržo tošies dėžutė išorinėje pusėj e 
buvo sustiprinta odos dirželiais, apkaItais 
žalvariu. Jos ilgis - apie 7,5 cm, plotis 
apie 3,3 cm. Kape Nr. 59 rasta tošinė 

dėžutė buvo pailga, apie 10 X 16 cm dy
džio. Tošinės dėžutės yra labai būdinga 
vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų 
vainikais įkapė. Kitose Lietuvos dalyse to 
laikotarpio tyrinėtuose kapinynuose toši
nių dėžučių nerasta, išskyrus vieną at
vejį 27. 

Iš pavienių buitinių daiktų reikia pa
minėti vyro kape Nr. 5 mirusiojo krūti
nės srityje rastą žalvarinį p inc etą. 
Pinceto ilgis - 3,2 cm, plotis žnyplių ga
le - 1,5 cm. Pagal kitas kapo įkapes šis 
pincetas datuotinas V-VI m. e. amžiais. 
Zalvariniai pincetai rasti ir kituose va-

21 Radinidi - VIEM. 

karų Lietuvos kapinynuose (Kurmaičiai. 

Barzdūnai) 28 , senųjų .prūsų genčių terito
rijoje 29, tačiau kol kas nėra galutinai pa
aiškėjusi pincetų paskirtis. 
Rūdaičių I kapinyno V-VI amžių ka

puose rasta geležinių ir žalvarinių d i r
ž o sa g čių. Geležinės sagtys buvo la
bai sunykusios (k. 9, 12, 18, 19, 20). Dau
giausia rasta ovalinės formos arba apva
liu priekiu sagčių (6 pav., 2). Jų matme
nys - 2,6 X 2,8 cm, 3 X 4,6 cm. Geriau iš
likusios žalvarinės sagtelės rastos kapuo
se Nr. 5 ir 1l. Jos buvo ovaline priekine 
dalimi. Kape Nr. 5 rastos diržo sagtelės 

smeigtukas prie pagrindo turi keturkam
pį praplatinimą. Sagtelės skersmuo - 2-
2,3 cm. Prie sagtelės buvo pailgas ketur
kampis apkalas, padengtas sidabro plokš
tele. Zalvarinis diržo galo apkalas (frag
mentas) rastas kape Nr. 4. Zymesnių odi
nių diržų liekanų Rūdaičių I kapinyno 
kapuose neaptikta. Odinio diržo liekanos 
buvo atsitiktinai rastos VII perkase, kur 
tarp maišytos žemės ir suardytų akmenų 
vainikų buvo aptikti tokie būdingi III-
IV amžių dirbiniai, kaip žalvarinių ant
kaklių kūginiais galais fragmentai, žalva· 
rinis pusmėnulio formos kabutis, žalvari
nės dėželinės antkaklės dėželė su mė
lyno stiklo akute, varinė Romos moneta 
(nudilusi, neišskaitoma) ir kt. Atrodo, kad 
šiame perkase buvo suardyti kelių žmo· 
nių ir žirgų kapai. Odinio diržo liekanas 
sudaro 1,1 cm pločio odos juostelė, puošta 
pusrutulio formos išgaubtais tuščiavidu· 

riais apkala is (jų skersmuo - 0,9-1,3 cm). 
Iki šiol žymesnių odinių žalvariu kaus
tytų diržų liekanų yra aptikta Šernų ka
pinyne 30, tuo tarpu geležinės ir žalvari-

22 W. GacIle, Urgeschichte Ostpreussens, Konigsberg, 1929, pav. 131; LAB, pav. 172. 
23 LAB, pav. 263. 
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24 E. Wahle, Die Ausgrabungen .. , lent. 7: I, 16 : 1039, 1040, 1038. 
25 H. Moora, Die Eisenzeil. ., p. 562-565. 
26 LAB, 248. 
27 Tualetinės tošinės dėžutės liekan0S rastos labai turtingame Veršvų kapinyno (Kau
no m .) kape Nr. 197 (304) . 
28 LAB, 240. 
2fo W . Gaerle, Urgeschichte .. , pav. 191: h, k . 
~~ A. Bezzenberger, Litauische .. , lent. vm, dešin., fig. 1. 
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nės diržų sagtys III-VII m. e. amžių ka
puose sutinkamos beveik visoje Lietuvos 
teritor i joj e 31 . 

4-se Rūdaičių kapinyno kapuose 
(Nr. 5, 8, 18, 20) rasti netaisyklingos for
mos nedideli tit nag o g a b a I ė I i a i, 
kurie, gal būt, buvo naudojami kaip skil
tuvai. 

Dviejuose vyrų kapuose rasti p e n t i
n a i. Kape Nr. 4 rastas žalvarinis penti
nas (6 pav., 6). Jo lankelis yra pusiau 
apskrito skersinio piūvio (galai nulūžę), 

vidurinėj e dalyje tiek vidinėje, tiek išori
nėje pusėje yra po smailėjančią ataugą · 
Prie pentino buvo išlikę odos ir keli žal
variniai apkalėliai (6 pav. , 4). matyt, pen
tinas buvo pritvirtintas prie kojos odiniu 
dirže liu su apkalais. Pagal kitą šio kapo 
medžiagą tiksliai datuoti pentiną neįma
noma. Neturi jis analogij ų ir Lietuvos ar
cheologinėje medžiagoje. Kape r.18 buvo 
rastas sunykęs geležinis pentinas, su at
riestomis aukštyn ienelėmis ir 1,5 cm ilgio 
atauga. Pagal kitą šio kapo medžiagą 
(apyrankė storėjančiais galais, segė 

žvaigždine kojele) šis pentinas datuotinas 
V-VI m. e. amžiais. II-VII amžių va
karų Lietuvos kapinynuose geležiniai ir 
žalvariniai pentinai yra dar retai sutin
kama įkapė 32, nedaug jų iš to laikotar
pio rasta ir kaimyninėje Latvijoje 33 . 

Ginklai. Iš rastų Rūdaičių I kapinyne 
ginklų pirmiausia reikia paminėti g e I e
žin ius į m o v i niu sie ti g a I ius 34, 

kurie buvo rasti 12 kapų. Dažniausiai ka
pe buvo rasta po 1 ietigalį (k. 10, 19, 21 , 
23, 34, 50, 52), nors neretas atvejis, kai 
-:{ape rasta po 2 ietigalius (k. 5, 8, 25, 48, 
55). Ankstyviausi chronologiniu atžvilgiu 
yra ietigaliai, rasti kapuose Nr. 48, 50, 

: I Plg. LAB, 239-240, 350. 

52, 55. Ten jie rasti su tokiais dirbiniais; 
kaip žalvarinės antkaklės kūginiais ga
lais, laiptelinės segės, Romos monetos, to
dėl jie datuotini III- IV amžiais. Ietiga
lių ilgis - nuo 20 iki 38 cm, plunksnos 
ilgis - nuo 11,5 iki 2t cm, plunksnos plo
tis - nuo 3 iki 6 cm, įmovos skersmuo
nuo 2,2 iki 3,2 cm. V--VII amžių ka
puose rasti ie tigaliai yra mažesnių mat
menų (4 pav., 1, 3). Jų ilgis - nuo 13,S 
iki 25,5 cm, plunksnos plotis - nuo 2,2 
iki 3,7 cm, įmovos skersmuo - nuo 2,5 
iki 2,7 cm. Vienas kape Nr. 5 rastų ieti
galių turėjo išilginę briaunelę per plunks
nos vidurį. Dviejuose kapuose (1 r. 5 ir 8) 
rastos ieties koto žalvarinės įvijos su 
ąžuolinių iečių kotų pėdsakais. 

Geležiniai įmoviniai ietigaliai yra labai 
būdinga vyrų kapų įkapė beveik v isos 
Lietuvos teritorijoje, pradedant nuo 
II m. e. amžiaus 35 . 

Rūdaičių I kapinyne dviejuose III a. ka
puose (Nr. 48 ir 52) rasti geležiniai sky
dų umbai. Umbai labai sunykę. Kape 
Nr. 48 rastas skydo umbas buvo 18 cm 
skersmens, jo iškiliosios dalies skers
muo - 13,5 cm, aukštis - apie 8 cm. Ka
pe Nr. 52 rastos dviejų skydq umbų lie
kanos. Vieno iš jų skersmuo buvo apie 
15 cm, aukštis - apie 6,5 cm. Skydq um
bai III-IV amžiq Lietuvos archeologinėje 
medžiagoje yra labai re ti. Vakarų Lietu
voje jie rasti Sernuose 36 ir Kurmaičiuo
se 37, Palangoje (k. 2). Lazdininkuose 
(k. 38). 

Zirgo aprangos daiktai. Iš žirgo ap
rangos daiktų Rūdaičiq I kapinyne V 
VI amžių kape Nr. 5 rasti geležinių 

ž ą s I Ų fragmentai. L:ąslai buvę dvinariai, 
su apskritomis grandelėmis galuose. Gran-

~ : Jie rasti ne tik Rūdaičių I kapinyne, bet ir Sernuose, Aukštakiemyje ir Reketėje . 
o., Plg. H. Moora, Die Eisenzeit.., p. 526-528. 
34 Siuo metu KVIM Archeologijos skyriuje esantys ietigaliai i- Rūdaičių I kapinyno dė l 
p:etalo korozijos daugiausia sunykę, sutrupėję ir apie jų formą beveIk nieko negal ima 
pasakyti. Toliau pateikiami tik jtl matmenys, paimti iš tyrinėjimų dienoraščio . 
35 Apie jų formą ir chronologiją žr. LAB, p. 188- 190 ir 309-313. 
36 A. Bezzenberger, Litauische . . , lent. XV: 1. 
n P. Kulikaus]ws, Kurmaičių .. , p. 339. 
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delių skersmuo - apie 4,1 cm. Geležiniai 
dvinariai žąsIai su apskritomis grandimis 
galuose vakarų Lietuvos kapinynuose ran
dami jau nuo III m. e. amžiaus (Kurmai
čiai, Pryšmančiai, Šernai). jie aptinkami 
ir V-VIII m. e. amžiais (Reketė) 38 , nors 
apskritai yra retai sutinkama ikapė. 

Papuošalai sudaro gausiausią Rūdaiči1l 

I kapinyno radinių grupę. Nemaža rasta 
kaklo papuošalų, jų tarpe antkaklių. 

5-se kapuose ( r. 48, 50, 52, 55, 58) ras
tos žalvarinės ant kak I ė s k ūgi n i a i s 
gal a i s. Kape Nr. 48 rastos 2 antkaklės 
kūginiais galais. Jų lankelio skersinis piū
vis apskritas, i galus kiek storėjantis, kū
geliai puošti aplink einančiais grioveliais. 
Antkaklių skersmuo - 14,1 cm ir 11,1 
cm. Kapas gerai datuotas, ten rasta Mak
simino I moneta (III a.). Beveik analogiš
kos antkaklės rastos kapuose Nr. 50 (2 
egzemplioriai) ir Nr. 52 (7 pav., 4), tik 
šių antkaklių lankeliai prie galų puošti 
įstrižų rantelių grupėmis. Kape Nr. 52 ras
toji antkaklė buvo masyvesnė, jos skers
muo - 17 cm. Dviejų antkaklių kūginiais 
galais fragmentai rasti atsitiktinai VII per
kase 39 . Šiai antkaklių grupei skirtina ir 
kape Nr. 55 rasta vytinė antkaklė kūgi
niais galais. Antkaklės lankelis suvytas iš 
4 apskritų vielų, kūgeliai puošti aplink 
einančiais grioveliais. Antkaklės skers
muo - 15,2 cm. Šią antkaklę reikia da
tuoti III m. e. amžiumi, nes kape buvo ras
ta su Romos monetomis ir žalvarine laip
teli.ne sege. Antkaklė iš kapo Nr. 55 ne
turi atitikmenų Lietuvos archeologinėje 

medžiagoje, tuo tarpu aukščiau minėtos 
antkaklės kūginiais galais priklauso vadi
namajai klaipėdietiškų antkaklių grupei, 
datuojamai III- IV m. e. amžiais 40. 

28 Zr. LAB, 347. 
0& KVIM, inv. Nr. 1702: 3 ir 1702: 4. 

Rūdaičių I kapinyno kape Nr. 58 rasta 
žalvarinė antkaklė kūginiais galais, ku
rios kūgeliai buvo skirtingai ornamentuo
ti. Jie puošti iš viršaus (smaigalio) i apa
čią einančiais trimis grioveliais, dalijan
čiais kūgeli i 3 lygias dalis. Antkaklės 

lankelis apskrito skersinio piūvio, i galus 
kiek storėjantis ir puoštas skersiniais ran
teliais. Antkaklė sulūžusi. Šio tipo antkak
lės datuojamos III amžiaus pabaiga -
IV amžiumi 41 ir yra labai paplitusios be
veik visoje Latvijos ir Lietuvos teritorijo
je. Vakarų Lietuvoje jos aptinkamos re
tai 42. 

3-se Rūdaičių I kapinyno kapuose 
(Nr. 37, 57 ir 59) ir atsitiktinai rastos žal
varinės d ė ž eli nės ant kak 1 ė s arba 
jų fragmentai. Kape Nr. 59 ir atsitiktinai 
VII perkase rastos dėželinių antkaklių dė
želės, puoštos mėlyno stiklo akutėmis. Ka
pe Nr. 37 rastoji antkaklė (7 pav., 1) turi 
apskrito skersinio piūvio lankelį, kuris 
į galus storėja ir yra apvyniotas apskrita 
viela. Prie pat galų lankelis baigiasi dviem 
profiliuotais žiedais. Antkaklės galai bai
giasi dviem apskritomis plokštelėmis su 
skylutėmis; viena plokštelė ornamentuota 
rantytomis juostelėmis ir spurgeliais. Ant
kaklės ske rsmuo - 15 cm. Panaši antkak
lė rasta III- IV amžių Šernų kapinyno 
kape Nr. 10 43• Rūdaičių I kapinyno kape 
Nr. 57 rastoji antkaklė yra panaši i kapo 
Nr. 37 antkaklę. Jos galai apvynioti 
plokščia viela. Vienas galas baigiasi ap
skrita plokštele su skylute per vidurį. or
namentuota ranteliais ir spurgeliais, ki
tas - nedidele buožele. Į šią antkaklG 
labai panašios antkaklės, rastos Kurmai
emose (kapas Nr. 5 su Romos mo
netomis) 44, Šernuose 45, jos žinomos 

,0 H . /VIoom, Die Eisenzeit.., p. 284-288. 
, I Ten pat, p. 293. 
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4 ~ Sio lipo antkaklė rasta ne tik Rūdaičių I kapinyne, bel ir Stragnuose, Klaipėdos raj. 
(Zr. H. 1>100ro, Die Eisenzeit. . , p. 292). 
43 P. J\.u Jjkou ksos, Kurmaičių .. , p. 327, pav. 1. 
44 Ten pat. 
45 A. Bezzenberger, Lilauische . . , lent. IX, dešinpje, viršuje. 
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7 pav. Kaklo papuošalai: 1 - žalvarinė antkaklė dėželiniais galais (k. r. 37), 2 - žal
varinių įvijų, pakabučių, emalės ir stiklo karolių apvara (k. r. 50), 3 - gintaro karoliq 
IT žalvario įvijų apvarėlė (k. Nr. 46). 4 - žalvarinės antkaklės kūginiais gala is dalys 
(k. Nr. 52) 

III- IV m, e. amžiais ir senųjų prūsų gen
čių teritorijoje 46. Ir Rūdaičių I kapinyno 
dėželinės antkaklės datuotinos III
IV m. e. amžiais. 
Rūdaičių I kapinyno kape Nr. 13 buvo 

aptikti žalvarinės ant kak I ė s v i e I a 
a p v y n i o t a i s gal a i s fragmentai, 
o kape Nr. 17 žalvarinės ant kak 1 ė s 
apskrito skersinio piūvio 

I a n k eli u fragmentai. Prie pastarosios 

antkaklės dar rasti žalvarinės grandinėlės 
fragmentai. Kadangi antkaklės sunykusios, 
ką nors daugiau apie jas pasakyti nega
lima. 
Rūdaičių I kapinyne rastos kelios a n t

kak 1 ė s sto r ėja n č i a i s gal a i s. 
Kape Nr. 5 rasta žalvarinė apskritos vie
los antkaklė storėjančiais užkeistais ga
'lais. Galai puošti skersinių rantelių grupė
mis. Antkaklės skersmuo - 14,5 cm, lan
kelio storis per vidurį - 0,4 cm, galų sto-

Ior. O. Tisch/er, H. Kemke, Oslpreussische Altertiimer aus der Zeit de r grossen Graberfel
der nach Christi Gebmt, K6nigsberg, 1902, lent. XV : 1. 
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ris - 0,9 cm. Ji datuotina V-VI m. e . 
amžiais, kadangi kape rasta su sege 
žvaigždine kojele ir apyranke storėjan

čiais galais. Kape Nr. 15 rasta sidabrinė 
antkaklė storėjančiais galais (sulūžusi). 

apskritos vielos lankeliu, ornamentuota 
galuose skersiniais ranteliais. Antkaklės 
skersmuo - 10,2 cm. Ji taip pat datuo
lina V-VI m. e. a., kadangi kape rasta 
kartu su apyranke storėjančiais galais. 

Rūdaičių I kapinyne rasta ir keletas 
ant kak I i Ų sut o r d i ruo t u I a n
k e I i u. Kape Nr. 2 rasta žalvarinė tor
diruota antkaklė keturkampiais užkeistais 
galais. Jos skersmuo - 10,4 cm. Antkak
lė rasta kartu su apyranke storėjančiais 

daugiakampiais galais, todėl ji datuotina 
V-VI m. e. amžiais. Kažkokios tordiruo
tos antkaklės liekanos rastos ir V - VI 
amžių kape Nr. 6. Įdomi antkaklė yra iš 
kapo Nr. 28. Antkaklės lankelis apskritas, 
šonuose tordiruotas, vienas galas baigiasi 
rombo formos plokšte le, ornamentuota 
akutėmis ir skrituliukais, kitas - kabliu
ku. Antkaklės skersmuo - 15 cm. Sią 
antkaklę taip pat, greičiausiai, reikia 
skirti V-VI m. e. amžiui, nes kape ji 
rasta su labai šiam laikotarpiui būdingais 
gintariniais dvigubo nupiauto kūgio for
mos ir apvaliais suplotais karoliais. Konst
rukcijos atžvilgiu šiai antkaklei artima 
antkaklė yra rasta Žemgaloje (Latvija). tik 
pastarosios galai kiek kitaip užbaigti -
vienas kabliuku, kitas dviguba ovali ne 
plokštele "". Antkaklė datuojama V 
VI m. e. amžiais. 
Rūdaičių I kapinyno kape Nr. 42 rasta 

žalvarinė ant kak I ė sud v i g u b .'1 

pri e k ine d a I i m i. Abi priekinės 

lankelio vielos yra tordiruotos, o užpaka
linė viela - apskrito skersinio piūvio. 

Antkaklės skersmuo - 14 cm. Si antkak
lė taip pat datuotina V-VI amžiais, nes 
kape ji rasta su apyranke storėjančiais 

galais. 

Prie kaklo papuošalų priklauso Rūdai
čių I kapinyne rastosios gausios kar o
I i ų, Į V J J Ų ir į vai r i Ų kab u č i lJ 
a p var o s. Kapinyne rastos gintarinių 

karolių apvaros (k. 30, 41, 42). pavieniai 
gintariniai karoliai (k. 10, 12, 15, 18, 20, 
21, 29, 35, 40, 44, 45, 59), gintarinių ka
rolių ir žalvarinių įvijų apvaros (k. 2, g, 
28, 43, 46), gintarinilJ ir stiklinių karolių 
apvaros (k. 6, 13, 31). gintarinių, stiklini,! 
ir žalvarinių karolių apvara (k. 39), ema
lės karolilĮ apvara (k. 60). emalės, stikli
nių karolių ir ža lvarinių įvijų apvara 
(k. 50), žalvarinių įvijų apvara (k. 53) ar 
pavienės žalvarinės įvijos (k. 11, 34, 37, 
44), sidabrinių kabučių apvaros (k. 6, 13), 
pavieniai stikliniai (k. 14). žalvariniai (k. 
59) karoliai, geležiniai (k. 17) ir žalvari
niai kabu čiai (atsitiktinis radinys VII per· 
kase). Kaip matome, Rūdaičių kapinyno 
apvaros buvo labai įvairiai kombinuotos. 
Jos rastos daugiausia moterų ir mergaičių 
kapuose, tuo tarpu pavieniai karoliai daž
nai aptinkami ir vyrų kapuose. 

Reikia šiek tiek plačiau sustoti ties at
skilomis šių dirbinių grupėmis. Emalės 

karoliai yra rash lik lII- IV m. e. amžių 
kapuose (Nr. 50 ir 60) . Kape Nr. 60 ras· 
tąją emalės karolių apvarą sudarė 18 di
delių apvalių suplotų oranžinės spalvos 
karolių ir 1 tokios pat formos tamsiai 
Jaudonas karolis. Sio tipo karoliai Lietu
voje sutinkami gana retai " . Kapo Nr. 50 
apvaroje (7 pav., 2) rastas mėlynas apva
lus emalės karolis, puoštas raudonos ir 
baltos spalvos juostele, priklauso Lietu
voje plačiai paplitusių karolilĮ tipui. Sio 
tipo karoliai randami II-VI amžių vaka
HĮ ir vidurio Lietuvos laidojimo pamink
luose. Stiklinių karolių Rūdaičių I kapi
nyne rasta nedaug. Du juodi maži apva
lūs karoliai rasti kapo Nr. 50 karolilĮ ap
varoje. Jų skersmuo - 0,7 cm, ilgis --
0,4 cm. Sios formos karoliai Lietuvoje la
biausiai žinomi iš lII- IV amžių archeolo-

46a Ldlviešu kultūra senalne, RTga, 1937, lent. XXIV: 3. 
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47 Keliolika šio tipo karolill rasla Eiguliuose (Kauno m.), Padubysyje. Maudiioruose (vi
si Kelmės raj.), Upytėje (Panevėžio raj.). Sernuose, Veršvuose (Kauno m.). 



ginės medžiagos ". Kapo Nr. 13 apvaroje 
lastas dvigubo nupiauto kūgio formos 
mėlynas karolis. Jo skersmuo - 1,1 cm, 
ilgis - 0,55 cm. Sio tipo karoliai Lietu
voj e randami taip pat III- IV amžilĮ ar
cheologinėje medžiagoje, nors gana re
tai " . Kape Nr. 14 aptiktas mėlynas dide
lis apva lus suplotas karolis. Jo skers
muo - 1 cm, ilgis - 0,5 cm. Sio tipo ka
roliai taip pat aptinkami su III-IV m. e . 
amžitĮ medžiaga 50. Nenustatytos formo3 
mėlyno stiklo karoliai rasti Rūdaičių 

I kapinyno kapuose Nr. 6 ir 13, pailgas 
keturkampis sunykęs karolis - kape 
Nr. 31. 

Daugiausia Rūdaičių I kapinyne rasta 
gintarinių karolių . Jie rasti 24 kapuose, 
o tai sudaro 40 % visų ištirtų II- VII am
žių kapų skaičiaus. Tik vienu a tveju gin 
tarinis karolis rastas III-IV amžių kape 
(Nr. 59). Karolis buvo dvigubo nupiauto 
kūgio formos. Jo skersmuo - 1 cm, il
gis - 0,7 cm. Ypač daug gi ntarinių karo
lių rasta V- VI amžių kapuose, matyt. 
tuo laikotarpiu jie labai paplito . Sio lai
kotarpio kapuose dažniausiai sutinkami 
dvigubo nupiauto kūgio formos karoliai 
(7 pav., 3) . Jų skersmuo - nuo 0,6 cm iki 
1.7 cm, ilgis - nuo 0.4 cm iki 1,6 cm. 
Nemažai rasta ir apvalių suplotų karolių. 
Jų skersmuo - 1,5- 2 cm, ilgis - 0,9-
1,1 cm. Rasta ir keletas apvalių. Jų skers
muo - 0,9-1,2 cm, ilgis - 1 cm. Ginta
rinių karolių rasta ir kituose to laikotar
pio vakarų ir vidurio Lietuvos kapiny
nuose SI, 

Žalvarinis karolis rastas tik III- IV am
žių kape Nr. 59. Jis yra apvalus, suplo-

tas. Jo skersmuo - 0,7 cm, ilgis - 0.4 cm. 
Žalvariniai karoliai šio laikotarpio kap'i-
nynuose yra retas radinys 52. ' 

Žalvarinės jvijos II-IV amžių kapuo
se sutinkamos retai (k. 50), daugiausia jos 
rastos V- VI amžių kapuose. Įvijos daž
niausiai susuktos iš pusiau apskrito sker
sinio piūvio vielos. Jų skersmuo - 0,6-
1,5 cm, ilgis - 1,2- 2 cm. 

Retai aptinkamos ir kabučių apvaros. 
Kažkokių sidabrinių kabučitĮ liekanos ras
tos kapuose Nr. 6 ir 13, sunykęs geležinis 
pasidabruotas kabutis - kape Nr. 17. 
Perkase VII buvo rastas žalvarinis pusmė
nulio formos kabutis su kilpele viršuje ir 
trimis ataugėlėmis apačioje (6 pav., 5) . 
Sios formos kabučiai dažnai sutinkami 
III- IV amžių archeologinėje medžiagoje. 

Palyginti nemažai Rūdaičių I kapinyne 
lasta krūtinės papuošallĮ, kuriuos sudaro 
segės ir smeigtukai. 

Gana jvairios yra Rūdaičių I kapinyno 
se g ė S. Kapuose Nr. 52 ir 55 buvo ras
tos žal var inė s I a i p tel inė s s e
g ė S . Kape Nr. 52 rastoji segė (8 pav., 1) 
yra pasidabruota, turi tris laiptelius, ku
rie puošti išilginiais grioveliais. Panaši se
gė rasta ir kape Nr. 55. Laiptelinės segės 
priklauso prie vienų iš gausiausių 

III- IV amžių archeologinių dirbinių 5'. 
Žymiai da>Igiau rasta 1 a n k i nių s e

gi Ų. 6-se kapuose (Nr. 5, 6, 26, 39, 42, 55) 
rastos žalvarinės lankinės segės lenkta 
kojele. Ankstyviausia chronologiniu at
žvilgiu segė rasta kape Nr. 55. Jos ilgis -
6,2 cm, jvijos plotis - 3,7 cm. Segė kape 
rasta su tokiais dirbiniais, kaip antkaklė 

kūginiais galais, laiptelinė segė, Romos 

.lt> Jie rasli Eiguliuose, Padubysyje. Pakalniškiuose (Panevėžio raj.), buv. Panevė:hi.o apsk
rityje (tikslesnė radimo vieta ne-i;inoma), Radikiuose (Kauno raj.). Rūdaičių II kapinyne, 
Seredžiuje (Jurbarko raj.), Veršvuose. 
~ 9 Jie rasti Maudžioruose, Padubysyje, Pakalniškiuose, Pusdvaryje (Kelmės raj.), buv. 
Panevėžio apskr.. Sargėnuose (Kauno m.) ir Seredžiuje. 
~ <! Jie rasti Eiguliuose, Maudžioruose. Noruišiuose, Padubysyje, Sernuose, Upytėje ir 
VerSvuose. 
5 1 Zr. LAB, 326. 
:;2 lki šiol jie rasti Akmeniuose (Kelmės raj.). Kurmaičiuose, Rūdaičių II kapinyne, Ver!· 
\'uose, Sa rgėnuose, Pajuostėje (Panevėžio raj.). Paviekiuose. 
!>:, Plačiau apie jų tipus ir paplitimą žr. LAB, 220-222; H. Mooro, Die Eisenzeit.., 
p. 81-JOO. 
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8 pav. Krūtinės papuošalai: 1 - žalvarinė pasidabruota laiptelinė segė (k. Nr. 52), 2-
;:alvarinė lankinė segė žvaigždine kojele, puošta sidabro plokštele (k. Nr. 10), 3 - žalva
rinė lankinė segė žvaigždine kojele (k. Nr. 20), 4 - sidabrinė lankinė segė lenkta kojele 
(k. Nr. 18), 5 - žalvarinė lankinė segė lenkta kojele (k. Nr. 39), 6 - žalvarinio smeig
tuko galvutė (k. Nr. 51). 7 - žalvarinis lazdelinis smeigtukas (atsitiktinis radinys) 

monetos, todėl ji datuotina III- IV am
žiais. V - VI amžių kapuose rastosios se
gės yra didesnės, jų ilgis - 7- 10 cm, 
ivijos plotis nuo 5 cm iki 11 cm. Kapuose 
Nr. 5 ir 6 šios segės buvo rastos kartu su 
segėmis žvaigždine kojele. Kapuose Nr. 39 
(8 pav., 5) ir Nr. 42 rastosios segės įvijų 
galuose turėjo nedideles buoželes. V -VI 
amžiams priklauso ir kape Nr. 18 rasta 
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s i dab r inė s e g ė I e n k tak o j e
le (8 pav., 4). Ji kape buvo rasta su sege 
žvaigždine kojele. Segės lenkta kojele il
gis - 6,6 cm, įvijos plotis - 6,4 cm. 
Segės lenkta kojele Lietuvoje pasirodo 

III m. e. amžiuje, jos gausiau naudojamos 
IV-VI m. e. amžiais, o pavieniai egzemp
lioriai aptinkami dar ir VII-VIII amžių 
kapuose. 



ko j c-

m. 
sirodo 

ojarnos 
gzemp-
amžių 

4-se Rūdaičių I kapinyno kapuose (Nr. 
6, 9, 12, 23) rastos žal var inė sIa n
kinės žieduotosios segės. Ka
puose Nr. 9 ir 33 rastosios segės buvo la
bai sunykusios. Kiek geriau išlikusios se
gės iš kapų Nr. 6 (ilgis - 4,8 cm, įvijos 
plotis - 5 cm) ir Nr. 12 (ilgis - 6,2 cm, 
įvijos plotis - 6,1 cm). Kape Nr. 23 ras
ti sidabrinės žieduotosios segės fragmen
tai. Segės ilgis - apie 9,3 cm, įvijos plo
tis - 4,5 cm. Segės įvijos galai buvo pa
puošti daugiakampėmis buoželėmis. Sios 
segės datuotinos V - VI m. e. amžiais. 
Zieduotosios segės buvo gausiai paplitu
sios vakarų Lietuvoje, senųjų prūsų gen
čių teritorijoje, taip pat Latvijoje ir Esti
joje 54 . 

2-se Rūdaičių I kapinyno kapuose ir 
atsitiktinai 55 rastos žal var inė sIa n
k inė s s e g ėsI i e tin e u ž kab a. 
Kapuose Nr. 39 ir 43 rastos žalvarinės il
gakojės segės lietine užkaba turi trikam
pio skersinio piūvio lankelius ir kojeles, 
jų įvijų galai puošti buoželėmis. Segių 

ilgis - 5,3 cm ir 6,7 cm, įvijų plotis -
4,6 cm ir 4 cm. Panaši žalvarinė segė ras
ta atsitiktinai. Sios segės datuojamos 
V-VI m. e. amžiais 56, ką patvirtina ir kiti 
kapo Nr. 39 radiniai - segė lietine užka
ba buvo rasta kartu su apyranke storėjan
čiais galais. 

Tiksliau nenustatytos formos žalvarinių 
lankinių segių įvijos rastos kapuose Nr. .2 
ir 27. 

5-se Rūdaičių I kapinyno kapuose (Nr. 
5, 9, 12, 18 ir 20) rastos g ele žin ė s 
1 a n k inė s s e g ė s. Segės daugiausia 
labai blogai išlikusios, sunykusios (ka
puose Nr. 9 ir 12 rasti tik fragmentai). 
Nedaug ką galima pasakyti apie jų ič;-

" Zr. LAB, 327. 
"' KVIM, inv. r. 1701 : 10. 
5G LAB, 327-329. 

vaizdą. Kape Nr. 5 geležinė lankinė segė 
buvo plokščiu lankeliu. Jos ilgis - 7 cm, 
įvijos plotis - 3,6 cm. Panaši segė rasta 
ir kape Nr. 18. Kape Nr. 20 rastoji gele
žinė lankinė segė buvo su tiesia siaura 
kojele. Segės ilgis - 10 cm, įvijos ilgis -
3,8 cm. Sios segės datuotinos V-VI m. e. 
amžiais, nes kapuose Nr. 5, 18 ir 20 jos 
rastos kartu su žalvarinėmis segėmis 

žvaigždine kojele. Geležinės lankinės se
gės plokščiu lankeliu iš to laikotarpio ži
nomos prūsų genčių teritorijoje 57 . 

5-se Rūdaičių I kapinyno kapuose 
(Nr. 5, 6, 10, 18, 20) ir atsitiktinai 58 rastos 
žal var inė s se g ė s ž vai g ž d i
nė mis ko jeI ė mis (8 pav., 2, 3). JtĮ 

koj elės dažniausiai puošiamos sidabro 
plokštelėmis (k. 5, 10, 20 ir ats. radinys), 
kurios savo ruožtu ornamentuojamos 
žvaigždutėmis, akučių eilėmis. Segės dau
giausia skiriasi tik savo dydžiu. Jų ilgis -
nuo 9,4 iki 10,5 cm, įvijos plotis - nuo 
3,5 iki 8,5 cm, kojelės plotis - nuo 2,9 
iki 6,2 cm. Gana daug segių žvaigždine 
kojele rasta prūsų genčių teritorijoje 59 , 

nemažai jų randama ir vakarų Lietuvo
je 60. Segės žvaigždine kojele datuojamos 
V - VI m. e. amžiais 61. 

Nors Rūdaičių I kapinyne s mei g t u
k Ų rasta nemažai, tačiau jie nepasižymi 
formų įvairumu. Kape Nr. 51 rasta ž a l
var inė s mei g tuk o gal v u t ė, 
kurios forma primena dvigubą nupiautą 
kūgį (8 pav., 6). Smeigtuko adata buvusi 
geležinė, sunykusi. Pagal kitą šio kapo 
medžiagą (juostinė apyrankė, puošta sie
teliniu raštu) šis smeigtukas datuotinas 
III- IV m. e. amžiais. Sio smeigtuko 
konstrukcija panaši į tuo laikotarpiu viso
je Lietuvos teritorijoje paplitusių statinė
linių smeigtukų 62. 

51 O. Tischler, H. Kemke, Ostpreussische .. , lent. V: 17. 
5R KVIM, inv. Nr. 1701: 12. 
,9 Zr. O. Tischler, H. I<emke, Ostpreussische .. , lent. IV: 3-8. 
00 Lr. LAB, 331. 
~I Plg. H. Moora, Die Eisenzeit. ., p. 151-156. 
62 LAB, 214, pav. 139: 2, 3. 
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Labai retas radinys yra ž a I var i n i a i 
1 a z de l i n i a i s mei g tuk a i. 2 bu
vo rasti kape Nr. 6 ir 1 - atsitiktinai VII 
perkase 63 . Kape Nr. 6 rasti smeigtukai 
buvo 11 cm ilgio, jų galvučių kilpelll1 
skersmuo - 3,8 cm. Sie smeigtukai pagal 
kitą kapo medžiagą datuotini V - VI am
žiais. Atsitiktinai rastas smeigtukas (8 pav. , 
7) yra mažesnis - jo ilgis - 7 cm, gal
vutės skersmuo - 1,4 cm. Pats smeigtu
kas padarytas iš apskrito skersinio piū

vio vielos, galvutė - iš rombinio. Sis 
smeigtukas, galimas daiktas, yra anksty
vesnis, nes VII perkase rasti beveik išim
tinai III-IV amžių dirbiniai. 

Daugiausia Rūdaičių I kapinyne rasta 
g ele žin i Ų I a z del i nių s mei g
tuk Ų - 18-je kapų (Nr. 2, 5 (?), 13, 27, 
30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 51. 
52, 57, 60). Geležiniai lazdeliniai smeigtu
kai yra labai blogai išlikę , daugiausia su
trūke į fragmentus. Jie rasti ir III-IV ir 
V-VI amžil1 kapuose. Atrodo, kad ir 
ankstyvesni, ir vėlyvesni smeigtukai nesi
skyrė savo matmenimis. Pasisekė nustatyti 
tik nedaugelio jų matmenis. Daugiausia 
rasta smeigtukų, kurių ilgis buvo 8,5--
12 cm, galvutės skersmuo - 1,9-2,2 cm 
(k. 27, 30, 31, 39, 41, 43, 52), nors buvo 
smeigtukų ir mažesnių ir didesnių. Kape 
Nr. 42 rastas smeigtukas buvo 7,5 cm 
ilgio, jo galvutės skersmuo .- 1,3 cm. 
Kapuose Nr. 46 ir Nr. 57 rasti apie 13-
15 cm ilgio smeigtukai. Geležiniai lazde 
liniai smeigtukai buvo labai paplitęs pa
puošalas visoje Lietuvos teritorijoje nuo 
II iki XIII amžiaus 64. 

Kape Nr. 46 rastas labai sunykęs apie 
15-16 cm ilgio geležinis buoželi
nis s mei g tuk a s. 

Nemažai Rū.daičių I kapinyne rasta ir 
rankų papuošalų - apyrankių ir žiedų. 

03 KVIM, inv. Nr. 1702: 6. 

9-se kapuose rastos žal var inė s 
juo sti nės a p yra n k ė s. Kapuose 
jos rastos po 1 (k. 38, 49, 50, 53), po 2 
(k. 30, 48, 55), retais atvejais po 3 (k. 59), 
kartais poroje su įvijine apyranke (k. 51). 
Juostinės apyrankės daugiausia rastos 
III-IV amžIŲ kapuose. Po dvi juostines 
išgaubtas apyrankes, puoštas išilginiais 
grioveliais ir akutėmis, skersiniais rante
liais ir sieteliniu raštu (9 pav., 1, 3, 4) 
buvo rasta kapuose Nr. 59, 55 ir 48. Šių 
apyrankių skersmuo 6,6-8,4 cm, plotis -
1,8 cm. Sio tipo apyrankės labai būdingos 
vakarų Lie tuvos kapinynams 65. Kape 
Nr. 51 rasta plokščia juostinė apyrankė, 
puošta išilginėmis juostelėmis, o prie ga
lų - skersiniais ranteliais ir sieteliniu raš
tu (9 pav., 2). Jos skersmuo - 6,2 cm. 
plctis - 1,7 cm. Sio tipo apyrankės 
III-IV m. e. amžiais naudotos ir prūsų gen
čių teritorijoje 66 . Kapuose Nr. 53 ir 59 ras
tos pusiau apskrito skersinio piūvio apy
rankės (o kape Nr. 50 iš tokios apyrankės 
padaryta grandelė), ornamentuotos sker
sinių rantelių grupėmis. Kape Nr. 50 rast:! 
trikampio skersinio piūvio apyrankė, 0[

namentuota skersiniais ranteliais. Jos 
skersmuo - 5 cm, plotis - 0,5 cm. Šit! 
tipų apyrankės taip pat priklauso 
III-IV m. e. amžiams 67 . Kapuose r. 38 ir 
49 aptikti kažkokių sunykusių juostinių 

apyrankių fragmentai. Dvi labai blogai 
išlikusios juostinės pusiau apskrito sker
sinio piūvio apyrankės rastos ir kape 
Nr. 30. Jų skersmuo - 4-4,8 cm. Atrodo, 
kad šios apyrankės turėjo priklausyti jau 
V-VI amžiui, nes kape buvo rastos su 
šiam laikotarpiui labai būdingais dideliais 
dvigubo nupiauto kūgio formos gintari
niais karoliais. 

5-se Rūdaičil1 I kapinyno kapuose ras
tos žalvarinės įvijinės apyrankės (k. 40, 

6\ Plg. LAB, 212, 338. Jie rasti ir vėlyvuose, XIV a . degintiniuose kapuose (Rumšiškės, 
Kaišlauorių raj.). 
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6S LAB, 232, pav. 157; H. Moora, Die Eisenzeit. . , p. 417-418. 
66 O. Tischler, H. Kemke, Ostpreussische .. , Icnt. XVI : 16. 
o. Plačiau apie juos žr. LAB, 231-234. 
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9 pav. L:alvarinės j uostinės apyrankės: 1 - k. Nr. 48, 2 - k. Nr. 51, 3, 4 ~ k. Nr. 59 

41 , 51, 56, 57). Kapuose Nr. 57 (2 egzemp
lioriai) ir Nr. 51 rastosios apyrankės pa
darytos iš pusiau apskrito skersinio piū
vio vielos, ornamentuotos eglutės raštu ir 
skersiniais ranteliais. Apyrankių skers
muo - 6,3-6,7 cm, vielos plotis - 0,5-

0,6 cm. Šio tipo apyrankės vadinamos 
klaipėdietiškomis ir datuojamos III- IV 
amžiais 68. Kape Nr. 56 rasta 2 apvijų ne
ornamentuota apyrankėlė, padaryta iš pu
siau apskrito skersinio piūvio vielos . 
Apyrankės skersmuo - 4,8 cm, vielos plo-

6. H . Moora, Die Eisenzeit.. , p. 452; LAB, 236-237. 
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10 pav. L:alvarinės apyrankės ir žiedai: 1-4, 6-
apyrankės storėjančiais galais (1 - k. Nr. 5, 2-
k. Nr. 39, 3 - k . Nr. 15, 4 - k. Nr. 18, 6 - k. 

r . 2), 5, 7, 8 - ivijiniai žiedai (5 - k. r. 15, 
7, 8 - k. Nr. 16). 9 - juostinis žiedas (grande
lė ?) (k. Nr. 17) 

ti.s - 0,5 cm. Sią apyrankę sunku datuoti, 
kadangi ji kape buvo vienintelis radinys. 

Įvijinės apyrankės rastos ir V - VI am
žių kapuose Nr. 40 ir 41. Kape Nr. 40 
rasta 3 apvijų aplūžusi pusiau apskritos 
vielos apyrankėlė. Jos skersmuo - 3,3 cm, 
vielos plotis - 0,3 cm. Kape Nr. 41 ras
ti likučiai įvijinės apyrankės, padarytos 
iš apskrito skersinio piūvio vielos. 

Kape Nr. 44 rastos 3 apyrankėlės, pa
darytos iš plonos, apskrito skersinio piū
via vielos. Apyrankėlių skersmuo -
3,2- 3,4 cm, vielos skersmuo - 1,5 
2 mm. Dviejų apyrankėlių buvo užkeisti. 
galai. Sios apyrankėlės, greičiausiai, pri
klauso V - VI m. e . amžiams, nes kapas 

Nr. 44 buvo šio laikotarpio kapų rajone, 
be to, jame rastas būdingas V - VI am
žiams gintarinis dvigubo nupiauto kūgio 
larrnos karolis. 

10-je Rūdaičių I kapinyno kapų ir at
sitiktinai 69 rastos žalvarinės apyrankės 
storėjančiais galais (10 pav., 1-4, 6) . 
Apyrankės storėjančiais galais dažniau
siai kapuose randamos po vieną (k. 5, 8, 
10, 15, 18, 20, 39, 42), o kartais ir po dvi 
(k. 2, 6). Sio tipo apyrankės skiriasi tik 
savo matmenimis ir galų užbaigimu. Apy
rankių lankelis būna apskrito skersinio 
piūvio, o galai - daugiakampiai (k. 2, 
5, 8, 10, 20), kartais dar ornamentuati iš
ilginėmis įkartomis ar skersiniais rante· 
liais (10 pav., 1), apskritI (k. 6, 15, 39) ar
ba ovaliniai (k. 18, 42). Apyrankių skers
muo - nuo 4,3 cm iki. 8,8 cm. Apyrankės 
~torėjančiais galais datuojamos daugiau
sia V - VI m. e. amžiais, o kai kurios ir 
VII m. e . amžiumi 70 . 

Gana daug Rūdaičių I kapinyne rasta 
žiedų. Daugiausia rasta ž a I var i nių 
į v i jin i Ų žie d Ų (10 pav., 5, 7, 8), 
kurie kapuose dažniausiai randami po vie
ną (k. 1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 27, 
35, 36, 37, 47, 59), kartais po du (k. 9, 
13, 16, 34), kartais po tris (k. 5) ir net 
po keturis (k. 6). Daugiausia įvijinių žie
dų rasta V - VI amžių kapuose, tuo tarpu 
III- IV amžių kapuose jie randami retai. 
Rūdaičių I kapinyne rasti įvijiniai žiedai 
buvo nuo 2 iki 7 apvijų, susukti dažniau
siai iš apskrito, rečiau iš pusiau apskrito 
skersinio piūvio vielos. Daugiausia rastd 
2,3-2,5 cm skersmens žiedų, nors ke le
tas buvo ir mažesnių - jų skersmuo _.-
1,6-2 cm. Labai retais atvejais įvijiniai 

žiedai ornamentuojami. Antai kape Nr. 5 
rastas vienas žiedas buvo ornamentuotas 
skersiniais ranteliais; kape Nr. 15 rasta
sis žiedas buvo susuktas iš rantytos vie
los. Kape Nr. 34 rastas įvijinis žiedas, ku
rio vidurinė apvija buvo išplota (jos plo-

b~ KVIM, inv. Nr. 1701: 11 ir 1701: 15. 
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7u Plačiau apie jų paplitimą, tipus ir datavimą žr. H . MooTa, Die Eisenzeit.., p . 430-
436; LAB, 344-345. 
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tis- 1,3 cm) ir ornamentuota akutėmis. 
Zalvariniai įvijiniai žiedai Lietuvos teri
torijoje buvo vienas mėgiamiausių rankq 
papuošalų nuo II iki XI m. e. amžiaus 71. 

Vos dviejuose Rūdaičių I kapinjyllo ka
puose rasti žalvariniai juosti
niai žiedai (k. 1 ir 54). Kape Nr. 54 
rasti juostinio žiedo fragmentai. liedas 
buvęs ornamentuotas išilginiais griove
liais ir vietomis šachmatiniu raštu, žiedas 
datuotinas III m. e. amžiumi, nes kape kar
tu su juo buvo rasta Romos moneta. Kiek 
sunkiau datuoti kape Nr. 17 rastuosiu,; 
žiedus. Vienas iš jų juostinis, papuoštas 
išilginiais grioveliais. liedo viduriu eina 
rantjyta iškila juostelė. liedo plotis -
1,2 cm, skersmuo - 2,3 cm. Kitas žiedas 
(grandelė?) padarytas iš apskrito skersi
nio piūvio vielos (10 pav., 9). Jo skers
muo - 2,7 cm, vielos storis - 0,3 cm. Kai 
kurie kapo radiniai (antkaklė, kabučiai) 

buvo labai sunykę, o kiti (cilindrinis 
verpstukas) mažai ką padeda datavimui. 
Atrodo, kapas priklausė V-VI m. . a., 
nes buvo tarp to laikotarpio kapų. 

Gana įdomus žiedas (fragmentai) rastas 
III-IV amžių kape Nr. 59. liedas padary
tas iš pusiau apskrito skersinio piūvio 

vielos, kurios viduriu eina griovelis. lie
do galai baigiasi į abi puses atraitytomis 
sraiginėmis įvijomis. Sio tipo žiedų rasta 
Sernų kapinyne 72, jų aptinkama taip pat 
prūsų genčių teritorijoje, Latvijoje, Esti
joje, Suomijoje 73. 

71 2:.r. LAB, 237-238, 347, 498. 

Kiti daiktai. 7-se Rūdaičių I kapinyno 
kapuose ir atsitiktinai rastos varinės R 0-

m o s m one tos. Dažniausiai kape jos 
randamos po dvi (k. 48, 55, 58) arba po 
vieną (k. 50, 54, 59). o kartais ir trys (k. 
52). Kape Nr. 48 rastos 2 sestercijos -
viena Maksimino I, antra neaiški, kape 
Nr. 50 - Antonino Pijaus sestercija, kape 
Nr. 52 - - trys nenustatytos sestercijos, ka
pe Nr. 54 - Trajano sestercija, kape 
Nr. 55 - Antonino Pijaus ir Marko Aure
lijaus sestercijos, kape Nr. 58 - dvi labai 
blogai išlikusios, nenustatytos sestercijos, 
kape Nr. 59 - nenustatyta sestercija su 
pragręžta skylute pakabinimui. Atsitikti
nai rastos dar 3 varinės monetos VII per
kase - aptrupėjusi, sunykusi sestercija 74; 

sestercija (Marko Aurelijaus?) 75; prepa
ruojant degintinį kapą Nr. 11 - nudilęs 

antoninianas 76, atsiradęs čia iš suardyto 
griautinio kapo. Tokiu būdu, Rūdaičių I 
kapinjylle rasta iš viso 15 Romos monetų. 

Romos monetos, kaip minėta, rastos 
7-se kapuose, o tai sudaro 50 % visų ištir
tų III-IV amžių kapų skaičiaus. Romos 
monetos randamos gana dažnai ir kituose 
vakarų Lietuvos II-III amžių kapinjyllŲ 

kapuose 77. Romos monetos kapuose kar
tais aptinkamos ir vidurio lemaitijoje 78, 

labai retai Užnemunėje (Ramoniškės, Sa
kių raj.). Paprotys mirusi ems dėti į ka
pus Romos monetas buvo paplitęs taip pat 
senųjų prūsų genčių teritorijoje 79 ir piet
vakarių Latvijoje 80. 

7 ~ A. Bezzenberger, Litauische .. , lent. IX: 10. 
7J Zr. H. Įv[oorQ, Die Eisenzeit .. , p. 462-463. 
71 KVIM, inv. Nr. 1702: 9. 
75 KVIM, inv. r. 1700: 102. 
7 ~ KVIM, inv. r. 1700: 85. 
7 7 Romos monetos rastos šiuose vakarų Lietuvos kapinynuose: Andu1ių, Klaipėdos raj., 
Aukštakiemio, Klaipėdos raj., Barzdūnų, Silut.ės raj., Driežų, Klaipėdos raj., Jazdų, Kre
lingos raj., Kiošių, Silutės raj., Kurmaičių, Kretingos raj., Laistų, Klaipėdos raj., Lazdi
ninklį , Krelingos raj., Lumpėnų, Silutės raj., Palangos, Pangesų-Ple 'kllČių, Klaipėdos raj., 
Pryšmančių, Kretingos raj., Senkų, Klaipėdos raj., Skėrilj, Klaipėdos raj ., Stragnų, Klai
pėdos raj., Sernų, Klaipėdos raj., Tūbausių, Kretingos raj., Vėžaičių, Klaipėdos raj. 
U Romos monetos kapuose rastos Čibirikuose, Siaulių raj., oruišiuose, Kelmės raj., 
Fajūrėiyje, Silalės raj., Vaiguvoje, Kelmės raj. 
79 SI. Bolin, Die Funde r6mischer und byzantinischer Miinzen in Ostpreussen.-"Prussia". 
t. 26, K6nigsberg, 1926, p. 203- 240. 
80 R Snore, Seno monetu atradllmi Latvij ii .- Vestures atzinas un telojllmi, Rįgii, 1937, 
p . 29. 
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Romos monetos, randamos vakarų Lie
tuvos kapinynuose, buvo dedamos miru
siesiems i kapus naudojimui pomirtiniame 
gyvenime, o kai kurios, galimas daiktas, 
buvo skirtos užsi mokėti už jėj imą j aną 
pasaulį· 

Iš pavienių dirbinių, rastų Rūdaičill 1 

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Apžvelgus Rūdaičių I kapinyno radi
nius, galima kalbėti apie jo chronologiją, 
tiksliau apie kapų su akmenų vainikais 
chronologiją, nes keletas griautinių ir de
gintinių kapq priklauso ankstyvojo feo
dalizmo laikotarpiui. 

Jau aptardami dirbinius, mes išskyrė

me ankstyvesnius III-IV amžių kapus, 
priklausančius kapinynų su akmenų vai
nikais laikotarpiui. Dideliq laidosenos 
skirtumų tarp ankstyvesnių ir vėlyvesniq 

kapų nėra, išskyrus tik akmenų vainiklĮ 

formą. Skirtumas išryškėja įkapėse. 
III- IV amžių kapus padeda datuoti ir 

kapinyne aptiktos Romos monetos. Jau 
minėjome, kad Rūdaičių I kapinyne ras
tos II- III amžių monetos, kurios Rūdaičių 
I kapinyne į kapus pateko III m. e. amžiu
je. Tai rodo kai kurių kapų medžiaga. 
Antai kape Nr. 50 Antonino Pijaus (138-
161 m.) moneta rasta su antkakle kūgi
niais galais, kape Nr. 55 Antonino Pijaus 
ir Marko Aurelijaus (161 - 180 m.) mone
tos - su antkakle kūginiais galais, laip
teline sege ir sege lenkta kojele. Todėl 
kapai su Romos monetomis datuotini III 
m. e . amžiumi (k. 48, 50, 52, 55, 58, 59). 
Ill- IV amžių laikotarpiui, matyt, pri
klauso kapai Nr. 37, 49, 51, 53, 56, 57, 
60, nes juose rasti būdingi Ill- IV amžiams 
dirbiniai, tokie, kaip dėže linės antkak lės, 

įvijinės k laipėdietiškos apyrankės, juosti
nės apyrankės, emalės karoliai. Galimas 
daiktas, kad IV-V amžiams priklauso ka
pai Nr. 13 ir 14, kuriuose rasti būdingi 

Ill- IV amžiams stikliniai karoliai, tačiau 

81 21'. kapų aprašymą. 

9d 

kapinyne, reikia paminėti kapuose Nr. 17 
ir 27 rastus o dos d i r žiu kus, kurie, 
matyt, buvo susiję su apranga. Kape 

. Nr. 20 rastas nedidelis ž a I var i nis 
d i r ž o s k i r sti k I i s (6 pav., 3) su 
odos liekanomis. Kape Nr. 28 rasta ž a I
var inė g r and elė. 

šie kapai yra V-VI amžių kapų rajone. 
Kiti kapinyno kapai (Nr. 1-12, 15-36, 
38-47) priklauso V-VI, o kai kurie, gal 
būt, ir VII m. e . amžiams. Juose rasti tam 
laikotarpiui būdingi dirbiniai: lankinės se
gės lietine užkaba, segės žvaigždine koje
le, antkaklės storėjančiais galais, antkak
lės dviguba priekine dalimi, apyrankės 

storėjančiais galais. 
Tokiu būdu, 1940 m. ištirtoji kapinyno 

su akmenų vainikais dalis priklauso III
VII m. e . amžiams. Sprendžiant pagal ka
pų topografinę padėtį (žr. 1, 2, 3 pav.) 
kapinynas augo iš rytų į vakarus, o anks
tyvojo feodalizmo laikotarpiu vėl buvo 
pradėta laidoti III- IV amžių kapų ra
jone. 
Rūdaičių I kapinyne tiek ankstyvesnių, 

tiek vėlyvesnių kapų tarpe kai kurie iš
siskyrė įkapių gausumu SI. Tarp III-IV 
amžių kapų ypač daug jkapių buvo vyrų 
kapuose Nr. 48, 52 (11 pav.) ir 55. Kape 
Nr. 48 mirusiajam į kapą buvo įdėta; 

skydas, 2 ietys, molinis puodelis, beržo 
tošies dėžutė, 2 Romos monetos, 2 antkak
lės kūginiais galais, 2 juostinės apyran
kės, kape Nr. 52 - skydas, ietis, jmovi
nis kirvis, dalgis, peil is, tošinė dėžutė, mo
linis puodelis, 3 Romos monetos, antkakli, 
kūginiais galais, l aiptelinė segė, lazdeli
nis smeigtukas, kape Nr. 55 - 2 ietys, 
jmovin IS kirvis, pei lis, molinis puodelis. 
tošinė dėžutė, 2 Romos monetos, antkaklĖ 
kūginiais galais, segė lenkta koj ele ir 
laiptelinė segė . Greičiausiai, šiuose kapuo
se buvo palaidoti turtingi kariai. 
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11 pav. Kapo Nr. 52(5) detalė - mirusiojo galvos sritis 

Tarp V-VII amžių kapų savo turtin
gumu ypač išsiskyrė vyro kapas Nr. 5. 
Mirusiajam į kapą buvo įdėta 2 ietys, 
dalgis, įmovinis kirvis, žąsIai, 2 peiliai, 
2 akmeniniai galąstuvai, diržas, molinis 
puodelis, titnago gabaliukas, žalvarinė 

antkaklė storėjančiais užkeistais galais, 
geležinis lazdelinis smeigtukas, geležinė 

lankinė segė, žalvarinė lankinė segė lenk
ta kojele, žalvp.rinė pasidabruota sege 
žvaigždine kojele, 3 žalvariniai įvijiniai 

žiedai, žalvarinė apyrankė storėjančiais 

galais, žalvarinis pincetas. Matyt, šiame 
kape buvo palaidotas gentinės diduome
nės narys. 

Sunku pasakyti, koks buvo pilnas įka
pilĮ kompleksas kape Nr. 19, kur mirusy
sis buvo palaidotas su tokia brangia įka

pe kaip žirgas (kapas suardytas). 
Įdomus ir dar vienas reiškinys. V-VII 

amžių kapuose žymiai dažniau aptinkami 
pasidabruoti dirbiniai, pasirodo ir sidabri
niai dirbiniai. Kapuose Nr. 5, 10, 20 ir 
atsitiktinai rastos žalvarinės segės žvaigž-

pinėmis kojelėmis, puoštos sidabro plokš
telėmis, kape Nr. 17 - geležinis pasi
dabruotas kabutis. Sidabrinių kabučių ap
varos rastos kapuose Nr. 6 ir 13, sidabri
nė antkaklė storėjančiais galais - kape 

r. 15, sidabrinė segė lenk ta koj ele -
kape Nr. 18, sidabrinė lankinė žieduotd 
segė - kape Nr. 23. Tuo tarpu III- IV 
amžių kapuose tik viename kape (Nr. 52) 
rastas pasidabruotas dirbinys - žalvarinė 

laiptelinė segė. 

Rūdaičių I kapinyne tarp didelio kiekio 
vietinių amatininkų dirbinių, kuriuos su
daro įvairūs geležiniai darbo įrankiai ir 
ginklai, akmeniniai darbo įrankiai, kera
mika, žalvariniai, sidabriniai ir gintariniai 
papuošalai, rasta ir keliolika importinių 

dirbinių. 

Jau minėjome III a. kapuose rastas mo
netas, patekusias čia iš Romos imperijos 
provincijų. Iš Romos imperijos provincijll 
čia pateko ir emalės bei stiklo karoliai. 
Didesnė dalis emalės ir stiklo karolių 

rasta III- IV amžių kapuose, tuo tarpu 
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V - VII amžių kapuose randami tik pavie
niai stiklo karoliai. Romos monetos ir da
lis importinių karolių i vakarų Lietuvą 

patekdavo vadinamuoju "gintaro preky
bos keliu", dalis - jūros keliu. 

Nors Rūdaičių I kapinynas nebuvo vi-

KAPŲ APRASYMAS 

Kapas Nr. 1. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras šiek tiek išsiskyrė iš aplin
kinės žemės. Duobės kontūro ilgis - apie 
2,2 m. 

Mirusiojo griaučiai sunykę. Sprendžiant pa
gal radinių padėti, mirusysis palaidotas galva 
i pietvakarius apie 2500 kryptimi. 

R a ct i n i a i. Pietvakarinėje kapo kontūro 

dalyje (greičiausiai, mirusiojo galvūgalyje) 
rastas molinis puodelis, platėjantis i viršų ir 
siaurėjančiu kakleliu (Nr. 1699: 1)*. Puodelis 
stovėjo stačias. Jo aukštis - 6,4 cm, dugno 
skersmuo - 4 cm. Prie puodelio rastas žalva
rinis 2 apvijų jvijinis žiedas, susuktas iš pu
siau apskrito skersinio piūvio vielos 
(Nr. 1699:2). Ziedas labai sunykęs. Jo skers
muo-2,4 cm. 

Kapas N r. 2. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastas vaiko kapas. Duobės kontūras 
neaiškus. Griauėiai blogai išlikę, aptiktos tik 
dantų, apatinio žandikaulio ir abiėjq rankų 
dilbio kaulų liekanos. Sprendžiant pagal iš
likusių kaulq padėti, mirusysis laidotas aukš
tielninkas, dešinioji ranka per alkūnę sulenk
tū staėiu kampu, kairioji - užlaužta aukštyn. 
Laidojimo kryptis - į šiaurės rytus 70°. 

R a din i a i. Kaklo srityje rasta tordiruota 
antkaklė užkeistais keturkampiais galais (su
lū ž usi). Antkaklės (Nr. 1699:3) skersmuo -
10,4 cm. Prie antkaklės rastos 3 žalvarinė~ 

įvijos ir vienas apvalus gintaro karolis 
(Nr. 1699: 4). Karolio skersmuo - 0,9 cm. Ant 
dešiniosios krūtinės ląstos pusės, apie 10 cm 
nuo antkaklės, gulėjo dvi žalvarinės įvijos ir 
žalvarinės lankinės segės ivija (Nr. 1699:5). 
Krūtinės srityje, jos dešinėje pusėje, skersai 
griauėių, rastas geležinis lazdelinis smeigtu
kas. Jo išlikę tik pėdsakai. Ant abiejų rankl! 
riešq rasta po vieną žalvarinę apyrankę 

(Nr. 1699:6,7) storėjančiais daugiakampiais 

siškai ištirtas, bet ir šie tyrinėjimai davė 
naujos medžiagos pažinti Lietuvos pajūrio 
gyventojų materialinei kultūrai, laidojimo 
papročiams, prekybiniams santykiams 
1JI- VII m. e. amžiais. 

galais (10 pav. , 6). Apyrankių skersmuo
apie 5,6-5,7 cm, galų storis - 0,7 cm. Prie 
abiejų apyrankių išlikę audinio likuėių. Prie 
antkaklės po įvijomis taip pat rasta audinio 
liekanų ir vaiko plauktĮ gniūžtel ė. Taip pat 
pastebėti ąžuolinio karsto pėdsakai. 

Kapas N r. 3. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neryškus. Mirusiojo griau
ėiai sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Molinis profiliuotas puodelis, 
stačiu kakleliu (Nr. 1699:8). Puodelis stovėjo 
staėias. Puodelio aukštis - 5,5 cm, skersmuo 
per vidurį - 5,3 cm, kaklelio skersmuo -
3,8 cm, dugno skersmuo - 3,8 cm. 

Kapas Nr. 4. 85 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos suardyta kapo liekanos. 
Kapas buvo suardytas, kasant duobę gyve
namo namo pamatams. Iš griauėių išlikę tik 
kairiosios kojos kulno kaulas ir blauzdikaulio 
dalys. Mirusysis palaidotas galva i pietvaka
rius apie 2000 kryptimi. 

R a ct i n i a i. Prie kulno kaulo rastas žalva
rinis pentinas (Nr. 1699:9). Pentino lankelii 
masyvus, pusapvalio skersinio piūvio (6 pav., 
6). Viduryje lankelis baigiasi smaigu. Pentino 
viduje išlikę odos. Prie pentino ieneliq galų 

rasta po vieną žalvarini apkalą (Nr. 1699: 10, 
Ill. Apkalai (6 pav., 4) sudaryti iš tr ijų 

skritulėlių su nitais apatinėje pusėje. Skrilulė
liai tarpusavyje sujungti stipinėliais. Apkalai 
buvo prie diržo, kuriuo pentinas pri tvirtina
mas prie kojos. Kair iosios kojos išorinėje pu
sėje rasta žalvarinė sagtis su apkalu ir žalva
rinis diržo galo apkalas (Nr. 1699: 12). Dirio 
galo apkalo ilgis - apie 5 cm, plotis - 1,3 cm. 
Prie pentino apkalų ir sagties i šlikę audinio 
likuėitĮ· 

Kapas Nr. 5. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus raslas kapas. Kapo duobės kontūras 
išsiskyrė iš aplinkinės žemės degėsių priernai-

" C ia ir toliau skliausteliuose nurodytas Kauno Valstybinio istorijos muziejaus Archeo
logijos skyriaus inventoriaus numeris. 
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šomis. Kapo duobės ilgis - 2,6 m, plotis
apie 1,2 m. Dešinėje kapo pusėje išlikę trys 
akmenys iš buvusio akmenų vainiko. Akme
nys padėti glaudžiai vienas prie kito, v isi v ie
nodo dydžio - 40 X55 cm. Virš kapo pastebėta 
daug anglių ir stambesnių degėsių. Mirusiojo 
griaučiai sunykę, išlikusios tik apatinio žan
dikaulio dalys ir dantų likuč iai. Mirusysis pa
laidotas galva į šiaurės vakarus 2900 krypti
mi. 

R a ct i n i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
žalvarinė antkak l ė storėjančiais užkeistais ga
lais (Nr. 1699: 14). Galai puošti skersinių ran
telių grupėmis. Antkaklės skersmuo - 14,5 cm, 
lankelio storis per vidu rį - 0,4 cm, galų sto
ris - 0,9 cm. Mirusiojo ga lvūgalyj e, 45 cm 
nuo užpakalinės antkaklės dalies , rasU gele 
iinių žąslų likučiai (Nr. 1699: 33). Išlikusios 
dvi grandel ės, padarytos iš apvalios vie los. 
Jų skersmuo - apie 4,1 cm. Tokiame pat at
stume nuo antkaklės , 24 cm į kairę, išilgai 
kapo, gulėj o du geležiniai imoviniai ietigaliai 
(Nr. 1699: 25, 26). Vieno ietigalio (4 pav., 3) 
ilgis - 21,3 cm, įmovos skersmuo - 2,7 cm, 
plunksnos plotis - 2,2 cm. A ntras ietigalis 
{4 pav. , 1) turi plunksną su iš ilgai einančia 
briaunele per viduri. Jo ilgis - 25,5 cm, 
plunksnos plotis - 3,7 cm. Po abiejų ietigalių 
imovomis, skęrsai kapo gulėjo smiltakmenio 
galąstuvas, persk ilęs per viduri (Nr. 1699: 13). 
Gal ąstuvas keturkampis, labai išgaląstas iš vi
sų pusių. Jo ilgis - 17 cm, skersmuo per vi
duri - 2- 2,5 cm, galuose - 3,5-4 cm. 

40 cm nuo antkaklės ir 18 cm nuo centrinės 
kapo linijos į dešinę gulėj o geležinis dalgis, 
padėtas skersai kapo, ašmenimis į kapo išorę, 
smaigaliu galvos link. Dalgio ilgis - 32 cm, 
asmenų plotis - 3,5 cm. Už dalgio, truputi 
jstrizai kapo, gulėjo geležinis įmovinis kirvis, 
asmenimis atsuktas i kapo vidų (Nr. 1699: 3 1). 
Kirvio ašmenys šiek tiek pla tėj a (4 pav., 5), 
jo ilgis - 14 cm, ašmenų plotis - 4,7 cm, įmo
vos skersmuo - 4 cm. Prie ietigalių įmovų ap
tikti ylos ar geležinio lazdelinio smeigtuko 
fragmentai (Nr. 1699: 29). 

9 cm nuo antkaklės kojų link rastas žalva
rinis ivij inis t rijų apvijų žiedas (Nr. 1699: 15). 
Ziedas padarytas iš apskrito skersinio piūvio 
Vielos, ornamentuotas skersiniais ranteliais. Jo 
skersmuo - 2,3 cm. 5 cm į kairę nuo šio žie
do rastas antras 7 apvijų žiedas (Nr. 1699: 32), 
taip pat padarytas iš apskritos vielos. Jo 
skersmuo - 2,5 cm. 14 cm nuo apatinio žan-

7 lieluvO$ archeologiniai pllf'fIinkllll 

dikaulio ir antkak lės kojų link ir 4 cm nuo 
centrinės kapo linijos rastos trys segės. Jos 
gulėjo ivijomis atsuk tas i kapo vidų, kojelė
mis i dešinę· Pirmoji segė geležinė, lankinė, 

su plokščiu lankeliu (Nr. 1699: 30). Segė su
lūžusi, jos ilgis - 7 cm, įvijos ilgis - 3,6 cm. 
A ntroj i segė - žalvarinė, lankine žvaigždine 
kojele (Nr. 1699: 17). Segės kojelė papuošta 
sidabro plokštele. Segės ilgis - 9,9 cm, ivijos 
p lotis - 8,5 cm, kojelės plotis - 6,2 cm. Tarp 
ši ų ab iejų segių galu ant žvaigždinės segės ko
jelės gulėjo žalvarinis pincetas (Nr. 1699: 18). 
Į j o koteli buvo iverta grandelė, prie kurios 
i šlikęs odos gaba l ėlis. Pinceto ilgis - 3,2 cm, 
plotis gale - 1,5 cm. Trečioji segė - žalvari
nė, lankine palenkta kojele (Nr. 1699: 19). Se
gės i šlikę fragmentai. Segės ilgis - 10 cm, įvi
jos ilgis - 11 ,4 cm. Apie 3 cm nuo segių ko
jelių i dešinę ant šono gulėjo lipdytas molinis 
puodelis , nežymiai pūstais šonais (Nr. 1699: 
20). Puodelio aukštis - 5,8 cm, sienelių sto
ris - 1,1 cm. Prie puodelio ir segės lenktme 
kojele ras las dar vienas žalvarinis įvij ini s 

žiedas, 8 apvijų , susuktas iš apskrito skersi
nio piūvio vielos (Nr. 1699: 16). J o skers
muo - 2,5 cm. 

28 cm nuo apa tinio žandikaulio kojų link 
ir 5,5 cm nuo centrinės kapo linijos į kairę 

gulėjo ža lvarinė apyrankė storėjančiais dau
giakampiais galais (Nr. 1699: 21) . Apyrankės 
(10 pav., 1) skersmuo - 6,9- 8,8 cm. Už apy
rankės į kapo išorę lygiagrečiai gulėj o akme
ninis galąstuvė1is ir du peiliai. Atrodo, kad 
jie gu lėjo prie kairiosios rankos žastikaulio. 
Galąstuvas (Nr. 1699: 22) pailgas, keturkam
pio skersinio piūvio, su skylute pakabinimui 
storesniame gale (5 pav., 1). Jo ilgis - 14,6 cm, 
skersmuo per vidurį - 2,2 cm. Galąstuvas sto
resniu galu gulėjo mirusiojo galvos link. Prie 
jo gulėj o geležinis peilis, ašmenimis atsuktas 
į išorę, kotu galvos link. Prie peilio išlikę 

makšties pėdsakai. Peilio ilgis - 39 cm, įkotės 
ilgis - 8 cm, plotis per vidurį - 3,8 cm. Pei
l io išorinėje pusėje gulėjo antras peilis 
(4 pav., 2), kiek mažesnis (Nr. 1699: 28). Jo il 
gis - 18 cm, ašmenų plotis - 2,5 cm. 7 cm 
nuo pirmojo peilio smaigalio gulėjo žalvarinė 
diržo sagtelė su apkalu (Nr. 1699: 23). Sagtelė 
ovali nė, kiek sto rėjančiu priekiu, užsegamoji 
adata - su keturkampiu pra platinimu. Sagtelės 
skersmuo - 2,3- 2 cm. Apie 4- 5 cm nuo ant
rojo peilio, jo išorinėj e pusėje, gulėj o ieties 
ąžuolinio koto dalis, apvyniota įvija. Si koto 
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dalis buvo 75 cm nuo galvūgalyje gulinčių rankos apyrankės, virš kaulų likučių. Prie 
ietigalių. Po ivij a išlikę audinio ir karsto pėd~ skersai gulinčio smeigtuko rasta apvara ginta~ 
sakų. Prie galąstuvo galo ir pirmojo peilio ko~ rinių karolių, tarp kurių buvo 3 žalvarinės 

to rastas 2,2-3 cm skersmens gabal iukas ap~ ivijos ir 1 stiklinis mėlynas karolis. Iš viso 
skaldyto titnago (Nr. 1699 : 24). rasta 11 gintarinių ivair ios formos karolių. 

Kapas Nr. 6. 85 cm gylyje nuo žemės pa~ Dar vienas karolis rastas prie apatinio žandi~ 
viršiaus rastos mirusiojo griaučių liekanos. Iš- kaulio priekinės dalies, apie 2 cm i dešinę. 
likęs tik apatinis žandikaulis ir kai kurių kitų Karolis gintarinis, apvalus, suplotas. Į jį bu~ 

kaukolės kaulų liekanos. Mirusysis palaidotas vo iverta virvutė su dideliu mazgu. Antras 
galva rytų kryptimi. Kapo duobės kontūras didelis gintarinis karolis gulėjo prie kairiosios 
neaiškus. apatinio žandikaulio pusės . 

R a din i a i. Dešinėje kaukolės pusėje, prie Mirusiojo rankos buvo puoštos 2 žalvarinė~ 
pat jos, rasta ža lvarinė lankinė segė lenkta mis apyrankėmis. Abi apyrankės vienodos, ap-
kojele. Segės ilgis - IO cm, ivijos ilgis - skrito skersinio piūvio lankeliais, storėjančiais 
8,5 cm. Virš segės išlikę audinio pėdsakų. galais, Jų skersmuo - 7-8,3 cm. Ant kairio-
Apie 1-2 cm virš viršugalvio, skersai kapo, sios rankos pirštų buvo užmauti 3 žalvariniai 
rasta geležinė adata, apvyni ota siūlais. Adatos ivijiniai žiedai. Visi žiedai susukti iš apskri~ 
ilgis - 9,5 cm. Prie segės, jos išorinėje pusė- tos vielos, du iš jų - šešių, o vienas - septy-
je, gulėjo t rys nedideli gintariniai karoliai. nių apvijų, Sprendžiant pagal šiuos radinius, 
Prie pat adatos rasta dėžutė, padaryta iš 6 mirusiojo rankos buvo padėtos taip, kad plaš-
siaurų odinių didelių, apkaItų žalvariniais ap- takas g ulėj o ant dubens kaulų . 

kalėliais. Viduryje - beržo tošies likučiai. Kapas Nr. 8 *. 85 cm gylyje nuo žemės pa-
Virš žalvario išlikę plono ir storo audinio li- viršiaus rastos kapo liekanos. Duobės kontū-
kučių. Dirbinys (dėžutė) buvo 7,5 cm ilgio ir ras neaiškus, Mirusiojo g r iaučiai i šnykę . Mi-
3,3 cm pločio. Prie jo gulėjo žalvarinis įviji- rusysis palaidotas galva i šiaurę. 

nis žiedas, susuktas iš apskrito skersi nio piū~ R a d i n i a i. Siauriniame kapo gale, 15 cm 
via vielos. Ziedas 6 apvijų, 2,5 cm skersmens. nuo centrinės kapo linijos, rasti du geležiniai 
Apie 2 cm nuo dėžutės i kapo galą stovėj o įmoviniai ietigaliai, smaigaliais alsukti į šiau-
molinis lipdytas puodas, Jo aukštis - 8,3 cm, rę. Pirmasis ietigalis, gulintis vidinėje pusėje, 
skersmuo - 10,2 cm. 22 cm i ka i rę nuo dėžu- buvo 25 cm ilgio. J o plunksnos plotis - 3,2 
tės ir 26 cm nuo apatinio žandikaulio rastas cm, įmovos ske rsmuo - 2,7 cm. Antrasis ieti-
3,6 cm skersmens ir 1 cm storio smiltakmenio galis buvo 17 cm ilgio. Jo plunksnos plotis -
verpstelis. 3 cm, imovos skersmuo - 2,5 cm, 83 cm tie-

Mirusiojo kaklo srityje rasta labai sunyku- sia lin ija nuo pirmojo ietigalio kojų link ras-
si ža lvarinė tordiruota antkaklė. Salia antkak- tas ieties koto gabaliukas, apsuk tas žalvarine 
lės rasta apvara sidabrinių cilindrinės fo rmos įvija. 60 cm nuo pirmojo ietigalio imovos ko-
kabučių. Kabučių ilgis - apie 2,7 cm, plotis - jų link ir 10 cm į kairę nuo centrinės kapo 
0,4 cm. 19 cm nuo apatinio žandikaulio, ant linij os gulėjo žalvarinė apyrankė storėjančiais 

kairiosios krūtinės ląstos pusės, iš ilgai kapo, daugiakampiais galais, J os skersmuo - 7-
gulėjo žalvari nė žieduota segė, galvele atsuk- 7,6 cm. 11 cm nuo apyrankės kojų link ir 
ta mirusiojo galvos link. Segės ilgis - 4,8 cm, 11 cm į kairę nuo centrinės kapo linijos gu-
įv ij os plotis - 5 cm. 17 cm nuo šios segės l ėja žalvarinis ivijinis 2,5 cm skersmens žie-
įvijos į dešinę ir 20 cm nuo apatinio žandikau~ das, susuklas iš 4 apskrito skersinio piūvio 

lio rasta žalvarinė segė žvaigždine kojele, at- vielos apvijų. 60 cm nuo ietigalių kojų link 
sukta galvele mirusiojo galvos link. 1,5 cm ir 17 cm į dešinę nuo centrinės kapo linijos 
nuo žvaigždžiakojės segės kojelės, skersai ka- rastas labai sunykęs geležinis pei lis. Jo ilgis-
po, gulėjo žalvarinis lazdelinis smeigtukas. apie 25 cm, Prie peilio šiaurinio galo rastas 
Smeigtuko ilgis - 11 cm, kilpelės skersmuo - gabalas apskaldyto titnago. 
3,8 cm. Antras toks pat smeigtukas gulėjo iš- Kapas Nr. 9. 60 cm gylyje nuo žemės pa· 
il gai kapo, 6 cm nuo žieduotosios segės koje- viršiaus atidengtos apardyto kapo liekanos. 
lės. Smeigtuko viršūnė buvo prie kairiosios Jau 20 cm gylyje rasti atskiri r a din i a i. 
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• KaĮ..<o N r. 7 aprašymo tyrinėjimų dienoraštyje nėra, jis pažymėtas tik perkaso plan ... 
Atrodo, kad kapas buvo be radinių, nes KVIM kapo Nr. 7 radiniai neinventorinti. 
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Buvo rastos dalys žalvarinės lankinės žie
duotosios segės. Prie segės išlikę audeklo 
pėdsakų. Be to, rasta dalis geležinės lankinės 
segės, geležinė ovalinės formos sagtis, dalelė 
iaivarinės įvijos, 3 gintariniai dvigubo nupjau
ta kūgio formos karoliai (Nr. 1699: 37, 38, 39). 
Karolių skersmuo- l , l cm, ilgis - 0,5-0,8cm. 

Kapo duobės dugne pirmykštėje padėtyje 

rastas molinio lipdyto puodelio dugnas su sie
nelių fragmentais (Nr. 1699: 36). Puodelis bu
vo apie 8-9 cm aukščio ir maždaug tokio pat 
skersmens. Apatinė puodelio dalis ornamen
tuota mažomis įspaustomis duobutėmis. Prie 
puodelio dugno rasti idėti vienas j kitą du žal
variniai įv ijini ai žiedai. Abu žiedai susukti 
iš apskrito skersinio piūvio vielos. Didesnis 
iiedas (Nr. 1699: 40) yra penkių apvijų. Jo 
skersmuo - 2,5 cm. Kitas žiedas - trijų ap
vijų, vielos galai smailėja. J o skersmuo -
1,7 cm. Po abiem žiedais buvo išlikę beržo 
tošies. 

Kapas Nr. 10. 35 cm gylyj e nuo žemės pa
viršiaus aptiktos kapo liekanos. Duobės kontū
ras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę, iš
likę tik dantų pėdsakai. Mirusysis palaidotas 
galva į šiaurės vakarus 3400 kryptimi. 

R a din i a i. Krūtinės srityje, apie 23 cm 
nuo dantų pėdsakų, kairėje krūtinės pusėje, 

rasta žalva rinė lankinė segė žvaigždine kojele, 
atsukta galvute j kairę (Nr. 1699: 41). Segė. 

(8 pav., 21 ilgis - 10,5 cm, jvijos ilgis -
4,5 cm, kojel ės plotis 3 cm. 10 cm nuo segės 
kojelės i dešinę rasta žalvarinė apyrankė sto
rėjančiais daugiakampiais gajais (Nr. 1699: 
42). Apyrankės galai ornamentuati išilginių 

jkartų eilėmis. Apyrankės skersmuo - 7,6 cm. 
Prie pat segės rastas 2 apvijų žalvarinis įviji
nis žiedas, susuktas iš pusapvalio skersinio 
piūvio vielos (Nr. 1699 : 43). Jo skersmuo -
2,5 cm. 12 cm nuo segės ir 6 cm nuo centri
nės kapo linijos gulėjo geležinis peilis, ašme
nimis atsuktas i kapo vidų, įkote į mirusiojo 
galvos pusę (Nr. 1699: 48). Peilio ilgis -
19 cm, ašmenų plotis - 2,2 cm. Lygiagrečia i 

peiliui, jo išorinėje pusėj e, gulėjo smiltakme
nio akmens galąstuvas, sutrūkęs į fragmentus 
INr. 1699: 44). Galąstuvas buvęs pailgas, ke
turkampio skersinio piūvio. Jo ilgis - 7,5 cm. 

Mirusiojo galvūgalyje, apie 20 cm nuo dan
tų pėdsakų ir 20 cm į dešinę nuo centrinės 
kapo linijos, rastas geležinis įmovinis ietigalis 
(Nr. 1699: 47). Ietigalis gulėjo isilgai kapo, 
jmnva kojų link. J o ilgis - 16,5 cm, plunks-

nos plotis - 2,5 cm, įmovos skersmuo - 2,5 
cm. Prie ietigalio rastas suiręs mažas molinis 
puodelis (Nr. 1699: 45). Prie puodelio rastas 
gintarinis dvigubo nupiauto kūgio formos ka
rolis (Nr. 1699: 46). Jo skersmuo - 1,1 cm , 
ilgis - 0,8 cm. 
Dešinėje pusėje skersai kapo gulėjo geleži

nis dalgis, atsuktas ašmenimis i kapo vidų . 

Dalgio ilgis - 28 cm, ašmenų plotis - 3 cm. 
Kapas Nr. 11. 30 cm gylyje nuo žemės pa

viršiaus buvo atidengtas kapo liekanos. Duo
bės kontūras neaiškus; laidojimo kryptis ne
nustatyta. 

R a din i a i. Mažas molinis lipdytas puode
lis (Nr. 1699: 49). Jo aukštis - 4 cm, kaklelio 
skersmuo - 2,9 cm. Prie puodelio rasti iš ap
skritos vielos susukto žalvarinio 3 apvijų žie
do fragmentai (Nr. 1699: 50). Jo skersmuo -
2,3 cm. Po žiedu išlikęs beržo tošies fragmen
tas. Apie 10- 15 cm nuo puodelio i pietus ras
ta žalvarinė ovali nė diržo sagtelė kiek storė

jančiu priekiu (Nr. 1699: SI). Sagtelės 

(6 pav., 2) plotis - 2 cm. Prie sagtelės rasta 
dviejų apvijų žalvarinė jvija (Nr. 1699: 52). 
Jos skersmuo - 1,5 cm. 

Kapas Nr. 12, 15 cm gylyje nuo žemės pa
virš iaus aptiktos kapo liekanos. Duobės kon
tūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę, iš
likę tik dantų pėdsakai. Mirusysis palaidotas 
galva į š iaurės rytus apie 200 kryptimi. Virš 
radinių ir po radiniais pastebėta daug smulkių 
degėsių. 

R a ct i n i a i. Krūtinės srityje, apie 14--'-
16 cm nuo dantų pėdsakll, rastos dvi lankinės 
segės - viena labai sunykusi geležinė, antra 
žalvarinė žieduota segė lenkta kojele (Nr. 
1699: 53). Abi segės gulėjo l ygiagrečiai, jvijo
mis mirusiojo galvos link, tik geležinė segė
dešinėje pusėje, žalvarinė - maždaug kapo 
viduryje. Geležinės segės ilgis - apie 9 cm. 
2alvarinės segės ilgis - 6,2 cm, įvijos plo
tis - 6,1 cm. Prie žalvarinės segės galvelės 

rasti du gintariniai karoliai dvigubo nupiauto 
kūgio formos (Nr. 1699: 54,55). JLĮ skersmuo -
0,9- 1,2 cm, ilgis - 0,9 cm. Apie la cm po 
geležine sege rastas i.a lvarinis jvijinis žiedas, 
susuktas iš apskrito skersi nio piūvio vielos 
(Nr. 1699: 56). Ziedas 4 apvijų, jo skersmuo -
2,4 cm. Ziedo viduje išlikęs piršto kaulas. Prie 
žiedo rasta geležinė sagtis. Jos skersmuo 2,6-
2,8 cm. Sagtis sunykusi. 
Kairėje žalvarinės segės pusėje rastas gele

žinis peilis, nugarėle atsuktas i kapo išorę, 
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smaigaliu - galvos link (Nr. 1699: 167). Prie 
peilio išlikę makšties pėdsakai ir plaukuoto 
kailio atspaudas. Peilio ilgis - 12,5 cm, ašme
nų plotis - 2,2 cm. Lygiagrečiai su peiliu. jo 
išorinėje pusėje, gulėjo akmeninis, šviesiai 
pilkos spalvos su skylute prikabinimui galąstu
vėlis (Nr. 1699: 57). Galąstuvėlis (5 pav., 2) 
gulėjo galu su skylute atsuktas galvos link. 
Jo ilgis - 9,5 cm, plotis - 1,4-2 cm. 

Kapas Nr. 13. 55 cm gylyje nuo žemės pa · 
viršiaus aptikLas kapas. Duobės kontūras šiek 
tiek išsiskiria iš aplinkinio smėlio. Kapo duo
bės ilgis - 2 m, plotis - 1, 1 m. Mirusiojo 
griaučiai sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai. 
Mirusysis palaidotas galva i pietus. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasti 
sidabrinių kabučių iš sulenklų skardelill su 
įstatytomis kilpelėmis apvaras likučiai (Nr. 
1699: 61). Kabuėių ilgis - apie 3 cm, skerso 
muo - 0,5 cm. 3 cm nuo kabučių rasti trys 
karoliai - du gintariniai (Nr. 1699: 58,59) ir 
vienas tamsiai mėlyno stiklo (Nr. 1699: 60). 
Gintariniai karoliai beveik vienodo dydžio, jų 
ilgis - 1·-1,1 cm, skersmuo - 1,5 cm. Vienas 
karolis .- dvigubo nupiauto kūgio formos, ki
tas apvalus, suplotas. Stiklinis karolis - dvi
gubo nupiauto kūgio formos, jo skersmuo -
1.1 cm, ilgis - 0,55 cm. Kaklo srityje rasta 

dalis žalvarinės antkaklės viela apvyniotais ga· 
lais (1). Išlikusios antkaklės dalelės (Nr. 1699: 
62) ilgis - 7 cm. 7 cm nuo karolių i kairę 
huvo išlikę geležinio lazdelinio smeigtuko 
pėdsakai. 

Mirusiojo galvūgalyje, 35 cm nuo kabuėių 
apvaros, rastas ant šono molinis puodelis, tru
putį pūstais šonais ir kiek įsmaugtu kakleliu 
(Nr. 1699: 63). Puodelis gulėjo paėiame kapo 
viduryje, dugnu atsuktas mirusiojo galvos 
link. Puodelio aukštis - 8,5 cm, skersmuo per 
vidurį - 6,1 cm, kaklelio skersmuo - 5 cm, 
dugno skersmuo - 4,5 cm. Dešinėje puodelio 
pusėje gulėjo du žalvariniai jvijiniai žiedai 
(Nr. 1699: 64, 65). Abu susukti iš apskrito 
skersinio piiivio vielos, jų skersmuo - 2,4 cm. 
Vienas žiedas 6 apvijų, antras - 7. Tarp žie
dų gulėjo geležinės ylos 5,5 cm ilgio fragmen· 
tas. Kairėje puodelio pusėje rastas cilindrinis 
smiltakmenio verpstukas (Nr. 1699: 66). Jo 
skersmuo - 4,7 cm, storis - 1,6 cm. 

Kapas Nr. 14. 50 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo č'ltidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 
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R a din i a i. Molinis lipdytas puodelis, su· 
daužytas bekasant. Puodelis profiliuotas, kiek 
siaurėjanėiu kakleliu (Nr. 1699: 67). Puodelio 
aukštis _. 6,5 cm, skersmuo - 6,7 cm. Prie 
puodelio rastas nedidelis žalvarinis įvijinis 

žiedas (Nr. 1699: 68) ir mėlynas stiklo karolis 
(Nr. 1699: 69). :Liedas susuktas iš pusiau ap· 
skrito skersinio piūvio vielos, 3 apvijų. Jo 
skersmuo - 1,6 cm. Karolis yra apvalus, su
plotas. Jo skersmuo - 1 cm, ilgis - 0,5 cm, 

Kapas Nr. 15. 25 cm gylyje nuo žemės pa· 
viršiaus buvo atidengtos vaiko kapo liekanos. 
Kapo duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. Sprendžiant pagal radinius, 
mirusysis palaidotas galva į šiaurės vakarus 
2900 kryptimi. 

R a ct i n i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
sidabrinė apskritos vielos antkaklė truputį sto
rėj ančiais galais (Nr. 1699: 70). Antkaklės 

skersmuo - 10,2 cm. Prie antkaklės išlikęs 

mažas audinio gabaliukas. Antkaklės galai or
namentuoti skersiniais ranteliais. 5 cm nuo 
antkaklės kojų link, truputi i dešinę, gulėjo 

gintarinis dvigubo nupiauto kūgio formos 
karolis (Nr. 1699: 71). Karolio skersmuo-
0,8 cm, ilgis - 0,5 cm. 13 cm nuo antkaklės kojų 
link , truputį į dešinę, rastas žalvarinis jvijinis 
4 apvijų žiedas, susuklas iš apskrito skersinio 
pitlvio rantytos vielos (Nr. 1699: 72). :Lieda 
(10 pav., 5) skersmuo - 1,6 cm. 16 cm nuo 
antkaklės kojų link ir 4,5 cm nuo žiedo rasta 
žalvarinė apskrito skersinio piūvio apyrankė
lė. truputi storėjanėiais galais (Nr. 1699: 73). 
Apyrankės (10 pav., 3) skersmuo - 4,6 cm. 
jos galai ornamentuoti skersiniais ranteliais. 

Kapas N r. 16. 55 cm gylyje nuo žemės pa· 
viršiaus atidengtos kapo liekanos. Duobės kon
tūras ryškiai išsiskyrė iš aplinkinės žemės -
jos ilgis - 2 m, plotis - 0,9 m. Duobės krypo 
tis - pietvakariai 250° - šiaurės rytai 70°, 
Mirusiojo griaučiai sunykę. 

R a din i a i. Vakarinėje duobės dalyj e ras
tas molinis lipdytas puodelis (Nr. 1699: 74) ir 
žalvarinis ivijinis žiedas (Nr. 1699: 75). Mo· 
linis puodelis (bekasant sudaužytas) kiek pla· 
tėja į viršų, kaklelis ismaugtas. Puodelio aukš
tis - 5 cm, skersmuo - 6,4 cm. Prie puode
lio gu l ėjo 4 apvijų žiedas (10 pav., 8), susuko 
tas iš pusiau apskrito skersinio piūvio vielos. 
Jo skersmuo - 2,5 cm. 

Apie 15-20 cm virš puodelio rastas kitas 
žalvarinis ivijinis žiedas (Nr. 1699: 76), kuris, 
greičiausiai, priklausė jau kitam kapui. 2ie-
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das (10 pav., 1) 6 apvijų, susuktas iš apskrito 
skersinio piūvio kiek suplotos vielos. Jo 
skersmuo - 2.5 cm. 

Kapas Nr. 17. 25 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus išryškėjo kapo duobės kontOras. J o 
ilgis -- 2 m, plotis -- 0,9 m. Kapo kontūras 
skyrėsi nuo aplinkinio smėlio juodžemio degė
sių ir smulkių suodžių priemaišomis. Kapo 
kontūro kryptis - šiaurės rytai 70° - pietva
karia i 250°, Sprendžiant pagal radinių padėtĮ. 
mirusysis buvo laidotas galva i šiau rės rytus 
10' kryptimi. Radiniai aptikti 30 cm gylyje. 

R a ct i n i a i. Rytinėje kapo dalyje rasla da
lis žalvarinės antkaklės (Nr. 1699: 147) ir žal· 
varinės grandi nėlės liekanos (Nr. 1699: 79). 
Antkaklė buvusi iš apskrito ske rsinio piūvio 

vielos. Vielos storis - 0,35 cm. Grandinėlė 

buvusi sunerta iš trikampio skersinio piūvio 
vielos žiedelių. Be to, rasti du' siauri odiniai 
diržiukai su žalva riniais apkaklėliais . Abu dir
žiukai gulėjo 80 cm nuo rytinio kapo galo, vie
nas nuo an tro apie 15 cm. 2- 3 cm po diržiu
kais, tarp jtl, rasti du žalvariniai žiedai 
INr. 1699: 77, 78). Vienas žiedas (10 pav., 9) 
padarytas iš apskrito skersinio piūvio vielos. 
Jo skersmuo - 2,7 cm, vielos storis - 0,3 cm. 
Antras žiedas - juosti nis , papuoštas išilgi
niais grioveliais. Pe r vidurį išilgai e ina ran
tyta iškila juostelė . liedo plotis -- 1,2 cm, 
skersmuo - 2,3 cm. Prie dirže!io, buvusio 
pietinėje kapo dalyje, rasti geležinio pasidab
ruoto apskrito kabučio (1) fragmentai. Rytinė

je kapo dalyje rastas cilindrinis smiltakme
nio verpstukas (Nr. 1699: 148) . Verpstukas 
(5 pav., 4) vienoje pusėj e o rnamentuotas vo
ratinklio rašto imitacij a, kitoje - grioveliais, 
dalijančiais jį į keturias dalis. Verpstuko 
skersmuo - 4 cm, storis - 1,3 cm. 

Kapas Nr. 18. 65 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtos kapo liekanos. Ka
po duobės kontūras išryškėj o tik prie pat dug
no, jo ilgis - apie 2,2 m, plotis - apie 1,2 m. 
Visame kontūre daug smulkių anglių. Griau
čiai sunykę, i šlikę tik kairiosios rankos kaulų 
pėdsakai. Mirusysis palaidotas galva i šiaurės 
vakarus 3400 kryptimi. Kairioj i ranka per al
kūnę buvo sulenkta smailu kampu taip, kad 
dilbio kaulai gulėjo lygiag rečiai žastikauliui. 

R a ct i n i a i. Ant kairiosios rankos riešo 
rasta žalvarinė apyrankė storėjančiais galais 
INr. 1699: 80). Apyrankės (10 pav. , 4) lanke
lis apskrito ske rsinio piūvio, galai - beveik 
ovali nio. Apyrankės ske rsmuo - 7,7 cm, lan-

------------------- - - -

kelio storis - 0,8 cm, galų - 1,1 cm. Dešinė
je krūtinės pusėje rastos dvi l ankinės segės. 

Abi segės gulėjo lygiagrečiai, kiek į strižai 

gri aučių , kojelėmis truputį pakrypusios miru
siojo galvos link. Pirmoji segė rasta 5 cm nuo 
apyrankės ir apie 16 cm nuo dantų pėdsakų. 
Segė žvaigždine kojele, padengta sidabro 
plokštelėmis (Nr. 1699: 81), Segės ilgis --
10,3 cm, ivijos plotis -- 4, I cm, kojelės plo· 
tis -- ·3,3 cm. Antroji segė (Nr. 1699: 82) gu
lėjo 2 cm kojų link nuo pirmosios. Segė si
dabrinė, lenkta kojele (8 pav., 4). Segės il
gis - 6,6 cm, ivijos plotis - 6,4 cm. Prie 
abiejų segių ir apyrankės išlikę audinio pėd
sakų. Po segėmis pastebėti ąžuolinio karsto 
pėdsakai. Karsto dugnas plokščias. Prie se
gės lenkta kojele įvijos, jos i šorinėje pusėje, 

rasti geležinės lankinės plokščiu lankeliu se
gės fragmentai (Nr. 1699: 83). Tarp abiejų 

.segių įvijlĮ rastas gintarinis dvigubo nupiauto 
kūgio formos karolis (Nr. 1699: 84). J o skers
muo - 0,8 cm, ilgis - 0,7 cm. 

Prie mirusiojo kairiojo šono, 17 cm nuo apy
rankės ir 5 cm nuo segės lenk ta kojele, išil
gai kapo, gulėjo rusvas pailgas akmeninis ga
ląstuvėlis viename gale su skylute prikabini
mui INr. 1699: 85). Galąstuvėlis keturkampio 
skersinio piūvio , kiek siaurėjančiai s galais. 
Jis a tsuktas galu su skylute mi rusioj o galvos 
link. Galąstuvėlio ilgis - 12,2 cm, skersmuo -
1,3--2,2 cm. Prie galąstuvėlio, jo kairėje pu
sėje, rastas geležinio smeigtuko ar segės 

5,7 cm ilgio fragmentas. 2,5 cm nuo galąstuvo 
į kairę rasla titnaginė skeltė su balkšva patina , 
apskaldytais pakraščiais (Nr. 1699: 86). 6 cm 
nuo galąstuvo į kairę, atrodo, prie kairiosios 
mirusiojo pusės, gulėjo labai sunykęs geleži
nis peilis su makšties pėdsakais, atsuktas aš
menimis į kapo vidų, įkote mirusiojo galvos 
link. Peilio ilgis - 20,5 cm, ašmenų plotis -
3,3 cm. 33 cm nuo peilio smaigalio, kairiaja
me kapo šone, rasta geležinė ovalinė sagtis. 
Jos skersmuo - 3-4,6 cm. Tame pat kapo 
šone, tiesia linija, 30 cm nuo sagties, rastas 
geležinis pentinas, gulėjęs ienelėmis aukštyn, 
sunykęs. Ienelill galai atriesti. Ataugos-spyg
lio ilgis - 1,5 cm. 

Kapas Nr. 19. 10 cm gylyje nuo žemės pa· 
vi ršiaus pastebėta tamsios žemės dėmė su ang
lių ir suodžiq priemaišomis. Tame pat gylyje 
Jasti be tvarkos i šmėtyti daiktai: dalys gele
žinio dalgio ar pei lio, didelių geležinių sag
čių , sutrupintas ie tigalis. 
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Duobės gylis - 70 cm. Duobėje rasti ark
lio dantys ir kojų kaulų likučiai. Visoje duo· 
bėje žemė buvo maišyta su anglimis. Pietinėje 
duobės dalyje, 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus. buvo įmestas 30 X 40 cm dydžio ak
muo. Atrodo, kad šioje vietoje buvo suardy
tas žmogaus ir žirgo kapas. 

Kapas Nr. 20. 30 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtas kapo liekanos, Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griau
čiai sunykę, išlikę lik kai kurių kauliukų pėd
sakai. Mirusysis gulėjo aukštielninkas, deši
nioji ranka buvusi sulenkla per alkūnę 90° 
kampu. Mirusysis palaidotas galva šiaurės 

kryptimi. Virš kapo rasta anglių. Po radiniais 
pastebėta plokšėiavidurio ąžuolinio karsto pėd
sakai. 

R a ct i n i a i. Mirusiojo krūtinės srityje, jos 
dešinėje pusėje, rastos dvi lankinės segės, gu
linčios skersai griaučių. Viena segė ža lvari nė , 

žvaigždine kojele (Nr. 1699: 92). Jos (8 pav., 3) 
paviršius dengtas sidabro plokštelėmis, or
namentuotomis akutėmis . Segės ilgis - 9,5 cm, 
ivijos plotis - 3,5 cm, kojelės plolis - 2,9 cm. 
Antroji segė - geležinė, tiesia siaura kojele. 
Jos ilgis - 10 cm, ivijos plotis - 3,8 cm. 
Prie abiejų segių išlikę audinio pėdsaką 

Kairėje mirusiojo krūtinės pusėje, 5 cm nuo 
žalvarinės segės ivijos, gulėjo geležinė sagtis 
apvaliu priekiu, labai sunykusi. Jos skers
muo - 4,5 cm. Dešinėje mirusiojo krūtinės 

pusėje, po geležine sege, 4 cm nuo jos kojų 
link, rastas žalvarinis jvijinis žiedas, susuktas 
iš apskrito skersinio piūvio vielos. Liedas 
5 apvijų, jo skersmuo - 2,2 cm. 2,5 cm nuo 
geležinės segės galvutės, ant pat griaučių vi
durio, rastas žalvarinis dirbinys, padarytas iš 
3 vienodo dydžio žiedų - grande1ilĮ, sujungtų 

tarpusavyje (Nr. 1699: 88). Vienos grandelės 
skersmuo - 1.8 cm. Atrodo, kad šis dirbinys 
(6 pav., 3) buvo diržo skirsliklis, nes dviejose 
grandelėse išlikę apkalėliai, vienas su odos 
liekanomis. Prie šio dirbinio mirusiojo juos
mens srityje rastas labai sunykęs geležinis pei
lis su makšties, apkaltos žalvariu, pėdsakais, 

atsuktas ikote galvos link. Peilio ilgis-
18 cm. Lygiagrečiai su peiliu, apie 2 cm i dešinę 
nuo jo, rastas raudonas pailgas akmeninis ga
ląstuvėlis kiek plonėjančiais galais (Nr. 1699: 
8B). Galąstuvėlis keturkampio skersinio piū-

via, viename gale skylutė prikabinti (5pav., 3). 
Jo ilgis - 8,4 cm, skersmuo - 1,6-1,8 cm. 
Atrodo, kad peilis ir galąstuvėJis buvo pri
kabinti prie diržo. Kairėje peilio pusėje ras
tas 2,5 cm skersmens apskaldyto litnago ga
baliukas (Nr. 1699: 91). Apie 5 cm i kairę 
nuo peilio rastas gintarinis dvigubo nupiauta 
kūgio formos karolis (Nr. 1699: 90). Karolio 
skersmuo - 1,4 cm, ilgis - 1 cm. 

Ant dešiniosios rankos riešo, virš dubens 
kaulų likučių, rasta žalvarinė apskrito skersi
nio piūvio apyrankė storėjančiais, nežymiai 
kampuotais galais (Nr. 1699: 87). Apyrankės 
skersmuo - 8,1 cm. Prie apyrankės išlikę sto
ro trinyčio audinio pėdsakų. 

Kapas Nr. 21- Kapo liekanos apliktos 10 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duobės 
kontūras neaiškus, pačiame duobės paviršiuje 
daug suodžių ir smulkių anglių. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. Sprendžiant pagal radinių 

padėtj, mirusysis buvo palaidotas galva į šiau
rės rytus 70° kryptimi. 

R a din i a i. Rytinėje kapo dalyje, mirusio· 
jo galvūgalyje, skersai kapo, rastas geležinis 
dalgis, atsuktas ašmenimis į kapo vidų, smai
galiu i dešinę. Dalgio ilgis - 28 cm, ašmenų 
plotis - 2,2 cm. Dalgis sulūžęs. Prie dalgio 
ikotės, apie 3 cm i kairę, išilgai kapo, gulėjo 
geležinis įmovinis ietigalis, įmova atsuktas 
kojų link (Nr. 1699: ISO). 9 cm nuo dalgio 
ašmenų, kiek į kairę, rastas gintarinis dvigu
bo nupiauto kūgio formos karolis (Nr. 1699 : 
93). J o skersmuo - 1,2 cm, ilgis - 0,9 cm. 

Kairėje mirusiojo pusėje, 45 cm nuo dalgio 
ikotės kojų link, kiek istrižai kapo, rastas ge
ležinis įmovinis kirvis, įmova pasuktas kiek 
i išorę - galvos link. Kirvio ilgis - 11 ,2 cm, 
ašmenų plotis - 4,1 cm, įmovos skersmuo -
3,2 cm. Prie kirvio ašmenų, įstrižai griaučių, 

su kirviu sudarydamas beveik statų kampą, 

gulėjo geležinis peilis, iko te atsuktas mirusio
jo dešinio peties link (Nr. 1699 : 149). Peilio 
ilgis - 13,5 cm, ašmenlĮ plotis - 1,9 cm. 5 cm 
nuo peilio ašmenų kapo vidaus link rastas 
smiltakmenio galąstuvas, netaisyklingos for
mos, išgaląstu vienu šonu (Nr. 1699: 94). Jo 
(5 pav., 5) ilgis - apie 9 cm. Prie galąstuvo 
pastebėta mažos geležinės grandelės likučių · . 

Kapas Nr. 22. Kapo liekanos atidengtas 20 
cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duobės 

• KVIM Archeologijos skyriaus inventoriaus knygoje tarp kapo Nr. 21 radinių yra in
venlorizuotas geležinis ietigalis (Nr. 1699: 150), tačiau šis radinys tyrinėjimų dienoraštyje 
nepa:.l:ymetas, todėl vargu ar priklausė šiam kapui. 
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kontūras šiek tiek išsiskyrė iš aplinkinio smė
lio. Kontūro ilgis - apie 2 m, plotis - apie 
1,2 m. Kapo duobės kontūre pastebėta smul
kių anglių. Sprendžiant pagal radinius, miru
sysis palaidotas galva į šiaurės vakarus 3400 

kryptimi. 
R a ct i n i a i. Siauriniame kapo gale, skersai 

kapo, raslas geležinis dalgis, atsuktas ašmeni
mis i kapo vidų, smaigaliu j kairę . Dalgio il
gis - 35 cm, ašmenų plotis - 4,5 cm. Prie 
pat dalgio ašmenų, jo vidinėje pusėje, truputi 
jstrižai, gulėjo smiltakmenio galąstuvas, iš vi
sų pusių išgaląslu viduriu (Nr. 1701 : 1). Galąs
tuvas pailgas, keturkampis, jo ilgis - 15,9 cm, 
skersmuo per vidurį - 3,8-4,3 cm. Prie pat 
galąstuvo rastas kiek pak.rypęs ant šono moli
nis lipdytas puodelis. Puodelis (Nr. 1701 : 2) 
siauru dugneliu, į viršų platėjantis ir įsmaugtu 
kakleliu. Puodelio aukštis - 8,1 cm, skers
muo per vidurį - 7,3 cm, dugno skersmuo-
3,7 cm. Prie puodelio rastas 4 apvijų žalva
rinis žiedas, susuktas iš apskrito skersinio piū
via vielos *. 

Kapas Nr. 23. 55 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus išryškėjo neaiškus kapo duobės kon
tūras. Dešinėje kapo duobės pusėje apdėta ak
menų eilė - buvusio pailgo keturkampio ak
menų vainiko liekanos (2 pav.). Mirusiojo 
griaučiai sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai. 
Mirusysis palaidotas galva šiaurės krypt imi. 

R a din i a i. Apie 45 cm nuo dantų pėdsa
kų, mirusiojo galvūgalyje, kairėje jo pusėj e, 

rastas geležinis jmovinis ietigalis išilgai kapo, 
jmova atsuktas kojų link (Nr. 1699 : 95). Ieti
galio ilgis - 19,5 cm, plunksnos plotis -
2,5 cm, įmovos skersmuo - 2,5 cm. 

Mirusiojo krūtinės srityje, skersai kapo, 
apie 25-30 cm nuo dantų pėdsakų kojų link, 
rasta sidabrinė lankinė žieduotoj i segė 

INr. 1699: 96). Segės (likę fragmentai) ilgis-
9,3 cm, ivijos ilgis - 4,5 cm. Įvijos galai 
puošti daugiakampėmis buoželėmis. 

Kapas Nr. 24. Kapo liekanos aptiktos 30 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus. Duobės kontū
ras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę, lai
dojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Molinis l ipdytas puodelis, ne
zymiai išpūstais šonais ir šiek tiek įsmaugtu 
kakleliu (Nr. 1699: 97). Puodelio aukštis 
5,7 cm, skersmuo per viduri - 6,5 cm. 

Kapas Nr. 25. 30 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. 

Kontūro ilgis - 2,2 m, plotis - 1,3 m. Kon
tūro kryptis - šiaurės rytai 20° - pietvaka
riai 200°. 

50 cm gylyje nuo žemės paVlrSlaUS pasiek
tas kapo duobės dugnas. Mirusiojo griaučiai 
sunykę. Sprendžiant pagal radinių padėti, mi
rusysis palaidotas galva i šiaurės rytus 20'1' 
kryptimi. 

R a din i a i. Siaurinėje kapo duobės dalyje 
rasti du vienodos formos ietigaliai. Abu jie 
gulėjo lygiagrečiai, smaigaliais į šiaurės ry
tus 20° kampu. Rytinėje pusėje gulėjęs ietiga
lis buvo 33,5 cm ilgio, plunksnos ilgis -
7 cm, plunksnos plotis - 2,6 cm, jmovos skers
muo - 2,5 cm. Antro ietigalio ilgis - 15 cm, 
plunksnos ilgis - 6,7 cm, plunksnos plotis-
2,9 cm, įmovos skersmuo - 2,5 cm. Prie ant
lojo ietigalio įmovos rastas geležinis įmovinis 
kirvis, atsuktas ašmenimis i vakarus. Kirvio 
ilgis - 18 cm, ašmenų plotis - 5,5 cm, jmo
vos skersmuo - 4,5 cm. 
Kapas Nr. 26. Kapo liekanos atidengtos 

20 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duo
bės kontūras neaiškus, mirusiojo griaučiai 

sunykę · 

R a ct i n i a i. Geležinis peilis ir žalvarinė 

lankinė segė lenkta kojele. Abu dirbiniai labai 
sunykę. Peilis gulėjo smaigaliu i pietvakarius 
2000 kampu, ašmenimis į pietryčius. Peilio il
gis - 16,5 cm, ašmenų plotis 2 cm. Apie 2 cm 
nuo peilio ašmenų rasta minėta segė. 

Kapas Nr. 27. Kapo (vaiko?) liekanos rastos 
20 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duo
bės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, likę tik dantų pėdsakai. Mirusysis pa
laidotas galva į šiaurės vaka"rus apie 340

0 

kryptimi. 
R a din i a i. Mirusiojo galvūgalyje, apie 

16 cm nuo dantų pėdsakų, rastas molinis lip
dytas puodelis, kiek platėjančiomis į viršq 
sienelėmis (Nr. 1699 : 98). Puodelio (6 pav., 1) 
aukštis - 5 cm, skersmuo - 5,7 cm, dugno 
skersmuo - 3,6 cm. Apie 2 cm į dešinę nuo 
puodelio rastas žalvarinis įvijinis žiedas, 4 ap
vijų, susuktas iš apskrito skersinio piūvio vie
los (Nr. 1699: 99). Ziedo skersmuo - 2,3 cm. 
Ziedas buvęs jdėtas i beržo toši. 

* K-vIM Archeologijos skyriaus inventoriaus knygoje inventorizuoti du skirtingų mal
menų jvijiniai žiedai iš kapo Nr. 22 (Nr. 1701: 3 ir 1704: 4) . 
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5 cm nuo dantų pėdsakų kojų link, truputi 
i dešinę. rasla žalvarinės l ankinės segės įvij a 

(Nr. 1699: 100) . Jos ilgis - 2,8 cm. 5 cm nuo 
dantų pėdsakų kojų link lygiagrečiai gulėjo 

geležinės ylos dalis ir geležinis lazdelinis 
smeigtukas, atsuktas kil pele i dešinę (sulūžęs). 
Smeigtuko ilgis - 10 cm, kilpelės skersmuo-
1,9 cm. Ylos dalies ilgis - 2,6 cm. Prie y los 
ir smeigtuko išlikę audinio pėdsakų. 12 cm 
nuo dantų pėdsakų kojų link rasta keletas žal
varinių mažų apkalė1ių ant siauro odos di e
želia. 

Kapas Nr. 28. 18 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas vaiko kapas. Kapo duobės 
kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai suny
kę, rasti tik dantų ir apatinio žandikaulio li
kučiai. Mirusysis palaidotas galva i šiau rės 

vakarus 340' kryptimi. 
R a ct i n i a i. Mirusiojo galvūgalyje, kiek 

i dešinę pusę, gulėjo molinis lipdytas puodelis, 
nežymiai atloštom is sienelėmis, suiręs (Nr. 
1699: 101). Puodelio aukštis - apie 7 cm, dug
no ske rsmuo - 5,6 cm. 15 cm nuo puodelio, 
mirusiojo kaklo srityje, rasta žalvarinė anlkak
lė (Nr. 1699: 102). Antkaklės lankelis per vi
durį apskritas, šonuose tordiruotas. Antkaklė 
baigiasi viename gale rombo formos plokštele, 
ornamentuota akutėmis ir skri tuliukais, kita
me gale - kabliuku. Antkaklės skersmuo -
15 cm. Mirusiojo kakl o srityje rasta ir ginta
rinių dvigubo nupiauto kiigio formos bei ap
valių, supi o tų karolių apvara (Nr. 1699: 104). 
Iš viso rasti 27 karoliai. Jų skersmuo -
0,75-1,6 cm. Prie karolių rastos 3 žalvarinės 
ivij os (Nr. 1699: 105), kurios, at rodo, buvo 
suvertos atskiroje apvaroje. Įvij ų skersmuo -
0,7 cm, ilgis - 1- 1,7 cm. 

7 cm nuo antkaklės kojų link gu lėj o geleži
nės ylos fragmentai, prie vieno iš jų išlikę me
džio pėdsakų. Prie y los rasta žalvarinė pa
plokščia grandelė (juostinis žiedas?). Grande
lės (Nr. 1699: 103) skersmuo - 1,8 cm. 

Be to, prie antkaklės užsegamosios dalies 
rasta dalis kitos žalvarinės tordiruotos antkak
lės, tur būt, patekusios iš kito kapo. 

Kapas Nr. 29. Kapo liekanos atidengtos 15 
cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Duobės kon
tūras išsiskyrė iš aplinkinio žemės smėlio. 
Kontūro ilgis - 2, 1 m, plotis - 0,9 m. Visa
me kape pastebėta anglių. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, iSlikę tik dantų pėdsakai. Mirusysis 
palaidotas galva į šiaurės vakarus 3100 kryp
timi. 
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R a ct i n i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasti 
du gi ntari niai karoliai. Vienas iš jų (Nr. 1699: 
106) - dv igubo nupiauto kūgio formos. Jo 
ilgis - 1.3 cm, skersmuo - 1.7 cm. Antrasis 
karolis (N r. 1699: 107) - apvalus, sU]llotas, 
papuoštas trimis aplinkinėmis juostomis -
ranteliais. Karolio skersmuo - 1,7 cm, ilgis 
I cm. 

Kapas Nr. 30. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas vaiko kapas. Duobės kon
tūras neaiškus. Visame kape pastebėta smul
kių anglių. Mirusiojo griaučiai sunykę, išlikę 

tik dantų pėdsakai. Sprendžiant pagal radinių 
padėti , mirusiojo kairioji ranka per alkūnę 

buvo sulenkta smailu kampu ir užlaužta aukš
tyn, o dešinioji sulenkta stačiu kampu. 

R a din i a i. Abiejų rankų riešų vietose 
rasta po vieną žalvarinę juostinę apyrankę. 

Abi apyrankės pusiau apskrito (beveik tri
kampio) skersinio piūvio lankeliais. Apyran
kių skersmuo - 4-4,8 cm. Apie 13 cm nuo 
danttĮ pėdsakų, dešinėje krūtinės ląstos pusė

je, skersai kapo, gulėjo sulūžęs geležinis laz
delinis smeigtukas. Jo ilgis - 10 cm. Miru
siojo galvūgalyje, apie 25 cm nuo dantų pėd
sakų, gulėjo molinis lipdytas profiliuotas puo
delis siaurėjančiu kakleliu (Nr. 1699: 108). 
Puodelis labai suiręs. Jo aukštis - 6,5 cm. 
Prie puodelio rasti 4 gintariniai karoliai. Trys 
iš jų (Nr. 1699: 151, 152, 153) - dvigubo nu· 
piauto kūgio formos. Jų skersmuo - 1- 1,1 cm, 
ilgis - 1,4-1,6 cm. Ke tv irtas karolis (Nr. 1699: 
154) - apvalus, suplotas, kiek kampuotas. Jo 
skersmuo - 2 cm, ilgis - 0,9 cm. 

Kapas Nr. 31. 50 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptikti kapo radiniai. Mirusiojo griau
{iai sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a ct i n i a i. Apvara gintarinių dvigubo nu
piauto kūgio formos karolių (Nr. 1699 : 155-
166). Iš viso rasta 14 gintarinių karolių (ši uo 
metu KVIM yra II) . Karolill skersmuo -
0,6- 1 cm, ilgis - 0,4- 0,8 cm. Tarp gintari
nių karolių buvo įvertas vienas keturkampis 
pailgas stiklo karolis. J o ilgis - 0,9 cm, sto
ris - 0,6 cm. Be to, rasti geležinio lazdelinio 
sme igtuko fragmentai. Smeigtuko galas buvo 
ant karolių apvaras. Smeigtuko ilgis - apie 
12 cm. 

Kapas Nr. 32. 60 cm gylyj e nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtas taisyklingas pailgas 
keturkampis akmenų vainikas. Jo ilgis vidi
nėje pusėje - 1,5 m. Akmenų vainiko staty
bai naudo ti 25-30 cm dydžio akmenys. Ak-
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siena nuardyta, statant gyvenamojo namo pa
matus. Visame duobės kontūre pastebėta daug 
anglių ir smulkių degėsių . Radinių nerasta. 

Virš akmenų vainiko, keliolikos kvadratinių 
metrų plote, žemė buvo kasinėta ir joje rasta 
įvairių žalvarinių papuošalų ir geležinių įran
kių fragmentų. Sioje vietoje buvo imamas 
smėI is kel iams taisyti. 

Kapas Nr. 33. Kapo liekanos atidengtos 40 
cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duobės 
kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę, 
laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Dalys žalvarinės lankinės žie
duotosios segės (Nr. 1699: 109). Segė labai 
sunykusi. Prie jos pastebėta audinio pėdsaką 
Be to, rasta geležinio lazdelinio smeigtuko 
galvutė. 

Kapas Nr. 34. Kapo liekanos aptiktos 15 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus. Duobės kontū
ras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę. 

Sprendžiant pagal radinių padėtį , mirusysis bu
vo palaidotas galva šiaurės kryptimi. 

R a din i a i. Siaurinėje kapo dalyje rast3 
žalvarinės įvijos ir dar kažkokitĮ žalvarinių 

skardelių pėdsakų (Nr. 1699: 112). 30- 35 cm 
nuo įvijų rasti du žalvariniai įvijiniai žiedai, 
vienas - viename kapo šone, kitas - kitame, 
Atstumas tarp žiedų - 33 cm. Dešinėje pusė
je gulėjęs žiedas (Nr. 1699: 111) turi išplotą 

plačią vidurinę apviją, ornamentuotą akutė 

mis. Jo skersmuo - 2,4 cm, vidurinės apvijos 
plotis - 1,3 cm. Kairėje pusėje gulėjęs žiedas 
(Nr. 1699: 110) buvo 6 apvijų, susuktas iš ap
skrito skersinio piūvio vielos. J o skersmuo -
2,5 cm. Apie 10 cm nuo žiedo, gulinčio deši
nėje, rasta dalis geležinio ietigalio įmovos. 

Kapas Nr. 35. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos kapo liekanos. Kapo duo
bės konlflras neaiškus. Mirusiojo griaučiai su
nykę, laidojimo krypUs nenustatyta. 

R a din i a i. Du gintariniai dvigubo nupiau
to kūgio formos karoliai (Nr. 1699: llS, 116). 
Jų skersmuo - 1,1 cm, ilgis - 1-1,1 cm. Be 
la, rastas sulūžęs 2 apvijų žalvarinis įvi jini s 

žiedas (Nr. 1699: 114). Ziedas susuktas iš ap
skrito skersinio piūvio vielos. Jo skersmuo -
2 cm. 

Kapas Nr. 36. 30 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktos kapo liekanos. Kapo duobės 
kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai sunykę . 
Laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Rastos lipdyto molinio puode
lio dalys (Nr. 1701: 8). Prie puodelio gulėjo 

žalvarinis Įvijinis 6 apvijų žiedas, susuktas iš 
opskrito skersinio piūvio vielos (Nr. 1701 : 9) . 
liedo skersmuo - 2,3 cm. liedo apačioje pa
stebėti beržo tošies ir plono audinio pėdsakai. 
Apie 20 cm nuo puodelio i pietus rasta gele
žinio lazdelinio smeigtuko galvelė. Vienoje 
jos pusėje išlikę audinio pėdsakų , kitoje -
medžio. 

Kapas Nr. 37, 20 cm gylyje nuo žemės po
viršiaus buvo atidengtas kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę· Mirusysis palaidotas galva į šiaurės 

rytus 40° kryptimi. Prie radinių pastebėta 
anglių . 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
žalvarinė dėželinė antkaklė (Nr. 1699 : 117). 
Antkaklės lankelis (7 pav., 1) apskrito skersi
nio pįūvio, prie galų storėja ir apvyniotas 
viela. Prie galų uždėta po du žiedus. Antkak
lė sulūžusi, jos skersmuo - 15 cm. Po ant
kakle pastebėta odos liekanų su plaukais ir 
ąžuolinio karsto pėdsakų. Kairėje antkaklės 

pusėje išlikusi apatinio žandikaulio dalis. Prie 
antkaklės, jos vidinėje pusėje, išlikusį žal va
rinė ivija (Nr. 1699: 118), joje iverta keletas 
siūlų. Įvija susukta iš storos pusiau apskrito 
skersinio piūvio vielos. Įvijos skersmuo -
1 cm. 

20 cm nuo antkaklės mirusiojo galvūgalio 
link aptikti nedidelio lipdyto molinio puodelio 
likučiai (Nr. 1699: 11 9). Sienelių sto ris -
0,7 cm. Prie puodelio rastas 5 apvijų žalvarinis 
ivij inis žiedas, susuktas iš apskrito skersinio 
piūvio vielos (Nr. 1699 : 120). Ziedo skers
muo - 2,5 cm. Kairėje kapo pusėje prie pat 
puodelio rastas cilindrinis smi1takmenio verps
tukas (Nr. 1699: 121). Verpstuko skersmuo -
3,5 cm, storis - 1,6 cm. 

Kapas Nr. 38. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktos vaiko kapo liekanos. Kap.) 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę. 

R a ct i n i a i. Rastos geležinio lazdelinio 
smeigtuko ir žalvarinės juostinės apyrankės 

liekanos (Nr. 1701 : 5). Apyrankė buvo pada
ry ta iš pusiau apskrito skersinio piūvio vie
los. Jos skersmuo - apie 4,8 cm, plotis -
0,45 cm. 

Kapas Nr. 39. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtos vaiko kapo liekanos. 
Kapo duobės kontflras išryškėjo tik prie pat 
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,admių. Jo ilgis - apie 1,1 m, plotis - 0,5 m. 
Mirusiojo griaučiai sunykę, išlikę tik dantų 
pėdsakai. Mirusysis palaidotas galva į pietva
karius 200" kryptimi. 

R a ct i n i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
karolių ir ivijų apvara (Nr. 1699: 122). Apva
rą sudarė 5 gintariniai dvigubo nupiauta kū
gio formos karoliai, 1 tamsiai mėlynas stiklinis 
karolis ir 2 žalvarinės įvijos, susuktos iš pu
siau apskritos bei trikampės vielos. Karolių 

skersmuo - 1- 1.2 cm, ilgis - 0,9 cm. Kai
rėje karolių pusėje, t. y. prie kairiosios miru
siojo apatinio žandikaulio pusės, išilgai kapo, 
gu lėjo žalvarinė lankinė segė lietine užkaba, 
atsukta kojele mirusiojo kojų link (Nr. 1699: 
123). Segės kojelė ir lankelis trikampio sker
sinio piūvio, įvijos galai papuošti buoželėmis. 

Segės ilgis - 5,3 cm, jvijos plotis - 4,6 cm. 
5 cm nuo karolių, truputi j dešinę kojų link, 
įstrižai kapo. gulėjo geležinis lazdelinis smeig
tukas. Jo ilgis - 11 cm, kilpelės skersmuo -
1,9 cm. 

3 cm nuo smeigtuko galvutės ir 8 cm nuo 
segės kojelės, maždaug mirusiojo krūtinės Iąs· 
tos viduryje, rasta žalvarinė apyrankė apskri· 
to skersinio piflvio lankeliu, storėjančiais ga· 
lais (Nr. 1699 : 124). Apyrankės (10 pav., 2) 
skersmuo - 5 cm. 

25 cm nuo dantų pėdsakų , mirusiojo galvū· 

galyje, skersai kapo, gulėj o žalvarinė lankinė 

segė lenk la kojele (Nr. 1699 : 125). Segės 

(8 pav., 5) kojelė vietomis ornamentuota sker· 
siniais rantelia is, įvijos galai papuošti pusap· 
valėmis buoželėmis. Segės ilgis - 7 cm, įvijos 
plotis - 5 cm. 

Kapas Nr. 40. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtas vaiko kapo liekanos. 
Kapo duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. Sprendžiant pagal radinių 

padėti, mirusysis buvo palaidotas galva į piet· 
vakarius 2400 kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasti 
du gintariniai dvigubo nupiauto kūgio formos 
karoliai (Nr. 1699: 126, 127). Karolių skers
muo - 1 cm, ilg is - 1,4-1,5 cm. 9,5 cm nuo 
karol ių mirusiojo kojų link, t ruputį į dešinę, 

rasta ža lvar inė ivij i nė apyrankė, susukta iš 
pusiau apskrito skersinio piūvio j uostelės 

(Nr. 1699: 128). Apyrankė 3 apvij ų (gala i nu-
1ūžę). Jos ske rsmuo - 3,3 cm, juoste l ės plo
tis - 0,3 cm. 

Kapas Nr. 41. Vaiko kapo liekanos atideng
tas 24 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo 
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duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griauclal 
sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Rasti geležinio lazdelinio 
smeigtuko fragmentai, galvute į vakarus. 
Smeigtuko ilgis - apie 10 cm, galvutės skers· 
muo - 2,2 cm. Prie jo smaigalio rasti 3 gin· 
tariniai dvigubo nupiauto kūgio formos karo· 
liai (Nr. 1701: 6,7) . Jųskersmuo - I, I- I ,4cm, 

ilgis - 0,7- 1, 1 cm. Apie 5 cm nuo smeig· 
tuko i šiaurę rast i likučiai žalvarinės įvijinės 
apyrankės, susuktos iš apskrito skersinio 
pjūvio vielos. 

Kapas Nr. 42. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktos vaiko kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Virš kapo pastebė
ta smulkių anglių. Mirusiojo griaučiai sunykę, 
išlikę tik dantų pėdsakai. Mirusysis palaidotas 
galva į šiaurės rytus. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
žalvarinė antkaklė dviguba priekine dalimi 
(Nr. 1699: 129). Abi priekinės vielos yra tor
diruotos, užpakalinė antkaklės dalis - apskri· 
to skersinio piūvio. Antkaklės skersmuo -
14 cm. 4,5 cm nuo antkaklės kojų link, ant 
kairiosios krūtinės ląstos pusės, rastas gele
žinis lazdelinis smeigtukas, atsuktas kojele 
i kairę. Smeigtuko ilgis - 7,5 cm, kojelės skers
muo - 1,3 cm. Prie pat smeigtuko, pačiame 
krūtinės ląstos viduryje, 4,5 cm nuo antkaklės 
koj ų link, rasta žalvarinė lankinė segė lenkta 
kojele, atsukta galvute mirUSiojo ka iriosios 
kojos link (Nr. 1699: 130). Segės ivijos galai 
papuošti mažomis buoželėmis. Segės ilgis -
7,5 cm, jvijos plotis - 5,8 cm. Kairėje antkak
lės pusėje rastas gintarinis dvigubo nupiauto 
kūgio formos karolis. Antras toks pat karolis 
rastas tarp smeigtuko ir segės. 

12 cm nuo antkaklės ir 6 cm nuo centrinės 
kapo linijos į kairę rastas geležinis peilis, at· 
suktas nugarėle į kapo vidų, smaigaliu miru· 
siojo kojų link (Nr. 1699: 136). Peilio ilgis -
15 cm, ašmenų plotis - 1,5 cm. 2 cm nuo pei· 
lio nugarėlės į kapo vidtĮ, apie peilio vidurį, 
gu lėjo 2 gintariniai karoliai, tokie pa tys kaip 
prie antkaklės. Visų keturių karolių (Nr. 1699 : 
132, 133, 134, 135) skersmuo - 1,1-1,3 cm, 
ilgis - 0,7- 1 cm. 

22 cm nuo antkaklės kojų link ir 4 cm nuo 
cen trinės kapo linijos į dešinę rasta ža lvarinė 
apyrankė storėjančio ovalinio piūvio galais 
(Nr. 1699: 131). Apyrankės skersmuo-
4,3 cm, galų storis - 0,65 cm. 
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Kapas Nr. 43. 30 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas vaiko kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai. Mirusysis 
palaidotas galva į šiaurės rytus apie 20° kryp
timi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
gintarinių karolių apvara. Karoliai buvo ap
valūs, suprati, ir dvigubo nupiauta kūgio for
mos. Karolių tarpuose buvo išlikę fragmentų 
žalvarinių grandelių, kurios skyrė karolius. 
Apie 7-8 cm nuo dantų pėdsakų kojų link, 
krūtinės ląstos viduryje, rastas geležinis lazde
linis smeigtukas nutrupėjusia galvute. Smeig
tuko ilgis - 8,5 cm. Lygiagrečiai su smeigtu
ku gulėjo žalvarinė lankinė ilgakojė segė lie
tine užkaba (Nr. 1699: 137) . Segės lankelis ir 
kojelė yra trikampio skersinio piūvio, įvijos 

galai papuošti buoželėmis. Segės ilgis -
6,7 cm, įvijos plotis - 4 cm. Prie segės ir 
smeigtuko išlikę audinio pėdsakų. 

Kapas Nr. 44. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastos vaiko kapo liekanos. Kapo duo
bės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 

sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 
R a din i a i. Mirusiojo rankos buvo papuoš

tos žalvarinėmis apyrankėmis (Nr. 1699: 138, 
139, 140). Ant vienos rankos buvo 2 apyran
kės, ant kitos - I. Apyrankės gulėjo 6 cm 
viena nuo kitos. Visos apyrankės vienodos, 
padarytos iš apskrito skersinio piūvio vielos 
(dviejų apyrankių galai užkeisti) . Apyrankių 
skersmuo - 3,2-3,4 cm, vielos storis - 1,5-
2 mm. 2 cm į šiaurės vakarus nuo apyrankių 
rasta žalvarinė įvija, susukta iš pusiau ap
skrito skersinio piūvio vielos (Nr. 1699: 141). 
Įvijos ilgis - 2,2 cm, skersmuo - 0,65 cm. 
Prie įvijos rastas gintarinis dvigubo nupiauto 
kūgio formos karolis (Nr. 1699: 142) . Karolio 
skersmuo - 1,2 cm, ilgis - 0,6 cm. 

Kapas Nr. 45. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtos vaiko kapo liekanos. 
Kapo duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo 
griaučiai sunykę, laidojimo kryptis nenusta
tyta. 

R a ct i n i a i. Du gintariniai karoliai. Vienas 
is jų (Nr. 1699: 143) yra dvigubo nupiauto 
kūgio formos. Jo skersmuo - 0,9 cm, ilgis 
t,5 cm. Antras karolis (Nr. 1699: 144) apva
lus, jo skersmuo - 1,2 cm, ilgis - 1 cm. 

Kapas Nr. 46. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos vaiko kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griau
čiai sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai. Miru
sys palaidotas galva i šiaurės rytus 10-20° 
kryptimi. 

R a d{ n i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
gintarimų karolių apvara (Nr. 1699: 145). Tarp 
karolių buvo dvi žalvarinės trumpos įvijos. 

Jų skersmuo - 0,7 cm. Gintariniai karoliai 
(7 pav., 3) daugiausia dvigubo nupiauto kūgio 
formos, keletas iš jų sutrupėję. Iš viso apva
Toje buvo 11 karolių. Karolių skersmuo -
1- 1.15 cm, ilgis - 0,7-1,1 cm. Prie pat ka· 
rolių, krūtinės srityje, rastas sunykęs geleži
nis buoželinis smeigtukas, gulėjęs skersai ka
po, smaigaliu atsuktas į dešinę . Smeigtuko il
gis - apie 15-16 cm. 4 cm nuo šio smeigtu
ko, skersai kapo, gulėjo geležinis lazdelinis 
smeigtukas. Smeigtuko (Nr. 1699: 146) ilgis 
apie 13 cm, galvutės skersmuo - 2 cm. 

Kapas Nr. 47. 10 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas kapo liekanos. Kapo duo· 
bės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Su trupėj ęs molinis lipdylas 
puodelis ir žalvarinio įvijinio žiedo fr~gmen
tai. Puodelio kraštas ornamentuotas eglutės 

raštu. 
Kapas Nr. 48 (I) *. 35 cm gylyje nuo žemės 

paviršiaus atidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Griaučiai sunykę. 
Sprendžiant pagal radinių padėtį, mirusysis 
buvo palaidotas galva šiaurės kryptimi, 

R a din i a i. Rastas kiek pavirtęs ant šono 
geležinis skydo umbas smaila viršūne. Umbo 
skersmuo - 18 cm, paties iškilimo skers
muo - 13,5 cm, aukštis - apie 8 cm. 17 cm 
nuo skydo umbo į šiaurę lygiagrečiai gulėjo 

du imoviniai ietigaliai, atsukti smaigaliais 
į šiaurę (Nr. 1700: 4,97). Pirmojo ietigalio, gu
lėjusio vakarinėje pusėje, ilgis - 32 cm, 
plunksnos ilgis - 21 cm, plunksnos plotis -
4,7 cm, įmovos skersmuo - 2,5 cm. Antrojo 
ietigalio ilgis - 23 cm, plunksnos ilgis -
13 cm, plunksnos plotis - 3,5 cm, imovos 
skersmuo - 2,5 cm. Vakarinėje ietigalių smai
galitĮ pusėje raslos dvi žalvarinės juostinės iš
gauhtos apyrankės, ornamentuotos skersinių 

rantelių grupėmis ir sieteli niu raštu (Nr. 1700: 

II' Cia ir toliaų skliausteliuose pateikiamas senas kapo eilės numeris, kuriuo kapas in
ventorizuotas KVIM Archeologijos skyriaus inventoriaus knygoje. Griautiniai kapai 
Nr. 61(9), 62(10), 63(13), 64(14) ir 65(16) priklauso jau ankstyvojo feodalizmo laikotarpiui. 
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1,2) . Abi apyrankės visai vienodos (9 pav., 1), 
jų skersmuo - 8,2-8,4 cm, plotis - 1,8 cm. 
Į vieną apyrankę buvo įstatytas mažas 
molinis lipdytas puodelis, kiek alriestu į iS
orę a ngos pakraščiu (Nr. 1700: 3). Antroje 
apyrankėje buvo rastos dvi Romos sestercijos. 
Viena iš jų (Nr. 1700 : 6) kaldinta imperato
riaus Maksimino I valdymo laikotarpiu (235-
238 m. e. m.) , kita (Nr. 1700: 5) nudilusi, j os 
chronologija tiksliau nenustatyta. Abidvi apy
rankės, puodelis ir monetos buvusios įdėtos 

į be ržo tošies dėžutę · 

Nuimant skydo umbą , 8 cm giliau jo ir 
ietigalio buvo rastos dvi ža lvarinės antkaklės 

kūginiais galais (N r. 1700: 7, 8). Abiej ų ant
kaklių lankeliai apskrito skersinio piūvio, 

į galus platėjantys , kūgeliai ornamenluoti 
aplink einančiais grioveliais. Antkaklių skers
muo - apie 14,7 cm ir 11 ,1 cm, kūgelitĮ skers
muo - 1,3 cm ir 1 cm. Po antkaklėmis išlikę 

audinio ir ąžuolinio karsto pėdsakų. Suradus 
antkak les, paaiSkėjo ir kitų radinių situacij a 
kape - dėžutė su apyrankėmjs, puodeliu ir 
monetomis buvo padėta prie mirusiojo viršu
galvio, ietigaliai - kairėje mirusiojo galvos 
pusėje. Skydas buvo uždėtas ant kairiojo šo
no (rankena rasta kairiosios rankos žastikaulio 
vie toje) taip, kad, greičiausiai, dengė visą 

krūti nę· 
Kapas Nr. 49(2). 40 cm gylyje nuo žemės 

paviršiaus aptiktos vaiko kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę , laidojimo kryptis nenustatyta. Virš 
kapo buvo degėsių sluoksnis. 

R a din i a i. Zalvarinė labai sunykusi j uos
tinė apyrankė, ornamentuota skersiniais ran
teliais. Apyrankės skersmuo - 3,8 cm. Virš 
apyrankės ir po j a i šlikę ąžuolinio karsto frag
mentai. 

Kapas Nr. 50 (3). 35 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus a tidengtos vaiko kapo liekanos. Vi
soje kapo aplinkoje žemė maišyta, virš kapo 
pastebėta smulkių anglių. Mirusiojo griaučiaj 
sunykę, išlikę tik keli dantys. Mirusysis la i
dotas galva į šiaurės rytus 20° kry ptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rastd 
žalvarinė antkaklė kūginiais galais (Nr. 1700: 
9). Antkak lės lankelis apskrito skersinio piū 
vio, prieš galus kiek storėja, o rnamentu otas 
įstrižomis rantelių grupėmis. Kūgeliai o rna
mentuo ti aplink einančiais grioveliais. Ant
kaklės skersmuo - apie 11 ,5 cm. Be to, mi
rusiojo kaklas buvo papuoštas žalvarinių įvi-
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jų apvara (Nr. 1700: 10). Apvaroje (7 pav. , 2) 
buvo pusiau apskritos vielos įvijos. Jų skers
muo - 0,4- 0,8 cm. Be to, įvijų protarpiuose 
buvo įverti trys žalvariniai kabučiai ir trys 
karoliai. Du kabučiai - pusmėnulio formos, 
trečias - ažūrinis. Karolių tarpe - vienas 
emalės, apvalus, mėlynas , puoštas raudonos 
ir baltos spalvos juostele (skersmuo ir ilgis
I , I cm), du juodo stiklo, apvalūs (skersmuo-
0,7 cm, ilgis - 0,4 cm). Atrodo, kad ivijų bu
vo dvi apvaros. A n trosios apvaras, gulėjusios 
l ygiagrečiai pirmajai , įvijos labai sunykusios. 
13 cm nuo priekinės antkaklės dalies kojų 
link ir 4 cm nuo centrinės kapo linijos į de
šinę gulėjo žalvarinė juostinė trikampio sker
sinio piūvio apyrankė, vietomis ornamentuotu 
skersiniais ranteliais (Nr. 1700: II) . Apyran
kės skersmuo -- 5 cm, plotis - 0,5 cm. Ta
me pat atstume nuo antkaklės, 6 cm į kairę 

nuo centrinės kapo linijos, rasti kitos žalvari
nės antkaklės kūginiais galais fragmentai. Ant
kaklė sulūžusi, vienas kūgelis pasimetė, už
griuvus žemėms. Prie antkaklės išlikę audinio 
pėdsakų. 

Mirusiojo galvūgalyje. 22 cm nuo užpakali
nės antkakl~s dalies e inant centrine kapo li
nija , rasla ža lvarinė grandelė , sulenkta iš žal
varinės juostinės pusiau apskrito skersinio 
piūvio apyrankės, o rnamentuotos skersiniais 
rante liais su protarpiais (Nr. 1700: 12). Gran
delės skersmuo - 2,5 cm. Ta pačia kryptimi 
gulėjo Romos sestercija (Nr. 1700: 15), ka ldin
ta impe ratoriaus Antonino Pijaus valdymo lai
kais (138- 161 m. e. m.). 2 cm nuo Romos mo
netos mirusiojo galvūgalio link gulėj o lipdy
tas molinis puodelis, dugnu atsuktas mirusiojI,) 
galvos link (Nr. 1700: 14). Puodelis buvo kiek 
įsmaugtu kakleliu. J o aukštis - 6 cm, skers
muo - 6,8 cm, kaklelio skersmuo - 4,6 cm, 
dugno skersmuo - 4 cm. 11 cm i kairę, išil
gai kapo, gulėjo geležinis jmovinis ietigalis, 

.įmova atsuktas mirusIoJo galvos link 
(Nr. 1700: 13). Ietigalio ilgis - 20 cm, plunks
nos il gis - 14 cm, plunksnos plotis - 3 cm, 
į movos skersmuo - 2,2 cm. Ie tigalio įmova 

subyrėjusi. 

Po Romos mone ta, žalvarine grandele ir puo
deliu buvo išlikę beržo tošies pėdsakų,- ma
tyt, visi šie daiktai buvo įdėti j beržo tošies 
dėžutę· 

Kapas Nr. 51(4). 20 cm gylyje nuo žemės 
pavi rši ~lus a tidengtas kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Tame pat gylyje 
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aptiktos akmenų vainiko liekanos. Rytinėje 

pusėje buvo išlikę 8 vainiko akmenys, sudėti 
glaudžiai vienas prie: kito. Akmenų dydis
dO X5Q-50 X60 cm. Kitoj e pusėje išlikęs vie
nas akmuo. Atrodo, kad apie kapą buvo ap
dėtas apskritas apie 3 m skersmens akmenq 
vainikas. Pats kapas buvo irengtas šiaurinėje 
akmenų vainiko dalyje. Mirusiojo griaučiai 

sunykę. Atrodo, kad mirusysis buvo palaido
tas galva į pietryčius 1500 kryptimi. 

R a ct i TI i a i. Pietrytiniame kapo gale, 
10 cm nuo centrinės kapo linijos į šiaurės 

rytus, rasta žalvarinė įvijinė apyrankė. susuk
la iš beveik trikampio skersinio piūvio juos
tos (Nr. 1700: 16). Joje išlikę rankos kaulų 

fragmen tai. 8 apvijų apyrankė puošta skersi ~ 

nių rantytų juostelių grupėmis . Jos skers~ 

muo - 6,7 cm. 6 cm nuo apyrankės į šiaurės 

vakarus, 12 cm nuo cenlIinės kapo linijos 
i pietvakarius, rasta. žalvarinė juostinė plokš
ėia apyrankė (Nr. 1700: 17). Apyrankė puošta 
Išilginėmis juostelėmis, kurios protarpiais per~ 
skirtos skersiniais ranteliais. Apyrankės 

(9 pav., 2) galai papuošti sieteliniu raštu. Jos 
skersmuo - 6,2 cm, plotis - 1,7 cm. 

12 cm nuo ivijinės apyrankės i šiaurės va~ 
karus ir 16 cm nuo centrinės kapo linijos 
šiaurės rytų kryptimi rasti geležinio lazdeli~ 

nio smeigtuko fragmentai. 57 cm nuo įvijinė5 
apyrankės centrine kapo linija ir 8 cm nuo 
centrinės linijos į šiaurės rytus rasta žalvari~ 

nio smeigtuko galvutė (Nr. 1700: 18). Smeig
tuko galvutė (8 pav. , 6) - beveik dvigubo nu
piauto kūgio formos, su skylute viduryje, į ku~ 

rią buvo įvertas siūlas. Galvutės galai pa~ 

puošti aplink einančiais grioveliais. Galvutės 
ilgis (aukštis) - 3,3 cm, skersmuo per vidu~ 

ri - I cm. Pati smeigtuko adata buvusi ge~ 

ležinė, sunykusi. 
Kapas Nr. 52(5). 45 cm gylyje nuo iemės 

paviršiaus atidengtas kapo liekanos (11 pav.). 
Kapo duobės kontūras neaiškus. Apie 10 cm 
virš kapo pastebėta anglių. Mirusiojo griau~ 

č iai sunykę, išlikę tik keli dantys. Mirusysis 
palaidotas galva į šiaurės rytus 20° kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
ža lvarinė masyvi antkaklė kūginiais galais 
INr. 1700: 19). Antkaklė gulėjo atsegta. Ant
kaklės (7 pav., 4) lankelis apskrito skersinio 
piūvio, galai storėjantys, ornamentuoti rante~ 
lių grupėmis. Kūgeliai puošti aplink einančiais 
grioveliais. Antkaklės skersmuo - apie 17 cm. 
19 cm nuo antkak lės mirusiojo kojų link, deši~ 

nėje mirusiojo krūtinės pusėje, rasta žalvarinė 
laiplelinė segė, kojele atsukta mirusiojo deši~ 
nio pelies link (Nr. 1700:20) . Segė (8 pav., 1) 
pasidabruota, laipteliai puošti išilginiais grio~ 
veliais, smeigiamoji adata buvusi geležinė, 

sunykusi. Segės ilgis - 8, I cm, įvijos plotis -
6,3 cm. 85 cm nuo antkaklės kojų link ir 
14 cm nuo centrinės kapo linijos į dešinę ras~ 

tas geleiinis skydo umbas, truputi pakrypęs 

į kapo vidų. Antskydžio skersmuo - 15 cm, 
aukštis - apie 6,5 cm. Po antskydžiu išliku~ 

sios skydo rankenos dalys. Apie 10 cm virš 
minėto skydo umbo rastos dalys antro pana~ 
šaus umbo, kuris galėjo priklausyti tam pa ~ 

čiam kapui, bet buvo suardytas , nes kapas 
yra kelvietėje. Išilgai kapo, kil pele po ant
kakle, gulėjo geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Smeigtuko ilgis - 8,5 cm, galvutės skers
muo -2 cm. 

20 cm nuo antkaklės mirusiojo galvūgalio 

link ir 22 cm nuo centrinės kapo linijos į de· 
šinę rasti mažo lipdyto molinio puodelio frag~ 
mentai. Prie jų rastos trys nudilusios, tiksliau 
nenustatytas varinės Romos monetos. Po mo~ 
netomis išlikę tošinės dėžutės pėdsakai. 13 cm 
nuo antkaklės į kairę, išilgai kapo, gulėjo ge· 
ležinis imovinis kirvis, atsuktas ašmenimis mi~ 
rusiojo kojų link. Kirvio ilgis - 19 cm, aš~ 

menų plotis - 4,5 cm, įmovos skersmuo -
4 cm. Išorinėje kirvio pusėje rastas geležinis 
imovinis ietigalis, įmova atsuktas mirusiOjO 
kojų link. Ietigalio ilgis - 20,4 cm, plunksnos 
ilgis - 11,5 cm, plunksnos plotis - 3,9 cm, 
įmovos skersmuo - 3,1 cm. 7 cm nuo antkak~ 
lės į kairę, maždaug dešinės rankos žastikau~ 
lio srityje, rastas geležinis peilis su koto :r 
makšties pėdsakais, smaigaliu atsuktas miru~ 

siojo kojų link. Peilio ilgis - 28 cm, įkotės ii
gis - 8 cm. Lygiagrečiai su peiliu, jo išori~ 
nėje pusėje, gulėjo geležinis dalgis, nugarėle 
atsuktas peilio link, smaigaliu mirusiojo ga l~ 
vos link. Dalgio ilgis - 29 cm, ašmenų plo
tis-3 cm. 

Kapas Nr. 53(6) . 30 cm gylyje nuo žemės 

paviršiaus atidengtos vaiko kapo liekanos. 
Kapo duobės kontūras neaiškus. Dešinėje ka~ 
po pusėje išlikę trys akmenų vainiko akme· 
nys, sudėti glaudžiai vienas prie kito. Jų dy~ 
dis - 50 X60 cm. Virš kapo ir prie radinių 

pastebėta smulkių anglių. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai . Mirusysis 
palaidotas galva į šiaurės rytus apie 10° kryp
timi. 

109 



R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje aptik
ta labai sunykusių žalvarinių įvijų, susuktų 

iš apskrito ir pusiau apskrito skersinio piūvio 
vielos, apvarėlė (Nr. 1700:2 1). 8 cm nuo dan
tų pėdsakų ir ivijų i pietryčiu s rasta žalva
rinė juostinė pusiau apskrito skersinio piūvio 

apyrankė, ornamentuota skersinių rantelių 

grupėmis (Nr. 1700:22). Apyrankės skers
muo - 4,3 cm, plotis 0,6 cm. 

Kapas Nr. 54(7). 35 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus po degėsių sluoksniu atidengtos 
kapo liekanos. Kapo duobės kontūras neaiš
kus . Mirusiojo griauč iaI sunykę. 

R a din i a i. Molinis lipdytas puodelis ne
žymiai siaurėj ančia apačia ir ismaugtu kakle
liu (Nr. 1700:23). Jo aukštis - 3,9 cm, skers
muo - 4,9 cm, dugno skersmuo - 3,5 cm. Prie 
puodelio rasta Romos sestercija (Nr. 1700:25), 
kaldinta imperatoriaus Trajano valdymo lai
kais (98- 11 7 m. e. m.). Po moneta buvo išlikę 
beržo tošies pėdsakų. 60 cm nuo puodelio 
i šiaurę rastas žalvarinis juost inis žiedas, or
namentuotas išilginiais grioveliais ir tarpais 
šachmatiniu raštu (Nr. 1700:24). Ziedas su
trupėjęs, jo skersmuo - apie 1,2 cm. 

Kapas Nr. 55 (8). 55 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Visame plote pa
stebėta suodžių ir smulkių anglių. Mirusiojo 
griaučiai sunykę, i š likę tik dantys ir apatinio 
žandikaulio dalys. Mirusysis palaidotas galva 
šiaurės kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
su trupėj usi ža lvarinė vytinė antkaklė kūgi

niais galais (Nr. 1700:26). Antkaklės lankelis 
suvytas iš 4 apskritų vielų. Antkak lės skers
muo - 15,2 cm. Kūgeliai ornamentuoti aplink 
einančiais grioveliais. 16 cm nuo antkaklės 

truputį į kairę, ant ka iriosios krūtinės ląstos 

pusės , skersai kapo, gulėjo žalvarinė lankinė 

segė lenkta kojele. Segės ilgis - 6,2 cm, jvi
jos plotis - 3,7 cm. 4,5 cm nuo segės i de
šinę, taip pat skersai kapo, gulėjo žalvarinė 

laiptelinė segė (Nr. 1700:27). Segė su 3 laip
te liais, koje lė baigiasi nedidele buožele. Se
gės ilgis - 6,6 cm, jvijos plotis - 5,7 cm. Prie 
abiejų segių išlikę audinio. 

Mi rusiojo galvūga lyj e, 11 cm nuo antkak
l ės ir 11 cm nuo centrinės kapo linijos i kai
rę rasti du geležiniai jmoviniai ietigaliai. 
Abiejų ietigalių įmovose išlikę ąžuolinio koto 
pėdsakų. Pirmojo ietigalio, gulėjusio kapo vi
dinėje pusėje, ilgis - 38 cm, plunksnos il-

ffO 

gis - 26 cm, plunksnos plotis - 6 cm, įmovos 
skersmuo - 3 cm. Antrojo ietigalio i1gis-
37 cm, plunksnos ilgis - 27 cm, plunksnos 
plo tis - 4,2 cm, įmovos skersmuo - 2,2 cm. 

36 cm nuo antkaklės mirusiojo galvūgalio 
link, e inant centrine kapo linija, stovėjo lip
dytas molinis puodelis, pūstais šonais ir kiek 
at riestu išorės link angos pakraščiu 
(Nr. 1700:28). Puodelio aukštis - 6,4 cm, 
skersmuo - 8,5 cm, dugno skersmuo - 6,6 cm. 
27 cm nuo antkak l ės mirusiojo galvūgalio 
link ir 5 cm nuo centrinės kapo linijos i de
šinę rastos dvi žalvarinės juostinės išgaubtos 
plokščio pusiau apskrito skersinio piūv io apy
rankės (Nr. 1700:99, 100). Viena iš jų su tru
pėjusi. Apyrankės ornamentuotos išilginiais 
grioveliais ir akutėmis, galai - skersiniais 
ranteliais ir sieteli niu raštu. Apyrankių skers
muo - 6,5-7,7 cm, plotis - 1,8 cm. Apyran
kės buvusios sudėtos viena ant kitos ir įdė

tos j beržo tošies dėžutę, kurios išlikę tik 
pėdsakai. Apyrankių viduje rastos 2 Romos 
sestercijos (Nr. 1700: 20,30). viena kald inta 
An tonino Pijaus (138-16 1 m. e. m.). antra 
Marko Aurelijaus [161- 180 m. e. m.) valdy
mo laikais. 10 cm nuo apyrankių į kapo ga
lą ir 10 cm nuo centrinės kapo linijos į de
šinę, skersai kapo, gu lėjo geležipis įmovinis 

kirvis, atsuktas ašmenimis i kapo vidų. Kir
vio il gis - 19,5 cm, ašmenų plotis - 5,6 cm, 
įmovos skersmuo - 4 cm. Už kirvio ir puo
delio, skersai kapo, gulėjo geležinis peilis, at
suktas ašmenimis į kapo vidų. Peilio i1gis-
25 cm, ašmenų plotis - 2,5 cm. 

Kapas Nr. 56(11). 60 cm gylyje nuo žemė, 
paviršiaus atidengtos vaiko kapo liekanos. Ka
po duobės kontūras nea iškus. Mirusiojo lai
dojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. 2a lvarinė įvijinė apyrankė, su
sukta iš pusiau apskrito skersinio piūvio vie
los (Nr. 1700:34) . Apyrankėje išl ikę mažų 

kaulų pėdsakų. Apyrankė buvo 2 apvijų. Jos 
skersmuo - 4,8 cm, plotis - 0,5 cm. 

Kapas Nr. 57(12). 30 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtos kapo liekanos. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Mirusiojo griaučiai 
sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai ir kairiosios 
rankos riešo kau lų fragmentai. Mirusysis pa
laidotas galva į šiaurės rytus 70° kryptimi. IS
likusios kapo akmenų vain iko liekanos. Trys 
akmenys, sudėti vienas prie kito, išlikę kai
rėje kapo pusėje. J ų dydis - 30 X50 cm, 
50 X60 cm. Dešinėje kapo pusėje išlikęs vie· 

n 
n 
b 
K 
p 

ž 

ža 
35 
pi 
sk 
lia 

v.d 
guI 
del 
Ro 
(Nr 



voS 
s
nos 
cm. 
alio 
lip

kiek 
ščiu 

cm, 
cm. 

tCi~~ 
IUapy-
sutru· 
liniais 
,iniais 

kers
yran-
idė

ę lik 
Romos 
aldinta 

antra 
valdy
po ga
s i de
oovinis 
Ų. Kir-
5,6 cm, 
ir puo
liUs, at
ilgis-

žemės 

nos. Ka
ojo lai-

kė, su· 
via vie
.ę mažų 
vijŲ. Jos 

tO žemės 

IS. Kapo 
griaučiai 
5:airiosios 
sysis pa
ptimi. Iš
nOS . Trys 
šlikę kai
/X50 cm, 
;likęs vie-

nas 30 X40 cm dydžio akmuo. Jis gulėjo 85 cm 
nuo kairiosios pusės akmenų - toks galėjo 

būti akmenų vainiko plotis vidinėje pusėje. 

Kiti vainiko akmenys nuardyti. Prie radinių 

pastebėta smulkių anglių. 

R a ct i n i a L Mirusiojo kaklo srityje rasta 
žalvarinė dėžei inė antkaklė (Nr. 1700:30). Ant
kaklė sulūžusi, jos galai apvynioti plokščia 

viela. Vienas galas baigiasi kabliuku-buože le, 
kitas - apskrita plokštele su skylute per vi
duri. Plokštelė puošta rantytu žiedeliu ir spur
gelia is, jos skersmuo - 1,5 cm. Prie antkaklės 
išlikę audinio pėdsakų. Ant mirusiojo rankų 
buvo uzmautos 2 žalvarinės įvijinės apyran
kės (Nr. 1700: 31, 32). Sprendžiant iš jll padė
ties, mirusiojo rankos buvo sulenktos per al
kūnes stačiais kampais ir padėtos skersai pil
vo. Dešiniosios rankos apyrankė labai suny
kusi. Ji buvo susukta iš pusiau apskritos vie
los, ornamentuota eglutės raštu. Vielos plo
tis - 0,5 cm, Kita apyrankė taip pat susukta 
iš pusiau apskritos vielos, keturių apvijų, or
namentuota eglutės raštu, o patys galai 
skersiniais ranteliais. Apyrankės skersmuo 
apie 6,3 cm, vielos plotis - 0,6 cm. Abi apy
rankės gulėjo 19 cm nuo antkaklės ir 12 cm 
viena nuo kitos. Kairėje krūtinės ląstos pu
sėje, 11 cm nuo antkaklės, rasti sunykusio 
geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentai. 
Smeigtuko ilgis - apie 15 cm. 

Kapas Nr. 58(15). 90 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas vaiko kapo liekanos. 
Duobės kontūras šiek tiek išsiskyrė iš aplin
kinės žemės. Jo ilgis - 1,1 m, plotis - apie 
0,6 m. Mirusiojo griaučiai sunykę. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje rasta 
iaIvarinė antkaklė kūginiais galais (Nr. 1700 : 
35). Antkaklės lankelis apskrito skersinio 
piūvio, i galus kiek storėjantis ir papuoštas 
skersinių rantelių grupėmis. Antkaklės kūge

liai puošti iš viršaus i apačią einančiais tri
mis grioveliais, Antkaklė sulūžusi. Jos skers
muo-apie 11 cm. 18 cm nuo antkaklės mi
rusiojo viršugalvio link stovėjo mažas lip · 
dytas molinis puodelis, kiek pūstais šonais ir 
jsmaugtu kakleliu (Nr. 1700: 36). Puodelio 
aukštis - 5 cm, skersmuo - 6,1 cm, dugno 
skersmuo - 4,8 cm. Prie pat puodelio, kapo 
Vidinėje pusėje, rasti dviejų geležinių ylų, 

gulėjusių skersai kapo, fragmentai. Prie puo
delio, jo dešinėje pusėje, rastos dvi varinės 

Romos monetos, nudilusios, neišskaitomos 
INr. 1700: 37, 38). Po monetomis ir ylomis iš-

likę berzo tošies likučių,- greičiausiai , mo
netos, puodelis ir ylos buvo įdėtos į tošinę 

dėžutę· 
Kapas Nr. 59(17). 90 cm gylyje nuo žemės 

paviršiaus aptiktas apardytas kapas. Kapas, 
matyt, buvo apdėtas akmenų vainiku, kurį 

beimant, buvo suardytas kapo vidurys. Kapo 
duobės kontūras neaiškus. Aplink kapą žemė 
tamsi, su didele suodžių priemaiša, Mirusysis 
palaidotas galva šiaurės kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo galvūgalyje ras los 
beržo tošies dėžutės liekanos. Dėžutė buvusi 
pailga, apie lQ X 16 cm dydžio. Dėžutėje buvo 
įdėtos dvi žalvarinės juostinės išgaubtos apy
rankės (Nr. 1700: 39, 40). Abi apyrankės 

(9 pav., 3, 4) vienodos, papuoštos skersiniLĮ 

rantelių grupėmis, sieteliniu raštu. ApyrankiLĮ 
skersmuo - 6,6- 8 cm, plotis - 1,8 cm. Apy
rankės gulėjo l ygiagrečiai. Dešinėje kapo pu
sėje gulėjusioje apyrankėje buvo istatytas la
bai suiręs molinis lipdytas puodelis. Kairėje 

gulėjusioje apyrankėje buvo idėta varinė Ro
mos moneta, labai sudilusi (Nr. 1700:43). Mo
netoje pragręžta skylutė pakabinimui. Virš 
monetos įdėtas siūlų kamuolėlis (?). Siūlai ne
sukti, vienlinki, ploni. Skersai kapo prie abie
jų apyrankių gulėjo likučiai geležinės ylos ir 
peiliuko, atsuktų smaigaliais į dešinę. Peiliu
ko fragmento (Nr. 1700:47) ilgis - 3,3 cm. 

Apie 60 cm nuo apyrankių mirusiojo kOjlĮ 
link rasta žalvarinės dėželinės antkaklės užse
gamoji dalis - dėžutė, puošta mėlyno stiklo 
akute, Dėžutės skersmuo - 2,2 cm. Toje pa
čioje vietoje rasti žalvarinio įvijinio žiedo 
fragmentai, dalis žalvarinės juostelės pusiau 
apskrito skersinio piūvio apyrankės, ornamen
tuolos skersinių rantelil1 grupėmis (Nr. 1700: 
41), žalvarinis ir gintarinis karoliai. ZaIva
rinis karolis apvalus, suplotas (Nr. 1700:45). 
Jo skersmuo - 0,7 cm, ilgis - 0,4 cm. Ginta
rinis karolis (Nr. 1700:46) yra dvigubo nu
piauto kūgio formos. Jo skersmuo - 1 cm, 
ilgis - 0,7 cm. 

80 cm nuo galvūgalyje gulėjusių apyrankil1 
mirusiojo kojų link, kairėje kapo pusėje, ras
tas žalvarinis žiedas, padarytas iš pusiau ap
skrito skersinio piūvio vielos (Nr. 1700:4). 
Tarp žiedo rastas piršto kaulas. Ziedas orna
mentuotas per vidurį einančiu grioveliu, ga
lai baigiasi į abi puses atriestomis sraiginėmis 

įvijomis. Ziedas sutrupėjęs į fragmentus. 
Kapas Nr. 60(18). 90 cm gylyje nuo žemės 

paviršiaus atidengtos kapo liekanos. Kapo 
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duobės dydžio nustatyti nepavyko. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. Mirusysis laidotas galva 
i pietryčius 14011 kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje buvo 
rasla ema lės karolių apvara (Nr. 1700:48-66). 
18 karolių yra apvalūs, su ploti oranžinės 

spalvos, vienas tokios pat formos tamsiai rau
donas. Karolių skersmuo - 0,8- 1 cm, ilgis -

0,6-0,8 cm. Karolių tarpe keliose vietose pa
stebėta švino pėdsakų,- matyt, tarp emalės 

karolių buvo iverti švininiai kabučiai. Svino 
pėdsakų pastebėta kas keturi emalės karoliai. 
Prie karolių rasti geležinio lazdelinio smeig
tuko fragmentai. Smeigtukas gulėjo skersai 
kapo, smaigaliu atsuktas į dešinę. 

ANKŠTAKIŲ KAPINYNAS 

MYKO LAS M I CH E LB E RT AS 

Ankštakių kapinynas, Kretingos raj., 
yra kairiajame Tenžės upelio krante, kai
rėje pusėj e vieškelio Kretinga-Rūdaičiai , 

netoli jo, buv. valstiečio J. Ubio sklype. 
Kapinyną 1940 metų liepos 3- 5 dieno
mis tyrin ėjo buv. Kauno Vytauto Didžio
jo Kultūros muziejus '. 

Tuo metu dalis kapinyno buvo ariama . 

lAIDOSENA 

Ankštakių kapinynas savo laidosena yra 
būdingas vakarų Lietuvos kapinynas su 
akmenl} vainikais. Mirusieji laidoti nede
ginti. Kapai apdėti akmenų vainikais. Ne
turint tikslaus perkaso plano, šiuo metu 
sunku ką nors išsamesnio pasakyti apie 
šio kapinyno akmenų vainikus. Tyrinėji
mų dienoraštyj e nurodyta, kad kapai 
Ankštakiuose buvo apdėti akmenl} vaini
kais tokia pat tvarka, ka;p Tūbausiuose 
ir Senkuose. 
Akmenų vainikai Ankštakių kapinyne 

buvo aptikti vos 15-20 cm gylyje nuo 
žemės paviršiaus. Dėl to dauguma jų bu
vo apardyti, ariant lauką ar renkant iš jo 
akmenis. Trūksta duomenų ir apie akme-

_ nų vainikų dydį. Tyrinėj iml} dienoraštyje 
nurodyti tik kapo Nr. 1 akmenl} vainiko 
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I Tyrinėjimų dienoraščiai ir radiniai 
logiJos skyriuje. Kapinyno situacijos 
djos metu. 

1940 m. tyrinėjimų metu kapinyne buvo 
pada rytas bandomasis 10 m ilgio ir 5 ID 

pločio pe rkasas. Perkase buvo atkasta 13 
akmenų vai nikų, iš kurių tik trijuose ap· 
t ikta radinių (kapai Nr. 1, 6 ir 11). Sie 
bandomo pobūdžio tyrinėjimai davė ne· 
daug duomenų a pie Ankštakių kapinyną. 

matmenys - vidinėje puseJ e jis buvo 
2,5 m ilgio ir 1,4 m pločio . Jo statybai 
naudoti 30 X 40 - 50 X 60 cm dydžio ak
menys. Kaip matyti iš išlikusių fotonuo· 
trauklI (1 ir 2 pav.), kai kurie akmenų 
vainikai buvo pailgos, beveik taisyklin
go ovalo formos. Kai kurie iš jų buvo 
krauti iš 2 akmenl} eilių, viena ant kitos 
(2 pav.). Prie didesnių akmenl} vainikų 
b uvo pristatomi mažesni. Kai kurių vai
nikų viduje buvo primesta akmenų, kar
tais gana tankla;. Ir tokiu būdu susidary· 
davo beveik ištisas akmenų grindinys 
(k. 1). 

Mirusieji laidoti 45- 55 cm giliau ak· 
menų vainiko. Griaučiai beveik visai su
nykę, išlikę tik dantl} pėdsakai (k. 1, 6). 
Kapų duobių sampile pastebėta anglil} ir 

yra Kauno Valstybinio istorijos muziejaus Archeo
ir perkaso planų nerasta, matyt, jie dingo okupa-
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