
, ~ I . 
--I l'\.. ' 

(~~ V~ D;" 
) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS 

LIETUVOS 
ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI 
LIE T U V O S P A J O R I O I - V I I a. KAP I N Y N A I 

rw SE e 

VILNIUS 196 8 



Atsakingasis redaktorius 

ADOLFAS TAUTAVICIUS 

. .- --r- ~ ~ -~--- -- -~ - ----- -

- . 
- . ' 



Tęsinys 

'" '" 'n; 'n; ~ '" 'n; '" ~ 

~ > "" ~§ ... ", 'CII "" 
-OI '" :§ 

.,., 

~ ~ "',., :;;; " "" :ll 
., o .. 

'n; 'n; ] -;,; .- iO .~ oi c 
oi 

o :;; ~ 

'" ., ~ 'n; oi :~~ o ·E '0. ... e ., .':!f ~'C "" ~ .", 'iii ". 'o "- ;;; ;;; o C '" 
,., 'o .~ o " '" :;a '<ii ClI ;;:; ~ ... ". '" ClI e "- ClI 

iS " 
o ClI", :.: o '" tJ > N '~ « :.: CI) CI) « N '" ~ Zc. 

62 1 2 
63 1 4 
64 
65 
66 1 
67 1 
68 
69 .. 
70 10 2 2 
71 
72 
73 
Zirgo k . 

Iš viso 16 17 19 8 9 31 11 9 12 23 9 18 4 11 35 15 

REKETĖS KAPINYNAS 

ONA NAVICKAITE- KUNCIENE 

Reketės kapinynas yra Kretingos raj. , 
apie 6 km į pietryčius nuo Salantų mies
telio, dešinėj e kelio pusėje iš Salantų į Sa
teikius. Kapinynui panaudota kalva -
nežymus pakilimas, kurį 200 m atstumu 
iš rytų ir pietryčių juosia Blendžios upe
lis. 

Kapinynas iki tyrinėjimų buvo smar
kiai suardytas, kadangi iš jo teritorijos 
buržuazijos valdymo metais ilgą laiką bu
vo imamas žvy ras. 
Sužinojęs apie paminklo ardymą, 1940 

m. buvęs Vyta~ lto Didžiojo Kultūros mu-

ziejus Kaune tuometinės žvyrduobės pa
kraščiuose ištyrė apie 600 m2 plotą ir ati
dengė 45 griautinius kapus 1. 1958 m. ty
rinėjimus vėl atnaujino Kretingos krašto
tyros muziejus ir Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Istorijos institutas 2. Buvo iš
tirtas 173 m2 plotas ir rasta dar 7 griauti
n iai kapai. Tokiu būdu 1940 ir 1958 me
tais ištirti 52 griautiniai kapai. 

Literatūroj e trumpai skelbti tik 1958 m. 
tyrinėj imai 3. Iš ankstesnių tyrinėj imų pa
skelbta tik apie a tskirus kapus ir pavie
nius radinius 4. 

1 Rad iniai ir tyrinėjimų ataskaitos yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje (toliau
KVIMJ. 
2 Tyrinėjimų ataskaita - Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institute, o radiniai
Kretingos kraštotyros muziejuje (toliau KKM). 
3 O. Navickailė, Plokštinių kapinynų tyrinėjima i Lietuvoje 1948-1958 m.- Iš Lietuvių 
kultūros istorijos, t. 3, Vilnius, 1961, p. 72- 73. 
" Daugiausia kapas Nr. 35 su žirgu. Zr. R. Volkailė-KuJikauskienė, Klasinės visuomenės 
susidaryrnas Lietuvoje (remiantis archeologinių tyrinėjimų duomenimis).- Vilniaus Vals
tybinio V . Kapsuko vardo univers iteto mokslo darbai , t. V , V iln ius, 1955, p. 127-129. 
P. K. KYAuKaycKeHe, ITorpe6eHIDI C KOH51MH Y ApeBHliIx hHTOBųeB.- "CoBeTCKa51 apxeol\.o
nu!», T. 17, 1953, CTp. 21 2. P. Kulikauskas, R. Kulikauskienė ir A. Taulavičius, Lietuvos ar
cheologijos bruožai, V ilnius, 1961, p. 280-282. 

11 Lietuvos arch eologiniai paminklai 161 



. LAIDOSENA 

1 pav. Kapų Nr. 24-27 akmenų vainikai 

Kapai daugiausia buvo su akmenų vai
nikais/ kurie, ariant lauką, smarkiai ap
ardyti ir jų formą dažnai sunku nustatyti. 
Iš išlikusių paskirų akmenų bei vainikq 
dalių mat yti, kad jie buvę ovaliniai arba 
pailgo keturkampio formos, sukrauti iš 
vidutinio dydžio akmenų (15 X 20 X25, 
30X35X40 m ir pan.), vieno kapo akmenq 
yainikai jungėsi su kito (kapai Nr. 8/ 10/ 
24 ir 27) (1 pav.). Akmenys sukrauti vie
na eile glaudžiai vienas prie kito. Geriau 
išlikęs akmenų vainikas kape Nr. 7. Jis 

buvo apie 50 cm pločio. Akmenų vainikų 
liekanos pastebėtos ir kituose kapuose 5. 

Kai kuriuose kapuose šalia griaučių ap
tikta paskirų akmenų 6. Antai kape Nr. 17 
prie mirusiojo gulėjo 8 akmenys: 2 virš 
galvos 70 cm vienas nuo kito, vienas kai
rėje/ prie šlaunikaulio, du prie kairiosios 
kojos blauzdikaulio, vienas prie dešinio
sios kojos letenos ir du kojų gale. Kape 
Nr. 33 - po vieną akmenį prie šlauni
kaulių. 

Mirusieji laidoti nedeginti 20-40 cm 
gylio duobėse, skobtiniuose ąžuoliniuose 

karstuose, nes kapuose Nr. 18 ir 26 buvo 
išlikę karstų pėdsakai . 

Mirusieji guldyti aukštielninki, ištiesto
mis kojomis ir ant krūtinės sudėtomis ran
komis (2 pav.). Rankų padėtis nevienoda, 
pavyzdžiu i, kape Nr. 27 abi rankos su
lenktos stačiu kampu ir sudėtos ant krū
tinės/ kape Nr. 30 kairioji ranka sulenk
ta 90°/ dešinioji - 75°\ kampu, o kape 
Nr. 37 kairioji ištiesta palei šoną, dešinio
ji sulenkta ir padė ta ant krūtinės. 

Laidojimo kryptis nevienoda. Vyrai gu
lėjo galvomis į šiaurės vakarus 7 arba 
šiaurės rytus 8/ moterys - į šiaurės ry
tus 9 / šiaurės vakarus 10/ vakarus 11 arba 
pietryčius 12. 

Prie mirusiųjų griaučių dažnai pastebė
ta angliukų ir degėsių 13. Gausiausiai jų 
buvo kapuose Nr. 14/ 31 ir 35. 

Mirusieji čia buvo laidoti po vieną, at
skirose duobėse, tik kape Nr. 48 palai
doti du žmonės; sprendžiant iš išlikusių 

griaučių liekanų/- suaugęs ir paauglys. 
Jie gulėjo lygiagrečiai vienas prie kito, 
galvomis į šiaurės rytus 75° kryptimi, 

(; Kapai Nr. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 38, 51. 
6 Kapai Nr. 17, 33, 35. 
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7 Kapai Nr. 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 37. 
8 Kapai Nr. 15, 26, 33, 35, 36, 48. 
9 Kapai Nr. 30, 42. 
IU Kapai Nr. 41, 46, 47. 
II Kapai Nr. 46, 47. 
12 Kapai Nr.. 29, 45. 
13 Kapai Nr. 14, 15, 24, 31, 34, 35, 40, 41 , '42. 
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aukštielninki, ištiestomis kojomis ir ant 
krūtinės sudėtomis rankomis. Atstumas 
tarp griaučių - 35 cm. Tarp mirusiųjų 

galvų gulėjo 28 X 17 cm dydžio akmuo. 
Tai rodo, kad abu mirusieji buvo palai
doti atskiruose karstuose. ,Dvigubi kapai 
yra retas laidosenos reiškinys ir kituose 
vakarų Lietuvos kapinynuose. 

3 pav. Kapas Nr. 6 

4 pav. Kapo J or. 48 I palaidojimo papuošalai: 1--2 -
žalvarinės antkaklės v iela apvyniotais galais su 
kabliuku ir kilpele galuose. 3 - žalvarinė lankinė 
žieduota segė. 4 - žalvarinė stora galė apyrankė. 
5, 6 - žalvariniai jvijiniai žiedai. 7 - žalvarinė 
plokštelė 
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o 6cm 
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5 pilV. Kapo Nr. 48 I palaidojimo radiniai: 1 - geležiniai žąsIai, 2 - geležinis dalgis, 3 - geležinis imovi
nis kirvis, 4 - geležinis pentinas, 5 - geležinis imovinis profiliuota plunksna ietigalis 



Mirusieji laidoti su įkapėmis: darbo 
įrankiais, ginklais ir papuošalais. Darbo 
įrankiai (daugiausia geležiniai įmoviniai 

kirviai) ir ginklai bei žirgo aprangos reik
menys būna padėti prie mirusiojo viršu
galvio ar šalia galvos (3 pav.), papuoša
lai pagal paskirtį (2 pav.), o peiliai ir ga
ląstuvai randami prie juosmens, iš to ga
lima spręsti , kad jie galėjo būti prisegti 
prie diržų. 

Įkapių gausumu išsiskyrė dvigubas ka
pas Nr. 48, ypač paauglio griaučiai. Jam 
ant kaklo buvo uždėtos dvi žalvarinės 

antkaklės viela apvyniotais galais su kab
liuku ir kilpele , ant rankos - apyrankė, 

ant pirštų - trys žiedai, ant krūtinės -
dvi žalvarinės lankinės segės (4 pav.). 
Kairėje griaučių pusėje , žemiau krūtinės 
ląstos,- geležinis 25 cm ilgio peilis, o virš 
galvos buvo v isas geležinių dirbinių 

6 pav. Kapo Nr. 48 II palaidojimo radiniai: 1-
geležin is imovinis kirvis, 2 - geležinis dalgis 

o 

7 pav. Kapas Nr. 35 

kompleksas: geležinis įmovinis kirvis, ge
ležiniai dvinariai žąsIai, geležinis penti
nas, daIgelis ir įmovlills profiliuota 
plunksna ietigalis (5 pav.). 

2y.miill .mažiau }.kapų bUJ-O prie a.o.Lro 
mirusiojo griaučių. Jam virs galvos buvo 
padėtas tik geležinis įmovinis kirvis ir 
geležinis dalgis (6 pav.). 

Daug įkapių buvo ir kape Nr. 35, čia, 

be kita ko, rastas ir žirgas (7 pav. ). Mi
rusysis buvo palaidotas 2,7 X 1,7 m dy
džio duobėje, aukštielninkas, sulenktomis 
rankomis, galva į šiaurės rytus. Prie jo 
buvo trys akmenys: vienas - dešinėj e 

kaukolės pusėje, kitas - prie kairiosios 
' rankos alkūnės, trečias - prie kairiosios 
kojos riešo. Lygiagrečiai prie jo per 10 cm 
gulėjo žirgas. :Lirgas buvo paguldytas 
ant kairiojo šono, pri e-kinės kojos sulenk
tos ir pagultos, o užpakalinės sulenktos 
prie šono. 

Prie žmogaus griaučių krūtinės srityje 
rasta sidabrinė lankinė žieduotoj i segė ir 
kita žalvarinė lankinė segė, prie jų, at-
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rodo, buvo prikabintas žalvarinis amule
tas - pincetas, ant kairiosios rankos pirš
tų - du žalvariniai žiedai. Prie dešinio
jo peties - 6 žalvariniai diržo skirstikliai 
ir geležinė diržo sagtis (7 pav.). Netoli 
kaukolės gulėjo du geležiniai įmoviniai 
ietigaliai, įmovinis kirvis ir dalgis. Miru
sysis, matyt, buvo sujuostas diržu, nes 
prie dubens kaulų rasti diržo apkalai. 

Zirgo nasruose rasti geležiniai dvina·· 

RADINIAI 

Dauguma mirusIŲJŲ laidoti su įkapė

mis, tik dvylikoje kapų nerasta įkapių 14. 

Tai daugiausia apardyti suaugusiųjų arba 
vaikų kapai. Kapuose randami darbo 
įrankiai ir ginklai yra labiau būdingi vy
rų kapams, kai tuo tarpu moterų kapuose 
pagrindinę įkapių grupę sudarė papuo
šalai, rečiau - darbo įrankiai. Kai ku
riuose vaikų kapuose taip pat rasta įka
pių, bet dažniausiai ne taip gausiai. 

Darbo įrankiai nepasižymėjo įvairumu, 
tai buvo geležiniai dalgiai, geležiniai įmo
vmIaI kirviai, akmeniniai galąstuvai, 

verpsteliai, ylos ir adatos. Paprastai kape 
randama po vieną dalgį, kirvį, lačiau ka
pe Nr. 21 rasti net keturi dalgiai, du 
įmoviniai kirviai ir du peiliai. 

G ele žin i a i d a I g i a i sudaro ne 
tik pačią gausiausią darbo įrankių, bet ir 
visų dirbinių grupę. Jie aptikti aštuonio
likoje vyrų kapų 15 , dažniausiai prie mi
rusiojo galvos, kartu su geležiniu įmovi
niu kirviu (3, 8 pav.), tačiau kartais ir 
kitoje kapo vietoje. Formos atžvilgiu jie 
visi vienodi - su tiesiu liemeniu ir už
lenktais galais (9 pav., 1, 2). Įveriamosios 
į kotą dalies pats galiukas užlenktas sta
čiu kampu (9 pav., 2). Ilgis - 26-33 cm. 

riai žąsIai. Prie žirgo galvos gulėjo du ge
ležiniai pentinai. 

Mirusiojo kojų gale buvo 60 cm gylio 
duobė. Joje tarp degėsių rasti keturi ak
menys, o pačiame dugne - anglių ir su
anglėjusios žolės (avižų) gabaliukų. 

Įkapių gausumu pasižymėjo ir kapas 
Nr. 21. Čia palaidotam mirusiajam įdėta 
net keturi dalgiai, du kirviai, trys segės, 
sagtis, galąstuvas ir dvi ietys. 

Ašmenų plotis -- 2,8-2,9 cm. Kai kurių 
ašmenys, matyt, nuo vartojimo apdilę. 

G ele žin i a i į m o v i n i a i k i r-
v i a 1 taip pat dažni radiniai vyrų kapuo
se 16. Forma jų tokia pati, kaip ir kituose 
kapinynuose randamų tokių kirvių. Įmo
va apvali, į gaią nežymiai platėjanti, kir
vis per vidurį įsmaugtas, o ašmenys tru
putį platėjantys (10 pav., 1-4), kai kurių 
nežymiai išlenkti (11 pav., 1-3) (k. 24, 
27). Tiktai du kirviai turėjo už įmovą 
siauresnius ašmenis 17. Kirvių ilgis siekia 
nuo 14 iki 17 cm, ir tik vienas, atsitikti
nai rastas, buvo 23,7 cm ilgio (12 pav., 
1) 18. Ašmenų plotis - 4,5-4,9 cm, įmo
vos skersmuo - 3,4-4,1 cm. 

G a Iąs t u vai taip pat vyrų įkapė 

(13 pav.). Jų rasta 6 egzemplioriai 19 . Visi 
padaryti iš lauko smiltainio akmens, pil
kos ir rusvos spalvos. Galąstuvus galima 
suskirstyti į dvi grupes. Vieni iš jų yra 
pailgo keturkampio formos, su skylute 
viename gale (13 pav., 1-3). Galąstuvai 

' su skylutėmis yra mažesni - nuo 9 iki 
13 cm ilgio, 2,3-3,7 cm pločio, 1,5--
2,9 cm storio. Kiti yra žymiai masyvesni 
ir be skylučių galuose (k. 18, 21), taip pat 
keturkampiai, storesniais galais ir per 

lt. Kapai Nr. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 25, 31, 32, 34, 50, 51. 
1; Kapai Nr. 5, 6, 11, 18, 19, 20, 21 (4 egz.), 22, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 44, 48, 49 ir 
trys atsitiktiniai. 
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16 Kapai Nr. 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21 (2 egz.), 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 43, 48 (2 egz.) ir 
5 atsitiktiniai. 
" KVIM 1671:182, 183. 
:6 KVIM 1671:185. 
19 Kapai Nr. 3, 18, 21, 26, 27, 44. 
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vidurį įsmaugti (14 pav., 1, 2). Vieno ilgi.s 
(k. 18) siekia 16 cm, plotis viename ga
le - 6,3 cm, kitame - 4,3 cm, storis -
,;i,4 cm, kito (k. 21) ilgis - 12,7 cm, plo
tis - 6,1 cm. 

Verpsteliai - moterų kapų įkapė. Ras
ti 6 egzemplioriai. Vyrauja verpsteliai iš 
smiltainio akmens 20. Jie yra plokščio ri
tinio formos 3,6, 4,5, 5,9 cm skersmens, 
0,9, 1,4, 1,7 cm aukščio (15 pav., 1, 3). 

Tokios pat formos ir tokio pat dydžio 
yra moliniai verpsteliai 21, tik jų kraštai 
labiau užapvalinti (15 pav., 4-6). 

Retas radinys vakarų Lietuvos kapiny
nuose yra kape Nr. 30 aptiktasis iš brie
džio rago išpiautas apie 4,5 cm skersmens 
ir 1,2 cm storio verpstelis (15 pav., 2) . 

G ele žin ė s y los rastos tiktai ka
puose Nr. 46 ir 47. Gerai išlikusi yla iš 
kapo Nr. 47 buvo 11 cm ilgio (16 pav., 1). 

Retas radinys yra geležinė adata, rasta 
kape Nr. 42. Ji kartu su akmeniniu verps
teliu buvo įdėta į medinę dėžutę. Ąselė 

nulūžusi. Išlikusios adatos ilgis - 10,7 cm. 
G ele žin i a i p e i I i a i (9 pav., 3, 4) 

rasti tiktai vyrų kapuose 22. Jie aptikti 
daugiausia kairėje griaučių pusėje, juos
mens srityje arba prie dubens kaulų. Tai 
rodo, kad jie buvo nešiojami prie diržo. 
Prie kai kurių žymu buvusio medinio ko
to liekanos. Ilgis įvairus, dažniausiai 10-
16 cm. Kapuose Nr. 5 ir 35 rasti peiliai 
buvo po 20 cm ilgio, o kape Nr. 48 - net 
25 cm. Sie ilgieji peiliai, greičiausiai, bu
vo naudojami kaip ginklai. 
Visų peilių, ypač trumpesniųjų, ašme

nys nuo naudojimo nudilę. 
Ginklai. Vyrų kapuose iš ginklų rasta 

!ik geležinių įmovinių ietigalių. Daugiau
sia jie rasti prie mirusiojo galvos. Į ka
pus buvo dedama po vieną arba dvi ietis. 

Pagal plunksnos formą ietigalius galima 
suskirstyti į tris grupes: lauro lapo, rombo 
ir profiliuotos plunksnos formos. 

8 pav. Kapo Nr. 35 detalė 

Vyrauja i e t i g a I i a i su I a u r o I a
p o for m os p I u n k s na (18 pav., 
1-4) 23. Jų ilgis siekia nuo 13 iki 21 cm. 
Plunksnos yra ilgesnės už įmovą ir per 
~idurį turi nežymią iškilą briauną. 

20 Kapai Nr. 29, 30, 41, 42 ir atsitiktinis 
2 1 Kapas Nr. 45 ir atsitiktinis. 
22 Kapai Nr. 3, 5, 6, 16, 17, 20, 22, 26, 35, 37, 40, 43, 48. 
23 Kapai Nr. 14, 18 (2 egz.), 21, 26, 33 (2 egz.), 37 ir penki atsitiktiniai. 

167 



9 pav. Darbo irankiai: 1 - geležinis dalgis (k. Nr. 37). 2 - geležinis dalgis (k. Nr. 44). 3 - geležinis pei
liukas (k. Nr. 37), 4 - geležinis peiliukas (k. Nr. 40) 

Ietigaliai su ištęsto rombo 
for mas p 1 u n k s n a (17 pav., 2,5) 24 

yra didesni. Jų ilgis siekia 21- 24 cm. Ma
žesnis (14 cm) rastas tiktai vienas (1958 m. 
atsitiktinai). Rombine plunksna ietigaliai 
būdingi V-VI amžiams 25. 

Pro fil i u o tap 1 u n k s n a i e t i
gal i a i (19 pav., 1, 3) rasti tiktai du -
kapuose Nr. 16 ir 48. Prie jų įmovos yra 
daug ryškesnis rombo formos paplatini
mas 26. Už aukščiau aprašytus ietigalius 
jie ilgesni. Antai kape Nr. 16 rasto ieti
galio ilgis siekia 24,8 cm, o kape Nr. 48 -
30 cm. Jų plunksnos ilgesnės už įmovas. 

Sios grupės ietigaliai datuojami 
VI-VII a. 

Be to, kape Nr. 16 rastas vienas 26.4 cm 

ilgio ietigalis su siaura ilga plunksna, per 
jo vidurį eina iškila nežymi briauna. Sa
vo forma jis primena vadinamuosius juos
tinius ietigalius, tik skiriasi išilgine briau
na, nes juostiniai jos neturi. 

Kape jis rastas kartu su ietigaliu rom
bine plunksna; šie ietigaliai datuojami 
V - VI a . 

Papuošalai. Gausiausią radinių grupę 

sudaro papuošalai: karoliai, antkaklės, se
gės, apyrankės ir žiedai. 

Kar o I i Ų rasta stiklinių ir gintarinių, 
bet jų atskirų apvarų nerasta, tik pa
vienių . 

Sti k I i n i a i kar o I i a i 27 yra ma
žučiai, pailgi, ritinio arba dvigubo nupiau
to kūgio formos, daugiausia melsvi arba 

21. Kapai Nr. 3, 5, 6, 21 , 26 ir vienas atsitiktinis. 
~5 LAB, p. 309, 219, pav. 3, 4. 
26 ILKI, t. 3, p. 74, 6 pav. 5. 
27 Kapai Nr. 39, 42, 46, 47. 
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10 pav. Geležiniai jmoviniai kirviai: 1 - k. Nr. 16, 
2 - k. Nr. 3-4; 3 - k. Nr. 27, 4 - k. Nr. 26 

šviesiai žalsvi (16 pav., 2). Pasitaiko ir 
mėlynos spalvos, bet jie kitokios for
mos - keturgubi. 

Stikliniai karoliai rasti kartu su gintari
niais. 

Gi n t a r i n i a i kar o I i a i 28 taip pat 
yra nedideli, dvigubo nupiauto kūgio for
mos (16 pav., 5). 

Ant kak I i Ų iš kaklo papuošalų ras
ta daugiausia. Jų buvo rasta vyrų ir mo
terų kapuose. Formos atžvilgiu antkaklės 

, skirstomos į kelias grupes. 
Vyrauja ant kak I ė s suk a b I i u

ku ir kilpele galuose 29 • Vidu
rinė lankelio dalis plona, apvalaus skersi-

28 Kapai Nr. 18, 21, 42, 46, 47. 

2 

3 
o 3 cm 

11 pav. Geležiniai jmoviniai kirviai: 1 - k. Nr. 36, 
2-k. Nr. 21, 3-k. Nr. 43 

nio piūvio, į galus storėja ir nuo pusės 
lankelio apvyniota (4 pav., 1, 2; 20 pav., 
1, 3) plona viela. Rasta trys sidabrinės ir 
aštuonios žalvarinės šios formos antkak
lės. 

Kape Nr. 5 rasta antkaklė viela apvy
niotais galais, papuošta u ž d ė t a i s ž i e
d a is (21 pav., 4). 
Antkaklės storėjančiais viela apvynio

tais galais ir kabliuku bei kilpele galuose 
datuojamos V- VI a.; jos labiausiai išpli
tusios vakarų ir vidurio Lietuvoje 30. 

. Be to, rastos dvi ant kak I ė sto r
d i ruo t u I a n k e I i u. Vidurinė lan
kelio dalis apvali , o galai storėja ir tor
diruoti. Antkaklių užsegimas skirtingas. 
Kape Nr. 26 rastosios antkaklės vienas ga
las užsibaigia žemu kūgeliu, o antras 

2. Kapai Nr. 3, 5, 18, 20, 22, 24, 33, 46 (2 egz.), 48 (2 egz.) ir dVI atsitiktinės. 
30 LAB, p . 318. 
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12 pav. Geležiniai jmovmidi kirviai: 1 - atsitiktinis, 
2-k. r. 21, 3-k. r.27,4-k.Nr.18 

13 pav. Akmeniniai galąstuvai: 1 - k. N r. 27, 2-
k. ' f. 3-4, 3 - k. Nr. 26 
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14 pav. Akmeniniai galąstuvai: 1 - k. Nr. 21, 2 - k. 
r. 18 

IS pav. VerpsteIiai: 1 - atsitiktinis, 2 - k. r. 30, 
3, 4, 6 _. atsitiktiniai, 5 - k. Nr. 45 

2 I I J 
3 

1/ ] o 3 cm 
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Hl pav. Kapo Nr. 47 radiniai: 1 - geležinė yla, 2 - stikliniai karoliai, 3, 6 - žalvarinės 
]uostJnp.s apyrankės, 4 - žalvarinė dėželinė antkaklė, 5 - gintariniai karoliai 

rakto skylutės pavidalo plokštele 
(21 pav., 1). Su to,kiu pat užsegimu, tik ne 
tordiruotais, o apvaliais galais buvo rasta 
antkaklė ir kape Nr. 23 (20 pav., 2). Šios 
antkaklės datuojamos V a. 31 

Tordiruotu lankeliu yra ir antkaklė iš 
kapo Nr. 47, tik josužsegimas kitoks. 
Vienas jos galas baigiasi kabliuku, o ki
tas - pailga plokštele su dviem apvalio
mis skylutėmis (16 pav., 4) 32. 

e g ė s ne įvairios. Vyrauja lankinės 

lenkta kojele ir žieduotosios segės. Laip
te linių ir pasaginių rasta tik pavieniai eg
zemplioriai. 

Ankstyviausios iš visų segių yra kape 
r. 14 rastos dvi žalvarinės I a i p tel i

nės se g ė s. Jų . laipteliai puošti išilgi
niais grioveliais, užkabos gana aukštos. 
Tokios segės datuojamos III- IVa. 33 

Zalvarinių I a n k i nių se gi Ų le n k
t a k oje I e rasta 11 egzempliorių 34 

(22 pav., 3, 4, 5). Forma jos niekuo nesi
skiria nuo kituose kapinynuose rastų to
kios formos segių. Datuojamos V-VI a. 

Lan k inė s žie duo tos i o s s e
g ė s yra puošnesnės. Jų lankelis puoštas 
rantytais žiedeliais, kurie išdėstyti poro
mis: du lankelio ir du kojelės galuose. 
Tarpai taI p žiedelių puošti tinkliniu raštu 
spaustine plokštele. Virš įvijos visose yra 
žieduota buoželė (4 pav., 3; 22 pav., 1, 2). 
Jų iš viso rastos septynios žalvarinės 35 ir 
viena - kape Nr. 35 - sidabrinė. 

Lankinės žieduotos segės Reketės kapi
nyne yra ankstyvos, būdingos V-VI a. 
Tai rodo virš įvijos esanti žieduota buože
lė ir reti žiedeliai ant lankelio. Be to, jos 
nėra masyvios. 

: 1 Senovės lietuvių papuošalai, t. 1.- Lietuvių liaudies menas, Vilnius, 1958, p . 330, 
285 pav. 
32 lUG, t. 3, p. 77, pav. 9, 4. 
:J3 LAB, p. 222. 
:.4. Kapai Nr. 11, 17, 19, 21 (2 egz.), 23, 24, 33, 35, 48 ir viena atsitiktinė. 
35 Kapai Nr. 22, 24, 26, 27, 33, 40 ir 48. 
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17 pav. Geležiniai imovmlal ietigaliai: 1-k. 
Nr. 15, 2 - k. Nr. 37, 3, 4, 5 - atsitiktiniai 

o 

o 3 cm . 

Atsitiktinai rasta viena I a n k in ė g y. 
vu linė s egė 36 . Jos kojelė kiek pa
platinta, gyvulinės galvutės labai neryš
kios, vos žymios įvijos galuose ir virš 
įvijos. Ilgis - f,l cm. 

Dvi žalvarinės apskritos su "tu
;t u I i" v i dur yje s e g ė s rastos 
1958 m. moters kape Nr. 46. Jų paviršius 
puoštas tarsi įVIJomis, sudarytomis IS 
smulkių žalvarinių rutuliukų . Segių skers-

172 

~6 KVIM 1671:195. 
~'i KVlM 1671:194. 
38 LAB, p. 47;. 

muo - 5-6 cm. Sios segės, sprendžiant 
pagal kitą kapo inventorių, pavyzdžiui, 
antkakles viela apvyniotais galais su kab
liuku ir kilpele, datuojamos V-VI a. 

Atsitiktinai buvo rasta ir žalvarinė p a
saginė segė k e turkampėmis 

g a I v u t ė mis g a I uos e 37 . Lankelio 
piūvis - lęšio pavidalo, puoštas smulkio
'mis trikampėmis įkartomis. Si segė da
tuojama IX a. pabaiga- XI a. 38 

S mei g tuk a i šalia segių buvo nau
dojami mirusiųjų drabužiams susegti ir 
papuošti. Kapuose jie dažniausiai ėjo po-

18 pav. Geležiniai imoviniai ie tigaliai: 1, 4 -
k. Nr. 26, 2, 3 - atsitiktiniai 

-o 

4 
o 3cm 
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romis, o kai kurie buvo net su grandinė
lėmis (k. 29). Smeigtukai labiau būdingi 
moterų kapams. Formos atžvilgiu jie vie
nodi, būtent, lazdeliniai ir apskritomis gal
vutėmis. 

Lazdeliniai smeigtukai 
(21 pav., 2,3) 39 buvo tiktai geležiniai ir jų 
forma niekuo nesiskyrė nuo kituose pa
minkluose randamų tokių smeigtukų. Il
gis ~ 7- 11 cm. 

Puošnesni yra buvę geležiniai smeigtu
kai su žalvarinėmis aps k r i tom i s 
galvutėmis su "tutuli" iški-
1 imu, kuris kartais dar papuoštas mėly
no stiklo akutėmis (23 pav., 1-4). Sių 
smeigtukų galvutės labai panašios į ap
skritąsias aukščiau aprašytas seges. Jie 

19 pav. Geležiniai imoviniai ietigalia i: 1 - k . 
Nr. 16, 2 - k. Nr. 21, 3 - k . Nr. 24, 4 - k. Nr. 
3-4 

o 3cm 

rasti kapuose Nr. 29 ir 30. Smeigtukų 
galvutės pakraštyje yra kilpelės grandi
nėlėms įverti, o segėse tokių skylučių nė
ra. 

Tokie smeigtukai būdingi tik vakarLĮ 

Lietuvai 40. 

20 pav. 2.alvarinės antkaklės: I, 3 - alsitiktinės , 
2 - k . r. 23 

o 3cm 

39 Kapai Nr. 17, 36, 41 (2 egz. ), 42 (2 egz.). 
~O LAB, p. 344. 
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21 pav. Papuošala i : 1 - žalvarinė tordiruotu lan
keliu su rakto formos užsegimu antkaklė (k. Nr. 26), 
2, 3 - geležiniai lazdeliniai smeigtukai, 4 - žalva
rinės žieduotos antkaklės dalis 

Ap yra n k ė si r ži e d. a i aptikti 
vyrų, moterų ir vaikų k apuose. 

Apy rankes pagal lankelį ir galų užbai
gimą galima išskirti į juostines ir sto rėj an

čiais bei plonėjančiais galais. 
Vyrauj a žalvarinės juo sti n ė s a p y

r a n k ė s 41 . Jų lankelis daugiausia pus
apvalio skersinio piūvio, galai nežymiai 
platėj a , puošti skersinėmis ranty tomis 
juostelėmis ar juostelių grupėmis (1 6 pav. , 
3, 6). Lankeliai lygūs, n eornamentuoti. Or
n amentuotą lankelį turi tiktai viena atsi.-

· tiktinai rasta apyrankė 42. Jos . galai, kaip 
ir kitų apyrankių, nežymiai platėjantys, 
papuošti skersinėmis juostelėmis. Lanke
lio paviršius puoštas įkirstais trikampė
liais su taškiukais viduryje, ir tai panašu 
į teks tilin į raštą (24 pav., 2). 

Antrą rastųjų apyrankių grupę suda
ro žalvarinės ap yra n k ė s sto r ėja n
č i a i s, g a I a i S43. Jų lankeliai apvalaus 
skersinio piūvio, o galai apvalūs, nežy
miai past orinti ir puošti taškučiais bei jų 
eilėmis (24 pav., 3). 

Šios apyrankės būdingos V-VI a. 
Atskirą grupę sudaro žalvarinės a p y

r a n k ė s p lan ėja n č i a ' i s g a I a i s 
(24 pav., 4, 5). Jų rasti ket~ri e'gzemplio
riai, trys - atsitiktinai ir viena - kape 
Nr. 46. 

Šių trijų apytankių lankelio skersinis 
piūvis rombinis , puoštas įmuštais trikam · 
piukais 44, o ketvirtosios lankelis tordi
ruo tas 45 . 

Šios apyrankės, sprendžiant iš kapo r. 
46 inventoriaus, pavyzdžiui, antkaklių su 
k abliuku ir kilpele galuose, datuojamos 
V-VI a . 

Be to, k ape N r. 28 rasta v ien a į v i, j i
n ė a p y r a n k ė. 

Ži e d a i pagal formą labai v ienodi (4 
pav., 5, 6). V isi yra įvijiniai, sudaryti iš 
4-7 apvijų 46. Kai kurių priekinė viduri
nė dalis išplota (24 pav. , 7, 8). 

Raitelio ir žirgo apranga. Raitelio ir 
žirgo apranga, kai'p ir kituose to laikotar
pio vakarų Lietuvos kapinynuose, labai 
ne gausi. Tai diržų sagtys, pentinai ir 
žąsIai. 

D i r ž Ų s a g t y s rastos tiktai vyrų ka
puose . Jos rodo, k ad mirusie ji buvo lai
doti su diržais, kurie, laikui bėgant, gu
lėdami žemėj e, sunyko . Gerai išlikusi tik-

41 Kapai N r. 11 , 14, 23 (2 egz.). 27, 28 (2 egz.), 36, 42, 46, 47 (2 egz.) lr 52. 
1,2 KVJM 1672: 192 . 
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• a Kapa i Nr. 22, 24, 33, 35. 
1.1, KVIM 1679:2, 167 1 :98, 193. 
1,; KVIM 1679 : 1. 
1,6 Kapai Nr . 24, 26, 35, 37 (2 egz.), 46 (2 egz.), 48 (3 egz.), 49 ir šeši atsitiktiniai. 
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22 pav. 2alvarinės lankinės segės: 1 - k. Nr. 40, 2 - k. Nr. 27, 3 - k. N r. 21, 
4 - k. , r. 23, 5 - k. Nr. 17 

tai viena sagtis kape Nr. 24. Ji buvo žal
varinė, ovalo formos. Kitos sagtys gele
žinės ir jų išlikę tik fragmentai 47 . 

P e nti n Ų rasta taip pat nedaug -
vos penki egzemplioriai 48 . Visi jie yra 
geležiniai. Forma aiški tiktai vieno - iš 
kapo Nr. 48. Jis turėjo plokščią plačia 

vidurine dalimi lankelį. Galai siaurėjan

tys ir atlenkti į išorę. Dydis - 8 X 1,5 cm. 

. 7 Kapa i Nr. 21, 22, 24, 26, 33, 35. 

Dauguma pentinų priklauso V-VI a. 
2: ą s I a i aptikti trijuose vyrų kapuo

se 49, ypač gerai išlikę kape Nr. 48 5°. Jie 
yra geležiniai, dvinariai. Jų grandys dar 
gana didelės - 10,5 cm skersmens. Na
relių ilgis - 9 cm. Identiški yra ir aptik
tie ji kapuose Nr. 33 ir 35. 

Prie žirgo aprangos priskirtini ir kape 
Nr. 35 rasti šeši žalvariniai d i r ž o 

4S Kėlpai Nr. 33 (2 egz.), 35 (2 egz.) ir 48. 
1,9 Kflnai Nr. 33, 35, 48. 
50 ILKI, t. 3, p. 76, 6 pav., 4. 
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23 pav. Zalvariniai sme igtukai su "tutuli" galvu l€': 
1, 2 - k. Nr. 29, 3 - atsitiktinės, 4 - k. Nr. 30 

s k i r sti k I i a i su odinių diržų liekano
mis. Jie, greičiausiai, priklausė kamanoms. 

Kiti d~rbiniai. Be aprašytų dirbinių, ka
puose dar rasta molinių miniatiūrinių puo
delių bei paskirų neornamentuotų puodų 
šukių 51. 

Gerai išlikę puodeliai rasti tiktai du -
kapuose Nr. 43 ir 49. Kape Nr. 49 rastasis 
puodelis buvo stačiomis sienelėmis, lip
dytas rankomis, lygiu, neornamentuotu 

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Ištirtoji kapinyno dalis, sprendžiant iš 
lankinių lenkta kojele ir žieduotų segių, 
antkaklių su rakto formos užsegimu, ant
kaklių viela apvyniotais galais su kab-

51 Kapai Nr. 8, 43, 46, 47, 49. 

176 

o 5cm 
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24 pav. Apyrankės, žiedai ir segės: 1, 2, 6 - atsi
tiktinės, 3 - k. Nr. 22, 4 - k . Nr. 11, 5 - k. Nr. 24, 
7- 8 - k. Nr. 27 

paviršiumi, jo aukštis - 4,5 cm, skers
muo - 5 cm. 

Antrojo, rasto kape Nr. 43, forma skir
tinga. Per vidurį ėjo iškila briaunelė, jo 
aukštis 5 cm, skersmuo 7,4 cm; jis taip 
pat lygus, neornamentuotas. 

Paskirų puodų šukės yra lipdytų ran
komis, lygiu paviršiumi puodų . 

Vyro kape Nr. 35 rastas žalvarinis su
nykęs pincetas. 

liuku ir kilpele galuose, storagalių apy
.lankių, geležinių ietigalių rombine ir pro
filiuota plunksna, datuotinas V-VII am
žiais. Tiktai kapas Nr. 14 pagal rastąsias 
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laiptelines seges datuojamas III-IVa. 
Jis rodo, kad sunaikintame kapinyne galė
jo būti ir ankstyvesnių kapų. 

Atsitiktinai kapinyno ribose rasta žal
yarinė pasaginė segė keturkampėmis gal
vutėmis rodo, kad kapinyne mirusieji lai-

KAPŲ APRASYMAS 

Kapas Nr. 1. 10 cm gilumoje aptikta akme
nų vainiko dalis. Nei griaučių, nei radinių 

nerasta. 
Kapas Nr. 2. 15 cm gilumoje - apardytas 

akmenų vainikas. Griaučiai sunykę. Radinių 

nerasta. 
Kapas Nr. 3-4 (vyro) (KVIM 1671:1- 8) . 

30 cm gilumoje - suardyti dviejų žmonių 

griaučiai. Kryptis neaiški. Įkapės išjudintos 
iš pirminės padėties. 

R a din i a i. Geležinė diržo sagtis, geleži
nis įmovinis 22 cm ilgio ietigalis, geležinis 
imovinis 17 cm ilgio kirvis, geležinis 21,3 cm 
ilgio peilis, akmeninis 9,3 cm ilgio galąstuvas 
su skylute viename gale, pusė viela apvynio
tais galais žalvarinės antkaklės ir apvalios 
vielos žiedas. 

Kapas Nr. 5 (vyro) (KVIM 1671:9-13). 
30 cm gilumoje atidengtas apardytas akmenų 
vainikas ir 70 cm gilumoje - sunykę žmogaus 
griaučiai. Išlikę tik kaukolės pėdsakai. Kryp
tis - šiaurės vakarų 330°. 

R a din i a i. Prie galvos - dalgio dalis ir 
įmovinis 24 cm ilgio ietigalis, krūtinės sri
tyje - geležinis įmovinis 18,5 cm ilgio kirvis, 
juosmens srityje - geležinis 20 cm ilgio pei
lis su makšties pėdsakais. 20 cm virš minėtų 
radinių aptikta pusė viela apvyniotais galais 
antkaklės. 

Kapas Nr. 6 (vyro) (KVIM 1671:14-17). 
Aptiktas apardytas akmenų vainikas, išlikę 
tik keturi 40-50 cm skersmens akmenys gal
vos gale. 30 cm gilumoje - žmogaus kaukolės 
dalis. Kryptis - šiaurės vakarų 300°. 

R a din i a i. 10 cm virš galvos, skersai ka
po, gulėjo geležinis peilis ir geležinis dalgis, 
ašmenimis į kapo vidų. Kairėje kaukolės pu
sėje - geležinis įmovinis 13 cm ilgio kirvis . 
o dešinėje - geležinis )movinis 28 cm ilgio.) 
ielIgalis. 

Kapas Nr. 7 (vaiko). 10 cm gilumoje aptik
tas 85 cm ilgio, 50 cm pločio akmenų vaini-

doti dar ir vėliau, tačiau iš vėlesnio lai
kotarpio tyrinėtų kapų nėra. 

Reketės kapinynas savo laidosena bei 
įkapėmis yra būdingas to laikotarpio va
karų Lietuvos kapinynas. 

kas. Akmenų dydis - 15X20, 20 X25 cm. 
Griaučiai sunykę. Radinių nerasta. 

Kapas Nr. 8. 10 cm gilumoje aptiktas 190 cm 
ilgio ir 125 cm pločio akmenų vainikas. Vai
niko kryptis - šiaurės rytų 20° - pietvakarių 
200°. Kapo duobė 65 cm gilumo. 

R a din i a i. Suiręs gintarinis karolis ir mo
linė puodo šukė. 

Kapas Nr. 9 (vaiko). 15 cm gilumoje aptik
tas 90 cm ilgio ir 30 cm pločio akmenų vai
nikas, prisišliejęs prie kapo Nr. 10 akmenų 
vainiko. Akmenų dydis lO X IS, 30 X40 cm. 
Vainiko kryptis - šiaurės-pietų. 

Griaučiai sunykę. Radinių nerasta. 
Kapas Nr. 10 (vaiko). 15 cm gilumoje ap

tiktas 120 cm ilgio ir 60 cm pločio akmenų 
vainikas. AkmenlĮ dydis - 15X20, 30 X35 cm. 
Vainiko kryptis - šiaurės vakarlĮ 3300 - piet
ryčilĮ 150°. 

Griaučiai sunykę. RadinilĮ nerasta. 
Kapas Nr. 11 (vyro) (KVIM 1671: 19-21). 

30 cm gilumoje aptikti apirę žmogaus griau
čiai. Išlikę tik kaukolės fragmentai. Kryp
tis - šiaurės. 

R a din i a i. Gale galvos - geležinis 30 cm 
ilgio dalgis. Krūtinės srityje - žalvarinė lan
kinė lenk ta kojele segė, rankų srityje - žal
varinė juostinė pusapvalio piūvio apyrankė 

užkeistais galais, ornamentuotais skersiniais 
ranteliais. 

Kapas Nr. 12. 15 cm gilumoje aptiktas 
190 cm ilgio ir 140 cm pločio akmenų vai
nikas. Kryptis - vakarų-rytų. Akmenys 
20 X IS, 30 X40 cm dydžio. 

Griaučiai sunykę. Radinių nerasta. 
Kapas Nr. 13 (vaiko). 15 cm gilumoje ap

tiktas 150 cm ilgio ir 110 cm pločio akmenų 
vainikas. Akmenys iš išorės - 12X 15, 15 X20, 
20 X30 cm dydžio. 50 cm gilumoje aptikti su
nykę Griaučiai. Išlikę tik dantų pėdsakai. 

Kryptis - pietvakarių :.tO"'. 
R a din i a i. Kaklo srityje rasti žalvarinių 

įvijų likučiai. 



Kapas Nr. 14 (vyro) (KVIM 1671:22). 15 cm 
gilumoje aptiktas apardytas kapas. Duobė 

2 XO,7 m dydžio su anglių ir degėsių priemai
šomis. Griaučiai sunykę. 

R a din i a i. Zalvarinės juostinės apyrankės 
apvaliais galais, galai ornamentuoti 6 skersi
niais ranteliais, dvi žalvarinės laiptelinės se
gės, geležinis įmovinis 19 cm ilgio ietigalis. 

Kapas Nr. 15 (vyro) (KVIM 1671:23). 18 cm 
gilumoje aptikti griaučiai, apversta kaukolė, 

kaklo nareliai, kairiosios rankos žastikaulis. 
Kryptis - šiaurės rytų 40°. Virš griaučių ir 
aplink juos - daug anglių . 
. R a din i a i. Kaukolės kairėje srityje ras

tas geležinis įmovinis 26,5 cm ilgio ietigalis. 
Kapas Nr. 16 (vyro) (KVIM 1671 :24-27). 

30 cm gilumoje rasti sunykę griaučiai. Jų 

kryptis - šiaurės vakarų 330°. Dešinėje kau
kolės pusėje, skersai kapo, gulėjo geležinis 
10,5 cm ilgio peilis, kairėje galvos pusėje
geležinis įmovmls 15,6 cm ilgio kirvis ir 
26 cm ilgio įmo vinis ietigalis. 

Kapas Nr. 11 (vyro) (KVIM 1671:28-30) . 
25 cm gilumoje aptikti griaučiai. Mirusysis 
gulėjo aukštielninkas šiaurės vakarų 300° 
kryptimi, ant krūtinės sudėtomis rankomis ir 
ištiestomis kojomis. Šalia griaučių, kapo duo
bės dugne, rasti šeši akmenys: du virš galvos 
70 cm vienas nuo kito, trečias - kairėje šlau
nikaulio pusėje, du - prie kairiosios kojos 
blauzdikaulio, vienas - prie dešiniosios kojos 
letenos ir du - kojų gale 25 cm vienas nuo 
kito. Akmenų skersmuo - nuo 15 iki 30 cm. 

R a din i a i. Krūtinės dešinėje pusėje, sker
sai griaučių, gulėjo žalvarinė lankinė lenkta 
kojele segė. Prie jos išlikę audinio pėdsakų. 
Dešinėje krūtinės pusėje, išilgai griaucIŲ,

geležinis lazdelinis 10,7 cm ilgio smeigtukas, 
kairėje, prie dubens kaulų,- geležinis 16 cm 
ilgio peilis. 

Kapas Nr. 18 (vyro) (KVIM 1671:31-36). 
2 XO,7 m dydžio duobėje, 40 cm gilumoje,
sunykę griaučiai, išlikę tik apatinio žandi
kaulio ir dantų pėdsakai. 

R a din i a i. Kaukolės srityje - sidabrinė 

antkaklė viela apvyniotais galais su kabliuku 
ir kilpele galuose, antkaklės viduje - 3 gin
tariniai karoliai, šalia galvos - du geležiniai 
įmoviniai 29 ir 30 cm ilgio ietigaliai, smaiga
liais į šiaurę, netoli ietigalių įmovos - akme
ninis 15 X4,5 X3,5 cm dydžio galąstuvas, iš da
lies po ietigaliais - geležinis 32 cm ilgio dal-
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gis ir prie galąstuvo - geležinis įmo vinis kir
vis. Po antkakle rasti ąžuolinio karsto likučiai. 

Kapas Nr. 19 (vyro) (KVIM 1671 : 37-39) -
suardytas. 

R a din i a i. Zalvarinės lankinės lenkta ko
jele segės dalis, žalvarinis įvijinis žiedas ir 
geležinio dalgio dalis. 

Kapas Nr. 20 (vyro). Suardytas, griauClal 
gulėjo šiaurės vakarų 330° kryptimi. 

R a di n i a i. Sidabrinė antkaklė storėjan
čiais viela apvyniotais galais su kabliuku ir 
kojele galuose ir geležinis įmovinis kirvis. Be 
to, kape dar buvo ietigalis, dalgis ir peilis, 
visi sulankstyti. 

Kapas Nr. 21 (vyro) (KVIM 1671 :40-54). 
22 cm gilumoje aptiktos sunykusių griaučių 
liekanos. Zymu tik dantų pėdsakai. Kryptis
šiaurės vakarų 330°. 

R a din i a i. Gale galvos rasti 4 geležiniai 
dalgiai, du geležiniai įmoviniai kirviai, akme
ninis 12,7 cm ilgio ir 5,5 cm pločio, 3 cm 
storio galąstuvas, du geležiniai peiliai, miru
siojo galvos kairėje pusėje - du geležiniai 
įmoviniai ietigaliai. Prie galąstuvo, virš gal· 
vos,- dvi žalvarinės lankinės segės lenkta 
kojele, krūtinės srityje - žalvarinė lankinė 
žieduota segė, be to, geležinė diržo sagtis ir 
gintarinis suiręs karolis. Prie žalvarinių segių 
išlikę ąžuolinio karsto liekanų. 

Kapas Nr. 22 (vyro) (KVIM 1671:55-62). 
20 cm gilumoje aptiktos sunykusių griaučių 
liekanos, išlikę tik dantų pėdsakai. Kryptis
šiaurės vakarų 325°. 

R a din i a i. Kaklo srityje rasta sidabrinė 
viela apvyniotais galais su kabliuku ir kilpele 
antkaklė . Krūtinės srityje - dvi žalvarinių 
lankinių žieduotų segių dalys. Ant dešinės 
rankos - žalvarinė apyrankė storėjančiais ap
valiais galais, ornamentuotais duo bučių eilė· 
mis, ant kairės rankos - žalvarinis įvijinis žie· 
das. Zemiau šių daiktų - geležinė diržo sag· 
tis ir peilis. Gale galvos - 17,5 cm ilgio dal· 
gio dalis. 

Kapas Nr. 23 (vaiko) (KVIM 1671:63-67). 
25 cm gilumoje atidengli sunykę griaučiai. 
Kryptis - šiaurės vakarų 330°. 

R a din i a i. Kaklo srityje aptikta žalvarinė 
antkaklė su rakto pavidalo užsegimu. Krūti
nės srityje - žalvarinė lankinė segė lenk ta 
kojele, žalvarinis įvijinis žiedas, ornamentUQ' 
tas skersiniais ranteliais ir dvi žalvarinės juos· 
tinės apyrankės, pagal dydį tinkančios suau
gusiam. 
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Kapas Nr. 24 (vyro) (KVIM 1671: 68-74) . 
40 cm gilumoje atidengti 220 cm ilgio ir 
60 cm pločio karsto kontūrai ir juose sunykę 
griaučiai, kurių išlikę tik apatinio žandikaulio 
ir blauzikaulių dalys. Koj os ištiestos lygia
grečiai. 

R a din i a i. Virš galvos rastas žalvarinis 
įvijinis žiedas. Dešinėje galvos pusėje - gele
žinis įmovinis 25 cm ilgio ietigalis. Kitoje 
galvos pusėje - 25 cm ilgio dalgis ir šalia 
jo - geležinis įmovinis 15,5 cm ilgio kirvis. 
Ant kaklo - žalvarinė antkaklė storėjančiais 

viela apvyniotais galais, krūtinės srityje - · 
žalvarinė lankinė segė. Ant kairės rankos
žalvarinė apyrankė storėjančiais galais. Prie 
kairės rankos žastikaulio - geležinio peilio li
kučiai. Ant dešinės kojos blauzdikaulio - žal
varinė diržo sagtis. Po antkakle pastebėta 

odos likučių (apykaklės) ir ąžuolinio karsto 
liekanų. 

Kapas Nr. 25. 15 cm gilumoje atidengti ap
ardyti žmogaus griaučiai. Kryptis - šiaurės 

rytų 40°. Radinių nerasta. 

Kapas Nr. 26 (vyro) (KVIM 1671:75- 83). 
40 cm gilumoje rasta kaukolės, šlaunikaulių 

ir blauzdikaulių dalys. Griaučiai gulėjo aukš
tielninki, šiaurės rytų 50° kryptimi. Kairioji 
koja ištiesta , dešinioji per kelią palenkta. Kai
rioj i ranka smarkiai sulenkta ir jos plaštaka 
gulėjusi ant krūtinės kairiosios pusės. Deši
nioji ranka sunykusi, apačioje griaučių, 45 cm 
gilumoje, aptikti 250 cm ilgio ir 65 cm pl očio 
karsto kontūra i. Visos įkapės karste. 

R a din i a i. Dešinėje galvos pusėje - ge
ležinis įmovinis 16,5 cm ilgio kirvis ir du ge
ležiniai įmoviniai 31 ir 26 cm ilgio ietigaliai. 
Į ietigalius rėmėsi dalgio kotas. Galvos sri
tyje - žalvarinė antkaklė, kurios vienas ga
las baigiasi plokštele su skylute, o kitas - kū

geliu. Ant kairės rankos - žalvarinis įvijinis 

žiedas. Dešinėje krūtinės pusėje - žalvarinė 

lankinė žieduotoji segė. Prie segės - geleži
nis peilis ir akmeninis galąstuvas. Prie peili,) 
ašmenų - titnago gabaliukas. 

Kapas Nr. 21 (vyro) (KVIM 1671:84- 93). 
20 cm gilumoje išlikusi tik deformuota kau
kolė ir kai kurios kitų kaulų dalys. Abi ran
kos per alkūnę sulenktos stačiu kampu. Kryp
tis - šiaurės vakarų 300°. 

R a din i a i. Dešinėje kaukolės pusėje ras
tas geležinis įmovinis 16,7 cm ilgio kirvis. 
Kairėje kaukolės pusėje - 30 cm ilgio gele-

žinis dalgis. Prie jo vidurio - žalvarinis įviji
nis žiedas, o prie koto -- akmeninis galąstu· 

vas. Ant krūtinės ląstos - žalvarinė lankinė 

žieduota segė, ant kairės rankos - žalvarinė 

juostinė apyrankė, galai puošti dviem grupė
mis skersinių rantelių, o ant pirštų - 2 žalva
riniai įvijiniai žiedai. Prie kairiojo šlaunikau
lio - diržo sagtis. 

Kapas Nr. 28 (vaiko) (KVIM 1671 :94-95). 
18 cm gilumoje aptikti sunykę griaučiai. Kryp
tis - pietryčių 140°. Kapo duobės kontūrai-
100 X50 cm dydžio. Gausu angliukų. 

R a din i a i. Rasta žalvarinė įvijinė apy
rankė iš plonos vielos ir žalvarinė juostinė 

pusapvalio piūvio apyrankė , kurios galai or
namentuoti skersiniais ranteliais. 

Kapas Nr. 29 (moters) (KVIM 1671:96-99), 
suardytas. 18 cm gilumoje aptikti blauzdikau
lio pėdsakai. Kryptis - pietryčių 140°. 

R a din i a i. Rastas žalvarinis smeigtukas 
apskrita galvute, žalvarinės grandinėlės dalis, 
sudarytos iš trikampės vielos grandinėlių, ga
le jos pritvirtintas žalvarinis kabutis, žalvari
nė juostinė apyrankė, žalvarinis pusapvalio 
piūvio ir akmeninis verpstelis. Visi radiniai 
aptikti galvos srityje. 

Kapas Nr. 30 (moters) (KVIM 1671:100-
104). Apardytas. 30 cm gilumoje aptikti žmo
gaus griaučiai. Mirusysis gulėjo aukštielnin
kas, kaukolė išjudinta. Kairioj i ranka per al
kūnę sulenkta 90° kampu, dešinioji - 75° kam
pu. Kojos per kelius truputį palenktos. Griau
čių ilgis - 165 cm. Kryptis - šiaurės rytų 10°. 

R a din i a i. Ant krūtinės kairiosios pu
sės - žalvarinis smeigtukas apskrita galvute, 
juosmens srityje - kiti du tokie pat smeig
tukai. Ketvirto smeigtuko galvutė ir penkto 
smeigtuko galvutė su mėlyno stiklo akimi 
dešinėje krūtinės pusėje. Prie smeigtukų 

raginis verpstelis ir dar vienas akmeninis 
verpstelis prie dešinės kaukolės pusės. 

Kapas Nr. 31. Kapas suardytas, 18 cm gi
lumoje - kaukolės pėdsakai. Kryptis - šiau
rės vakarų 350°. Radinių nerasta. Prie griau
čių daug anglių. 

Kapas Nr. 32. 18 cm gilumoje aptikti su
nykę griaučiai. Kryptis - pietvakarių 210". 
Radinių nerasta. 

Kapas Nr. 33 (vyro), (KVIM 1671:105-118). 
25 cm gilumoje atidengti apardyti griaučiai. 

Kryptis - šiaurės rytų 10°. Mirusysis gulėjo 
aukštielninkas, ištiestomis kojomis ir anL krū-
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tinės sudėtomis rankomis. Salia šlaunikaulių 
abiejose pusėse buvo padė ta po vieną akmenį. 

R a din i a i. Prie kaukolės dešinės pusės 
du įmoviniai 38,5 cm ir 19 cm ilgio ietigaliai. 
Kairėje kaukolės pusėje - dvinariai žąsIai. 

Prie viršugalvio gulėjo du sunykę geležiniai 
pentinai ir 24 cm ilgio dalgis bei 13,7 cm 
ilgio įmovinis kirvis. Ant kaklo - žalvarinė 

antkaklė storėjančiais viela apvyniotais ga
lais su kabliuku ir kilpele, ant krūtinės - dvi 
žalvarinės lankinės lenktinėmis kojelėmis 

segės, viena iš jų - žieduota. Ant kairės ran
kos - žalvarinė storėjančiais apvaliais galais 
apyrankė ir šalia - apvalios vielos žiedas. 
Ant dubens kaulų - geležinė diržo sagtis. 

Kapas Nr. 34. 2,5 X 1,2 m dydžio duobėje, 
40 cm gilumoje atidengtas apardytas žmogaus 
kapas su gausiu anglių ir degėsių kiekiu. 
Anglys daugiausia ąžuolinės. Kryptis - piet
vakarių 210°. 

Radinių nerasta. 
Kapas Nr. 35 (vyro) (KVIM 1671:119-142). 

270 X 170 cm dydžio duobėje, 25 cm gilumoje, 
aptikti žmogaus ir žirgo griaučiai. Zmogus pa
laidotas šiaurės rytų 5° kryptimi. Prie jo pa
dėti 3 akmenys, vienas dešinėje kaukolės pu
sėje, antras kairėje kapo pusėje, prie alkū

nės, ir trečias - prie kairės kojos riešo. Zir
gas gulėjo lygiagrečiai su žmogumi, 10 cm 
nuo jo iš rytų pusės, ant kairiojo šono. Prie
kinė dešinė koja sulenkta ir kanopa atmesta 
į užpakalį· Dešinė užpakalinė sulenkta ir pa
guldyta prie šono. Zirgo griaučių ilgis-
180 cm. 

Prie žmogaus kojų buvo 60 cm gylio duo
bė, užpildyta sudegusia maišyta žeme ir ak
menimis. Duobės dugne tarp smulkių anglių 

rasta stambesnės žolės (avižų ?) suanglėjusių 

gabaliukų. 

R a din i a i. Virš miruslOJo galvos - du 
geležiniai įmoviniai ietigaliai. Dešinėje kapo 
pusėje - geležinis dalgis, peilis ir įmovinis 

kirvis. Ant krūtinės - sidabrinė lankinė žie
duotoji segė ir žalvarinė lankinė segė. Po 
ja - žalvarinis pincetas. Ant kairės rankos
žalvarinė storėjančiais apvaliais galais apy
rankė ir du žalvariniai įvijiniai žiedai. Deši
niojo peties srityje - šeši žalvariniai diržo 
skirstikliai ir geležinė diržo saglis. Tarp skirs
tiklių - odinio diržo liekanos. Prie dubens 
kaulų - žalvarinis diržo apkalas, ant žirgo 
kaktos - geležiniai pentinai, nasruose - žąs-
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lai, prie priekinės dešinės menties kaulo
molinio puodo šukė. 

Kapas Nr. 36 (vyro) (KVIM 1671 :143-148). 
20 cm gilumoje atidengti suardyti griaučiai. 

Kryptis - šiaurės rytų 10°. 
R a din i a i. Dešinėje kaukolės puseJe

geležinis įmovinis 14,3 cm ilgio kirvis. Krūti
nės kairėje pusėje - geležinis lazdelinis 
smeigtukas. Ant kairės rankos - žalvarinė 

juostinė apyrankė, o ant piršto - žalvarinis 
įvijinis žiedas. Ant dešinės rankos piršto 
žalvarinio apvalios vielos žiedo fragmentas. 
Kairėje dubens kaulų pusėje - 26,5 cm ilgio 
dalgis. 

Kapas Nr. 31 (vyro) (KVIM 1671:149- 152). 
18 cm gilumoje aptikti apardyti griaučiai. Mi
rusysis palaidotas aukštielninkas. Kairioji ran
ka ištiesta palei šoną. Kojos išties tos. Kryp
tis - šiaurės vakarų 350°. 

R a din i a i. Kairėje kaukolės pusėje

geležinis įmovinis 16,5 cm ilgio kirvis, prie 
dešinioj o šono - 19 cm ilgio įmovinis ietiga
lis ir šalia - 15,3 cm ilgio peilis. Virš dešinės 
kojos blauzdikaulio - dalgis. 

Kapas Nr. 38 (vaiko). 10 cm gilumoje ap
tiktos akmenų vainiko liekanos. 30-40 cm 
gilumoje - apardyti vaiko griaučiai. Dešinioji 
ranka sulenkta 60° kampu. Kairioji - nežymiai 
palenkta. Kryptis - šiaurės rytų 40°. 

R a din i a i. Po apatiniu žandikauliu rasti 
du rantyti mėlyno stiklo karoliukai ir dvi žal
varinės įvijos. 

Kapas Nr. 39. Aptiktos tik kaukolės lieka
nos. 

R a din i a i. Prie žandikaulio rasti mėlyno 
stiklo karoliukai. 

Kapas Nr. 40 (vyro) (KVIM 1671:153-155). 
20-40 cm gilumoje atidengti apardyti griau
čiai. Mirusysis gulėjo aukštielninkas šiaurės 

rytų 50° kryptimi. Kaukolė gulėjo ant kairio
jo šono, dešinioji ranka nežymiai sulenkta, 
kairioji - sulenkta stačiu kampu. Kojos iš
tiestos, pėdos uždėtos viena ant kitos. Prie 
klubikaulių aptikta smulkių anglių liekanų. 

R a din i a i. Kairėje krūtinės pusėje, prie 
peties, rasta žalvarinė lankinė žieduota segė, 
arčiau juosmens - 10,2 cm ilgio peilis. Ant 
dešinės rankos piršto - žalvarinis įvijinis 

žiedas. 
Kapas Nr. 41 (moters) (KVIM 1671:156-

161). 40 cm gilumoje atidengti griaučiai gu
lėjo šiaurės vakarų 345° kryptimi. Dešinė ran-



ka per alkūnę sulenkta 120° kampu, kairė-
500 kampu. Kojos ištiestos. 

R a din i a i. Viršutinėje dešinėje krūtinės 

pusėje rastas akmeninis 3,5 cm skersmens 
verpstelis, ant dešinės rankos - žalvarinis 
įvijinis žiedas, ant kairės rankos - taip pat 
žalvarinis įvijinis žiedas. Juosmens srityje
du geležiniai lazdeliniai 10,8 cm ir 10,5 cm 
ilgio smeigtukai. Po antkakle - žalvarinės vie
los gabalėlis ir angliukų. 

Kapas Nr. 42 (moters) (KVIM: 162-164). 
20-30 cm gilumoje atidengti griaučiai, gu
lėję šiaurės rytų 50° kryptimi. Mirusioji pa
laidota aukštielninka. Dešinė ranka sulenkta 
1350 kampu, kairė - 160° kampu. Kojos iš
tiestos. Duobės dugne yra smulkių degėsių. 

R a din i a i. Dešinėje kaukolės pusėje ap
tiktas akmeninis 4 cm skersmens verpstelis ir 
10,7 cm ilgio adata. Po jais rasta medienos. 
Manoma, kad verpstelis ir adata buvo sudėti 
į medinę dėžutę. Aplink kaklą - žalvarinės 

įvijos ir gintariniai bei stikliniai karoliai 
(3 gintariniai ir 3 mėlyno stiklo). Ant dešinės 
rankos - žalvarinė juostinė apyrankė, ant 
dviejų pirštų - po vieną žalvarinį įvijinį žie
dą. Arčiau juosmens - du geležiniai lazdeli
niai smeigtukai. 

Kapas Nr. 43 (vyro) (KVIM 1671:165-166). 
22 cm gilumoje aptiktos suardyto kapo žymės, 
rasta ypač daug anglių. 

R a din i a i. Tarp anglių - 5 cm aukščio ir 
7,4 cm skersmens molinis puodelis, prie jo
žalvarinis įvijinis žiedas ir įmovinis 14,4 cm 
ilgio kirvis ir 19,7 cm ilgio peilis. 

Kapas Nr. 44 (vyro) (KVIM 1671: 167). 18 cm 
gilumoje atidengti suardyti griaučiai. 

R a din i a i. Kape rasta geležinio dalgio 
22 cm ilgio dalis ir akmeninis 12 X7 cm dy
džio galąstuvas. 

Kapas Nr. 45 (moters) (KVIM 1671:168). 
18 cm gilumoje atidengti apirę griauclal, 
kryptis - pietryčių 150°. Kairė ranka ištiesta, 
dešinė - nežymiai sulenkta. Kojos ištiestos. 

R a din i a i. Gale galvos aptiktas stambus 
molinis 5,3 cm skersmens ir 1,7 cm aukščio 
verpstelis. 

Kapas Nr. 46 (moters) (KKM). 50 cm gilu
moje atidengti sunykę griaučiai. Kryptis-
vakarų . 

R a din i a i. Ant kaklo būta dviejų žalva
rinių užkeistais viela apvyniotais galais ant
kaklių, vienas jų galas baigiasi kabliuku, ki
tas -- kilpele. Ant krūtinės - dvi žalvarinės 

tūtelinės segės. Prie jų - aštuoni karoliukai: 
3 gintariniai ir 5 stikliniai. Prie karoliukų
geležinės ylos fragmentas. Rankų vietoje
žalvarinė apvalaus skersinio piūvio apyrankė 
ir du žalvariniai įvijiniai žiedai. Nuimant ra
dinius, pastebėta audinio liekana. Po segė

mis - smulki lipdyta molinio puodo lygiu pa
viršiumi šukelė . 

Kapas Nr. 47 (moters) (KKM). 10 cm gy
lyje aptikti apardyti griaučiai: kaukolė , krū

tinės ląstos ir rankų kaulai. Kryptis - vakarų. 

Mirusioji gulėjo aukštielninka. Rankos su
lenk tos stačiu kampu. 

R a din i a i. Virš mirusiosios galvos - mo
linio puodelio dalis. Kairėje kaukolės pusė

je - 11 cm ilgio geležinė yla ir gintarinis 
karoliukas. Ant kaklo - žalvarinė tordiruotais 
galais antkaklė, kurios vienas galas baigiasi 
kūgeliu, kitas - pailga plokštele, prie jos
trys stikliniai karoliukai. Ant abiejų rankų
po vieną žalvarinę juostinę apyrankę· 

Dvigubas kapas Nr. 48 (vyrų) (KKM) . 20-
30 cm gilumoje atidengti dveji apardyti griau
čiai. Mirusieji gulėjo lygiagrečiai vienas prie 
kito, šiaurės rytų 75° kryptimi, aukštielninki, 
ant krūtinės sudėtomis rankomis. Atstumas 
tarp mirusiųjų - 35 cm. Tarp jų galvų buvo 
padėtas 28 X 17 cm dydžio akmuo. Mirusieji 
buvo palaidoti vienoje duobėje, bet atskiruose 
karstuose. 

R a din i a i. I kap a s. Prie mirusiojo gal
vos kairės pusės - įmovinis 20 cm ilgio kir
vis, dvinariai žąsiai, geležinis pentinas, 30 cm 
ilgio dalgis ir prie jų - įmovinis profiliuota 
plunksna 30 cm ilgio ietigalis. Ant kaklo
dvi žalvarinės viela apvyniotais galais su kab
liuku ir kilpele antkaklės. Ant krūtinės
skliuto formos žalvarinė skardelė. Ant kairės 
rankos - trys žalvariniai įvijiniai žiedai ir ap
valios vielos apyrankė. Zemiau krūtinės ląs
tos - dvi žalvarinės lankinės lenkta kojele 
segės. Prie segių - 25 cm ilgio peilis, žalva
rinė grandelė ir du žalvariniai apkalėliai. 

II kap a s. Prie mirusiojo galvos - geleži
nis įmovinis kirvis ir geležinis dalgis. 

Kapas Nr. 49. 35 cm gilumoje aptikti ap
ardyti griaučiai. Kryptis - šiaurės vakarų. 

R a din i a i. Prie galvos - molinis minia
tiū rinis puodelis ir geležinis dalgis, ant deši
nės rankos - du žalvariniai įvijiniai žiedai. 

Kapas Nr. 50. Suardytas. Radinių nerasta. 
Kapas Nr. 51. 54 cm gilumoje aptikti ap

ardyti griaučiai. Išlikusi kaukolė ir rankų bei 
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krūtinės kaulai. Rankos sulenktos stačiu kam
pu. Radinių nerasta. 

Kapas Nr. 52. 50 cm gilumoje aptikti apar
dyti griaučiai. Palaidota pietvakarių kryptimi. 
Mirusysis gulėjo aukštielninkas, ant krūtinės 
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sudėtomis rankomis, viena sulenkta stačiu 

kampu, kita - ištiesta palei šoną. Kojos iš
tiestos. 

R a din i a i. Rasta žalvarinė juostinė apy
rankė. 

I 

Segės Smeig· Apyra n- I Ziedai tukai kės 

'" Qj 
'0' "' '" '" ';0 .., .Q) :; c: ~ ... oi 

ž "" '" :;;; o< 
;< ~ ~ c: '" c: .'.!! ~ (II:§ ~ '" '" '" 

.Q) 

'" 'iii ... '" 
'" 

.Q) 

:~ 
.Q) .;;; OI .Q) .;;; 

~ ';;; ..,c 
.Q) .!: c: :5 :~ 

.Q) -;;; OI ';;; 
~ 

.., C<O 
c '0, .~ '" 

.Q) 

:5 ~ ~ " <O'~ 

:;;; :; -E Qj ~ .S o 'l:l ~ .~ 

~ ::l 'l:l :; 
'" 

.t:! o ", C 
c o. '" N Ž 

o 
~ :E. :~ 

o 
'" 

.,. 
iS " 

0.0 
.'.!! '" '" o. .'.!! " .=. vl ON o.. «ii 

2 

2 

2 

2 6 

2 



Tęsinys 

, Karo- Antkaklės Segės Smeig- Apyran- Ziedai 
liai tukai kes 

., Ei 
., 
Qi Qi .0, .0' ·n o. 

~ 
., ., ";O 

"" 
. ., -; ] . ., n; "" 'N ., '" E. -'" 

" ~ '" :;;; 
.~ '" .- ., :;;; '" ~ 

., 
" o '" !? !: <n:§ .., 

~ 
., ., :§ .;;; -'" § o ., ., ., .", ., .;;; ., 

~ ..,'" 
~ > :§ .;;; .i: .: ii 

.", ., o .., 
~ 

.., 
.~ 

., .", .;;; 
'" 

.., 
'" .;;; 

~ ~ :o '" ~ .s .", o .s '" :§ .Q) n; ., .;;; 

~ 
.;;; 

-'" '" '" .;;; 
'" n; :5 ~ o .0, .s ~ "" 

.", ., 
'" " 

",.~ 

.~ ;; '" '" " o '" Qi .s " -; ;; Qi .s :5 1:- ~ o ." ~ .., o ., "E .0, ., u !?" f:- .r:! 
~ 

-'" ~ o. -'" ." ::l -; '" " 'f: >-'" o. n; o '" " -c :;;; '" OI > ~ ~ o ~ o c< o 0.0 '" >. ~ 
.<ii ;;:: '" OI E .0. ~ 

OI 
~ '" ~ :N >- '" B .;:!, :~ :~ " '" OI .,. 

iS " «ii :.: -l CI c.. ;;: " > ;;3 o. !? "" '" o. !? CfJ c.. N c.. 

36, <5 
37, O 2 
38. O 

39, 
40, ") 
41. ~ 2 
42. ~ 3 3 2 
43, .-.\; 1 1 

~·4. O 
45, ~ 
46, ~ 5 3 2 
47. ~ 3 1 2 2 2 
48, <5 :1 2 3 2 1 1 3 1 1 
49, 2 

50, 
51. 
52. 
atsitikt. 5 3 2 6 2 1 6 3 

Iš viso 23 25 14 2 1 6 8 11 12 12 11 1 2 1 2 11 7 2 6 2 12 4 1 19 6 2 5 3 6 4 4 

TUBAUSIŲ KAPINYNAS 

RIMUTĖ RIMANTIENĖ 

Tūbausių kapinynas yra apie 12-14 m 
nuo to paties kaimo gyventojo St. Gliože
rio gyvenamojo namo, sode (1 pav,), Apie 
kapinyną sužinota 1940 m., kai sodybos 
savininkas pranešė buv. Vytauto Didžio
jo Kultūros muziejui, kad jo iššalusiame 
sode esąs apardytas pilkapis. Vėliau pa
aiškėjo, kad buvęs šios sodybos savinin
kas minimoje vietoje, apie 1 m aukščio 

kauburėlyje, beieškodamas "degančių" pi
nigų, iškasęs 6 m ilgio, 3 m pločio ir 2 m 
gylio duobę. Bekasdamas žmogus radęs 

peilių, įmovinių kirvių, žalvarinių apy
rankių, segių . Dalis SlŲ radinių dar 
1935 m. pateko į Kretingos kraštotyros 
muziejų, 

Tyrinėjimus vykdė buv. V. D. Kultūros 
muziejus nuo 1940,VI.19 iki 1940,VII ,9 1• 

t Tyrinėjimų ataskaitos ir radiniai yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje, inv. 
Nr. 1578. 
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