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GENČŲ II KAPINYNAS 

JONAS STANKUS 

GENČŲ KAIMO KAPINYNAI IR JŲ SITUACUA 

Genčų kaime, Kretingos sojoje, Kretingos r., yra ke
letas to paties pavadinimo laidojimo paminklų. Arche
ologinių paminklų sąraše minimi trys Genčų kapinynai 
(KPS, 1973, p. 136). Tai Genčų I (Markapiai - AR 515), 
esantis kairiajame Akmenos upės krante, Genčų II (AR 
516), aptiktas 1960 m. ir esantis dešiniajame Akmenos 
upės krante, ir Genčų III (AR 517), esantis taip pat 
dešiniajame Akmenos upės krante (pav. 1 įklija). Gen
čų kapinynas (AR 517 pavadintas III), esantis Genčų ir 
Tūbausių kaimų paribyje, tirtas dar 1940 m., tuomet 
aptikti 6 degintiniai IX-XIII a. kapai ir suardytų griau
tinių kapų likučiai (Baleniūnas, 1940š, p. 2-7). 

Rengiantis statyti ties Tūbausiais užtvanką, kurios 
tvenkinio vandenys iš dalies skalautų , plautų minėtus 

visus tris Genčų kapinynus, buvo nutarta juos ištirti. 
1983-1987 m. Genčų I (AR 517) kapinyną tyrinė

jo archeologas Algimantas Merkevičius (vyresnysis) 
(Merkevičius, 1984, p. 80-83; 1986, p. 58-61; 1988, 
p. 78-82 ). Šių tyrinėjimų metu buvo ištirti 168 griau
tiniai ir 49 degintiniai kapai, rasta apie 2600 radinių 
(Merkevičius, 1988, p. 78). Tyrinėtojo nuomone, ka
dangi šis kapinynas aptiktas pirmiausia, logiškiau jį 
būtų vadinti Genčų I (Merkevičius, 1984, p. 80). To
dėl šis kapinynas 1983-1987 m. tyrinėjimų ataskaito
se visur minimas kaip Genčų I. 

1993-1997 m. šio kapinyno tyrinėjimus tęsė arche
ologas Jonas Stankus (Stankus, 1994, p. 163-167; 1996, 
p. 118-122; 1998, p. 204-207). Jų metu ištirti dar 43 
griautiniai ir 17 deginti nių kapų. Griautiniai kapai da
tuojami II-XII a. Taigi per tyrinėjimų dešimtmetį Gen
čų I (AR 517) kapinyne iš viso ištirti 211 griautinių ir 
66 degintiniai kapai. Pridėjus dar 6 degintinius kapus, 
ištirtus P. Baleniūno, iš viso ištirti 72 degintiniai kapai 
ir rasta apie 3000 įvairios paskirties radinių. 

1985 m. tirti ir Genčų Markapiai (AR 515) tyrinė
jimų ataskaitoje ir tyrinėjimų leidime įvardyti kaip 
Genčų III kapinynas. Jis yra į pietus nuo Genčų II kapiny
no, už 0,5 km kairiajame Akmenos upės krante (pav. 1). 

Čia ištirtas 80 m2 plotas, tačiau jokių kapų nerasta 
(Stankus, 1985š). 

Taigi Genčų I (AR 515 Markapiai) dabar įvardi
jamas III, o Genčų III (AR 517)-1. 

GENČŲ II KAPINYNO SITUACUA 
IR TYRINĖJIMŲ ISTORIJA 

Genčų II kapinynas (AR 516) yra Genčų kaime, 
dešiniajame Akmenos upės krante, apie 10-10,5 km į 
ŠR nuo Kretingos miesto ir apie 1-1,2 km į ŠR nuo 
Genčų I kapinyno (AR 517). Šie kapinynai buvo 
tyrinėjami 1983 ir 1985 metais. Tyrinėjimų rezultatai 
buvo skelbti archeologijos spaudoje (Stankus, 1984, 
p. 90-92; Stankus, 1986, p. 65-67). 

Šiame straipsnyje publikuojama 1983 ir 1985 m. 
tyrinėjimų metu sukaupta medžiaga. 

Kaip minėta, kapinynas buvo dešiniajame Akme
nos upės krante. Krantas per 10 m aukščio nuo tuo
met buvusio Akmenos upės vandens lygio (šiuo metu, 
pastačius užtvanką ties Tūbausiais, Akmenos upėje 
vandens lygis pakilo, upė išsiliejo ir užliejo kairiajame 
krante esančius žemės plotus, pievas). 

Kapinynas apie 62-65 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir 
apie 25 m pločio nuo upės skardžio iki lauko keliuko 
ŠV kryptimi. Palei jo ŠV pakraštį nusitęsė lauko keliu
kas (anksčiau lauko keliukas buvo arčiau upės) . Kapi
nyną iš rytų, pietryčių ir pietų pusių supo Akmenos upė 
ir jos dešinioj o kranto skardis, ap augęs medžiais ir krū
mais, iš pietvakarių, vakarų ir šiaurės - dirbamieji lau
kai, kurie tuo metu priklausė Kurmaičių sovietiniam 
ūkiui paukštynui. Netoli upės kranto skardžio, kapiny
no rytinėje dalyje, stovėjo paminklinė lenta. ŠR ir PV 
kapinyno pakraščiuose buvo jį ribojantys riboženkliai. 
Pietiniame kapinyno pakraštyje buvo matyti nenaudo
jama siloso duobė (žr. kapinyno situacinį planą pav. 1). 

Nuo kapinyno į vakarus yra buvusi Kazio Varka
lio sodyba. Iš buvusių sodybos pastatų tuo metu tebu
vo išlikusi didelė daržinė, kuri buvo už 340 m į V nuo 
kapinyno. 
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Tyrinėjimų metu ištirtas 361 m plotas (17 perka
sų). 10 perkasų (1-5, 13-17) iškasta riboženkliais ap
juostoje teritorijoje ir 7 perkasos (6-12) dirbamajame 
lauke (pav. 1). Dirbamojo lauko perkasose 6 ir 7 ap
tikti keli suardyti griautiniai kapai. Taigi kapinynas už
ėmė platesnę teritoriją, negu ji buvo nužymėta ribo
ženkliais. Iš viso tyrinėjant aptikti 31 kapai: 6 griau
tiniai ir 25 degintiniai. Tarp pastarųjų 1 kapas (Nr. 27) 
dvigubas. Jis numeruojamas raidėmis A ir B (27A ir 
27B). Taigi iš viso degintinių yra 26 (toliau tekste vi
sur minėsime jau 26 degintinius kapus). Kapuose ir 
atsitiktinai perkasose (iš suardytų kapų) aptikti 182 
įvairios paskirties dirbiniai - darbo įrankiai, papuoša
lai, ginklai (1ent. 4). 

fl. 17 

LAIDOSENA 

Kapinyne aptikti 32 kapai. Didesnė jų dalis degino 
tiniai (26) ir tik 6 griautiniai. Tarp degintinių aptiko 
tas 1 dvigubas kapas Nr. 27 AB. 2 griautiniai kapai ap
tikti dirbamajame lauke, į vakarus nuo degintinių ka· 
pų, ir 4 griautiniai kapai - tarp degintinių kapų (pav. 2). 
Griautiniai kapai labai suardyti, todėl sunku nustatyti 
tikslesnę jų duobių formą, dydį bei laidojimo krypti. 

Degintiniai kapai. Jie visi aptikti Akmenos upės 
slėnio link, šienaujamoje pievoje, i R nuo lauko keliu· 
ko (pav. 2). Beje, ir Genčų I kapinyne didesnė dal~ 
degintinių kapų aptikta taip pat Akmenos slėnio link 
ar jos slėnyje (Merkevičius, 1986, p. 61). Panašiai ir 

I 

I 

300m , , 

Į IPI.16 
PI. 14 PI.1fJ~====i! r-j ~:..--.. 

.------,U :- I!L. __ --ll 
PI. 1 /' PI. 2- PI. 3 PI. 4 PI. 13 
//"'" 

/ / ----~~----------~~~~~~--------~ / / Lauko keliukas 

Pl.lO Pl.ll PI. 12 

o 12 rn 

1 pav. Genčų II kapinyno situacinis planas: 1- kapinynai, 2 - tvenkinio apytikrės ribos, 3 - miškas, 4 - pieva, 5 - kapinyno 
paminklinė lenta, 6 - kapinyno riboženkliai, 7 - ariamas laukas, 8 - buv. lauko keliukas, 9 - siloso duobė. 

200 

Bandu 

cija. 
nust 

Pl 

1 

2 

3 



Bandužių kapinyne (Klaipėdos m. teritorija), kuriame 
visi degintiniai kapai aptikti PV kapinyno dalyje (Stan
kus, 1995, p. 16), žemesnėje užpelkėjusioje vietoje, 
kurioje anksčiau būta nedidelio upeliuko. Taigi kai ku
riuose Pajūrio regiono (kuršių gyventa teritorija) kapi
nynuose jaučiamas degintinių kapų "ėjimas" vandens 
link. Negana to, to paties laikotarpio sudegintų mirusių
jų palaikų aptikta ir Vilkumuižo ežero vandenyje (Lat
vija, kuršių gyventoje teritorijoje - LPĄ 1974, p. 187). 

Iš 26 degintinių kapų 21 kapas skiriamas vyrų pa
laidojimams, 2 - moterų, o kurios lyties atstovams 
priklauso dar 9 kapai, neaišku (1ent. 1). Tyrinėjant de
gintinius kapus, daugelio jų daryti duobių skersiniai 
(pagal liniją A-A) ir išilginiai (pagal liniją B-B) pjū
viai (pav. 36-41, 45). Jų dėka išaiškinta kapų konstruk
cija. Preparuojant kapų duobes nestorais sluoksneliais, 
nustatyta ikapių dėjimo i kapus tvarka ir gylis. 

Kapų duobių kontūrai pasimatė nykstant arme
niui ir šiek tiek giliau, t. y. 20-45 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus (lent. 3). Kapo Nr. 28 duobės kontūrų ne-

r------" r=0' 
Pl.1 Pl. 2 

~PL9 ~PL8 
lrl 

2* 
30 
40 
5 + Pl. 10 Pl. 11 

I I 

buvo. Šiame kapinyne daugelio sudegintų mirusiųjų 
palaikai ir ikapės laidoti didelėse duobėse, t. y. prisi
laikant nedegintų mirusiųjų laidojimo tradicijų. Iš es
mės kapų duobės stačiakampio suapvalintais kampais 
formos, išskyrus kapą Nr. 30, kurio duobė netaisyk
lingos formos (pav. 45:1). Duobių dydis ivairus, iš da
lies priklausęs nuo mirusiojo lyties ir amžiaus. Jų plo
tis nuo 60 iki 100 cm, ilgis - nuo 135 cm iki 270 cm 
(1ent. 2). Didžiausia duobė - dvigubo kapo Nr. 27 A ir 
27B. Jos plotis viename gale 100 cm, kitame - 130 cm, 
o ilgis 270 cm. Panašaus dydžio degintinių kapų duobės 
aptiktos Genčų I (Merkevičius, 1984, p. 82; 1986, p. 60; 
1988, p. 82), Gintarų (Jablonskis, 1988, p. 74), Lazdi
ninkų (Patkauskas, 1977, p. 230; Bliujienė, Butkus, 2000, 
p. 254), Palangos (Tautavičius, 1961a, p. 75, 77; 1961b, 
p. 26,42,45,46, 141, 162, 163) kapinynuose. 

Duobių orientacija ivairi, kuri, atrodo, taip pat 
priklausė nuo mirusiojo lyties. Vyrų kapų duobės 
daugiausia orientuotos ŠR-PV (5 kapai) ar PV-ŠR 
(3 kapai), rečiau PR-ŠV (2 kapai) ar ŠV-PR (4 ka-

Lauko keliukas 

~PL 7 ~PL6 
19 / ;t.-

18 

Pl. 12 
I O 12m 

I I 

2 pav. Perkasų ir kapų situacinis planas: 1 - kapinyno paminklinė lenta, 2 - kapinyno riboženkliai, 3 - siloso duobė, 4 -
kapų duobės, 5 - nėra kapų duobių kontūrų. 

201 



1 lentelė. Kapų duobių orientacija ir palaidotųjų lytinė priklausomybė ta Slengių kapinyne (Žulkus, 1980, 
p. 101). Didelių akmenų rasta dauge
lyje Pryšmančių kapinyno' degintinių 
kapų (Nagevičius, 1935, p. 31-35,39-
40), taip pat K1aišių (Dakanis, 1984, 
p. 73), Palangos (Tautavičius, 1962, p. 65, 
66; 1963, p. 46, 64) kapinynuose. 

~ ŠR-PV R-V PR-ŠV PV-ŠR 
Lytis 
Moterų 4 27A 

Vyrų 6, 14, 17, 9, 15 3, 7 22, 27B, 
20*,23,25, 31 
28,29* 

Neaiški 16, 24, 26, 1, 2, 5, 
30 10,18* 

pai). Ir tik 2 kapų duobės orientuotos R-V kryptimi. 
1 vyro kapo Nr. 28 duobės kryptis neaiški (lent. 1)*. 

Rasti 2 moterų degintiniai kapai. Jų duobės orien
tuotos PV-ŠR kryptimi (lent. 1). 

1 degintinio kapo Nr. 16 duobė orientuota ŠR
PV ir 4 degintinių kapų Nr. 1, 2, 5, 10 duobės orien
tuotos PR-ŠV ar ŠV-PR, tačiau čia palaidatų miru
siųjų lytis neaiški (lent. 1). 

Panašia kryptimi degintinių kapų duobės orien
tuotos Genčų I (Merkevičius, 1984, p. 83), Lazdinin
kų (Baleniūnas, 1940, p. 8, 12), Palangos (Tautavičius, 
1961b, p. 26, 42, 71) kapinynuose. 

Daugelio degintinių kapų duobių zonoje rasta įvai
raus dydžio akmenų (kapai Nr. 1,3,5-16,26, 27AB, 
30,31). Kape Nr. 9 duobės Š ir ŠV pakraštyje akmenys 
sudaro tarsi akmenų vainiko dalį (žr. k. Nr. 9 aprašą, 
p. 223). Kai kurių kapų duobių zonoje rasta stambių 
akmenų: kapo Nr. 8 duobės PR ir ŠV galuose rasta po 
1 didelį akmenį (žr. k. Nr. 8 aprašą p. 223), tarp kapų 
Nr. 11 ir Nr. 12 gulėjo stambus 55x90 cm dydžio ak
muo, lietęs šių kapų duobių pakraščius (žr. kapų Nr. 11 
ir 12 aprašus, p . 224), dvigubame kape Nr. 27AB 
nemažų akmenų rasta įvairiose duobės dalyse (žr. k. 
Nr. 27AB aprašą, p. 230), kape Nr. 30 stambių akmenų 

ŠV-PR 

8, 11, 12, 
13,19* 

? 

21* 

Ką reiškia šie akmenys, kokia jų 
paskirtis? Kai kuriuose degintiniuose 
kapuose aptikti pavieniai ar grupėmis 
išdėlioti akmenys galėjo būti kaip anks· 

tesnio laikotarpio tradicijos tęsinys. Tačiau kapuose rasti 
pavieniai ar keli dideli akmenys turbūt turėjo kitą pras· 
mę. Gal tai savotiški paminklai, žymėję kapų vietas arba 
kapų tarpusavio ryšį Gau minėtas akmuo tarp kapų 
Nr. 11 ir 12). Tiesa, didelių akmenų aptikta ne visuose 
kapuose. Todėl, galimas dalykas, kad tokie žymenys bu· 
vo dedami tik į viršesnių bendruomenės narių kapus. Tą 
gali paliudyti "paminkliniai" stambūs akmenys tur· 
tingame kape Nr. 30, kuriame rasta 13 įvairių radinių. 

Daugelio kapų įkapės pasimatė 35-45 cm gylyje, 
tačiau kai kuriuose kapuose (Nr. 17,24,26,31) giliau-
50, 60, 70, 60 cm gylyje (lent. 3). Įkapės ir mirusiojo 
palaikai - degę kauliukai dėti įvairiai: a) kai mirusiojo 
palaikai (degę kauliukai) kartu su įkapėmis buvo iš· 
beriami ant kapo duobės dugno padrikai per visą jo 
plotą - kapuose Nr. 6,9, 10, 11, 16 (žr. kapų Nr. 6,9, 
10, 11, 16 aprašą, p. 221, 223, 224, 226). Panašių kapų 
aptikta Jazdų (Baleniūnas, 1940, p. 2), Laivių (Butė· 
nienė, 1964, p. 92, 93), Lazdininkų (Patkauskas, 1977, 
p. 231; 1978, p. 144; Bliujienė, Butkus, 2000, p. 254) 
kapinynuose. Minėtuose kapinynuose tokio tipo kapų 
aptikta daugiausia; b) ant kapo duobės dugno sten· 
giantis įkapes dėti laikantis griautinių kapų tradicijų, 
t. y. antkakles tariamai kaklo srityje, seges - krūtinės 

2 lentelė. Kapų duobių dydis gulėjo jo duobės ŠR ir centri
nėje dalyje (žr. k. Nr. 30 aprašą, 
p. 231), kape Nr. 31 didoki 3 ak
menys aptikti taip pat ŠR duo
bės dalyje (žr. k. Nr. 31 aprašą, 
p. 232). Įvairaus dydžio bei 
nevienodai išdėstytų akmenų 
aptikta ir kituose Pajūrio kapi
nynuose: Lazdininkų kapinyne 
degintiniame kape Nr. 1 akme
nų aptikta jo šiaurinėje ir pieti
nėje dalyse, kape Nr. 6 stambus 
akmuo rastas virš sudeginto mi
rusiojo palaikų (Baleniūnas, 
1940, p. 3, 13, 15). Priešinguo
se duobės galuose akmenų ras-

Kapo Duobės dydis Kapo Duobės dydis Kapo Duobės dydis 
Nr. (cm) Nr. (cm) Nr. (cm) 
1. 6Ox135 12 9Ox210 23 -

2. 65x152 13 8Ox220 24 85x218 
3. 65x125 14 80x21O 25 80x 140 
4. 65x110 15 95x200 26 136x252 
5. 58-6Ox200 16 95x225 27 100-130x270 
6. 75x160 17 8Ox185 28 -

7. 8Ox190 18 - 29 -

8. 9Ox21O 19 - 30 100-160x250 
9. 6Ox200 20 - 31 95x175 
10. 85x187 21 -

11. 85x150 22 80x165 

.. * ~ lentelėje p~t~ikta duobių kryptis iš dalies sąlyginė, nes ji nustatyta tik pagal duobių ploti viename ir kitame jos gale, 
pnsllalkant gnautlmų kapų duobių tradicijos, t. y. mirusiojo galvūgalyje duobė platesnė. 
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3 lentelė. Kapų duobių kontūrų ir ikapių radimo gylis 

Kapo Duobės konturai gylyje Įkapės gylyje 
Nr. (cm) (cm) 
l. 20 45 
2. 20 45 
3. 25 45 
4. 25 45 
5. 25 45 
6. 20 35 
7. 20-25 35 
8. 25 45 
9. 25-30 40-45 
10. 25 35-40 
II. 30 45 
12. 25 35 
13. 25-27 45 
14. 20 40 
15. 25 45 
16. 30 45 

ir t. t. Taip sudėtos įkapės aptiktos kapuose Nr. 3, 7, 8, 
12 (žr. kapų Nr. 3, 7, 8, 12 aprašą, p. 220, 222-224). 
Tokių kaI?Ų aptikta Laivių (Butėnienė, 1964, p. 91); 
Slengių (Zulkus, 1980, p. 101) kapinynuose; c) kai įka
pės koncentruotos kurioje nors kapo duobės dalyje: 
centre (kapuose Nr. 1,5,22, 30; žr. kapų Nr. 1,5,22, 
30 aprašą, p. 220, 221, 227, 231); arčiau kurio nors duo
bės krašto ar galo (kape Nr. 15 - prie Š duobės krašto; 
žr. k. Nr. 15 aprašą, p. 226), Nr. 17 - ŠR kapo dalyje 
(žr. k. Nr. 17 aprašą, p. 227), Nr. 24 ir Nr. 26 - PV 
duobių dalyse (žr. Nr. kapų 24 ir 26 aprašus, p. 228, 
229), Nr. 25 - duobės ŠR dalyje (žr. k. Nr. 25 aprašą, 
p. 229). Iš dalies panašios konstrukcijos kapų aptikta 
Lazdininkų kapinyne (kapas Nr. 46, 107; Patkauskas, 
1977, p. 144); d) kai kapo duobėje iškasama atskira 
duobelė, į kurią suberiami sudeginto mirusiojo palai
kai, o įkapės sudedamos atskirai už duobelės ribų (kapas 
Nr. 13; žr. k. Nr. 13 aprašą, p. 225) arba ir mirusiojo 
palaikai, ir įkapės sudedamos į atskirą duobę kapo 
duobėje - kapuose Nr. 2 - beveik duobelės centre 
(žr. k. Nr. 2 aprašą, p. 220), Nr. 14 - duobės Š, ŠV gale 
(žr. k. Nr. 14 aprašą, p. 225), Nr. 31 - duobės centre 
(žr. k. Nr. 31 aprašą, p. 232). Šiuose kapuose papildo
mai įkastų duobelių dydis skirtingas: kapo Nr. 2 duo
belė 4Ox70 cm dydžio, kapo Nr. 13 - 45x80 cm dydžio, 
kapo Nr. 14-6Ox150cmdydžio, kapo Nr. 31-70x160 cm 
dydžio. Tokie 2 beveik analogiški kapai rasti Lazdi
ninkų kapinyne (Patkauskas, 1977, p. 231); e) kai mi
rusiojo palaikai, kremacinio laužo likučiai ir įkapės 
sudedamos į karstus - dvigubas kapas Nr. 27 A ir 27B 

* Griautiniai kapai. 

Kapo Duobės kontūrai Įkapės gylyje 
Nr. gylyje (cm) (cm) 
17 35 50 
18* - 20-25 
19* - 20-25 
20* - 40 
21* - 40 
22 35 40 
23* - 40 
24 35 60 
25 40 60-65 
26 40 70 

27AB 45 55--60 
28 - 50 

29* - 55 
30 45 55--60 
31 45 60 

(žr. k. Nr. 27AB aprašą, p. 230). Šiuo atveju mirusieji 
laidoti skobtiniuose ąžuoliniuose 85-99 cm pločio kars
tuose. Juose kremacinio laužo likučiai ir mirusiųjų pa
laikai supilti ŠR karstų dalyse, o įkapės - centrinėse ir 
PV karstų dalyse. Kape Nr. 27B ir ŠR karsto dalyje ras
ta 1 apyrankė. Tokie dvigubi kapai, kuriuose sudeginti 
mirusieji palaidoti karstuose, rasti Laiviuose - kapai Nr. 
354-354a, 363-363a (Butėnienė, 1964, p. 93), Palan
gos kapas Nr. 303 (Tautavičius, 1963, p. 75), Slengiuose 
(Žu!kus, 1980, p. 101). Sudegintų mirusiųjų, palaidotų 
karstuose, aptikta Kiauleikių (Danilaitė, 1961, p. 105), 
Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p. 231), Palangos (Tau
tavičius, 1961b, p. 160, 162, 163; 1962, p. 55, 57, 80, 
113; 1963, p. 59) kapinynuose. Nors aptartų kapų lai
dosena skirtinga, visiems šiems kapams bendra tai, kad 
dalis kremacinio laužo turinio - anglys, degėsiai, dalis 
degusių kauliukų tartum patalas buvo beriama ant ka
pų duobių dugnų 10-20 cm storio sluoksniais ir į duo
bių sampilus, užkasant kapų duobes. Tik kape Nr. 17 
ant duobės dugno aptiktos įkapės, o ant jų supiltas kre
macinio laužo turinys. Atrodo, vyravo paprotys krema
cinio laužo turinį "pridengti" įvairaus dydžio akmeni
mis, kurių rasta daugelyje degintinių kapų. 

Degintiniuose kapuose rastos įkapės, jų būklė rodo, 
kad ne visos ir ne visada įkapės buvo deginamos kartu su 
mirusiuoju. Tai liudija degintiniuose kapuose randami 
gintaro garoliukai (kapai Nr. 25, 27), dalis ugnies nepa
liestų papuošalų, taip pat labai sunykę geležies dirbiniai -
peiliai, ietigaliai. Tokie geležiniai dirbiniai, pabuvę kre
maciniame lauže, beveik neveikiami korozijos. 
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4 lentelė. Radinių išsidėstymas kapuose 

Įkapės / Kapai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Peilis 1 1f 1f 

Dalgis 1f 1f 

Miniatiūrinis kirvelis 1 

Skobtas 

Kovos kirvis 

Ietigalis 1* 1 1* 1 3 2 

Apgalvio įvija 1 

Vytinė antkaklė 1f 1f 2f 1f 

Antkaklė smaiI. galais 

Gintaro karolis 

Zalvarinis karolis 

Stiklo karolis 1f* 
Pasaginės segės: 1f 

aguoniniais galais 1 

cilindriniais galais 

keturkampiais galais 

žvaigždiniais galais 1f 

platėjančiais galais 1 

Laiptelinė segė 

Kryžinis smeigtukas 

Įvijinė apyrankė 1 

Apyr. gyvuliniais galais 2 2 1f 

Apyrankės juostinės: 1f 3f 

keturkampio sk. pjūvis 

siaurėjančiais galais 1f 2 1 

storagalė 

Įvijinis žiedas 2 1 
Zalvarinė įvijėlė 1 
Geriamojo rago apkal. 

Zalvarinis apkalas 

Zalvarinė grand elė 

Zalvarinė sagtis 1f 1 
Zalvarinis pentinas 1f 

Puodo šukės 

Iš viso įkapių kape: 2 - 2 2 - 7 4 3 9 8 4 3 2 

Lytis ? ? V M - V V V V ? V V V 

Kapo tipas D D D D - D D D D D D D D 

* - Dirbinys sunykęs, f - fragmentas, M - moters, V - vyro, D - degintinis, G - griautinis 
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4 lentelės tęsinys 

Įkapės / Kapai 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27B 28 29 30 31 pr. pr. pr. pr. 
A 13 14 16 17 

Peilis 2f 1f 1f 1 2f 1f 1f 

Dalgis 1f 

Kirvelis miniatiūrinis 1 

Skobtas 1 1f 
Kovos kirvis 1 
Ietigalis 1f 2 2 1f 2f 1 4 2 2f 

Apgalvio ivija 2f 
Vytinė antkaklė 1 1f 1f 1f 1f 
Antkaklė smail. galais 

Gintaro karolis 2 2 
Zalvarinis karolis 

Stiklo karolis 

Pasaginės segės: 1f 
aguoniniais galais 1f 1 1 1 2 2 1 
cilindriniais galais 1 1 2 
keturkampiais galais 1f 1 1 1 
žvaigždiniais galais 1 
platėjančiais galais 

Laiptelinė segė 1f 
Kryžinis smeigtukas 1 
Įvijinė apyrankė 

Apyr.gyvuliniais galais 2 1 1 1 1f 1 1 1 4 
Juostinės apyrankės: 

keturkampio sk. pjuvis 

siaurėjančiais galais 1 1 2 2 2 
storagalė 

Įvijinis žiedas 1f 1f 1 
Zalvarinė ivijėlė 1f 
Geriamojo rago apkal. 1f 

Zalvarinis apkalas 1f 1f 
Zalvarinė grand elė 1f 1 1 1f 
Zalvarinė sagtis 1 1 1 
Zalvarinis pentinas 1f 
Puodo šukės 2 

Iš viso ikapių kape: 4 5 4 9 5 3 11 2 5 8 8 6 14 2 8 2 3 3 
Lytis V V V V V ? V ? M V V V ? V 

Kapo tipas G G G D G D D D D D D G D D 

f - fragmentas, M - moters, V - vyro, D - degintinis, G - griautinis 

Degintiniuose kapuose įkapių rasta gana nevieno
dai. Aptikta kapų, kuriuose rasta tik po keletą dirbinių 
(lent. 4). Tačiau aptikta kapų, kuriuose rasta daugiau 
ikapių. Tai vyrų kapai Nr. 9, kuriame rasti 9 dirbiniai; 
Nr. 17 - jame rasta 15 radinių (tarp jų net 10 apyran
kių); Nr. 25 rasta 11 radinių (lent. 4). Visa tai rodo, 

kad, matyt, šiuose kapuose palaidota turtingesni bend
ruomenės atstovai. 

Vyrų kapams viena būdingiausių įkapių - ietiga
liai: rasta 10-yje kapų iš 15. Dažniausia į kapus miru
siesiems dėta po 1 ietį, bet kapuose Nr. 13, 14, 27B 
buvo įdėta po 2 ietis, o kape Nr. 11- net 3 ietys. Vyrų 
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kapuose gausu ir papuošalų - žalvarinių vytinių antkak-
1ių' ivairių formų pasaginių segių, apyrankių, ivijinių 
žiedų. Gausiai ikapių kape Nr. 30, tačiau neaiški čia 
palaidoto mirusiojo lytinė priklausomybė. 

Taigi Genčų II kapinyne aptikti degintiniai kapai 
savo konstrukcija, t. y. sudegintų mirusiųjų laidosena, 
analogiški kapams, aptiktiems kituose šio Pajūrio re
giono Gintarų, Kiauleikių, Laivių, Lazdininkų, Pryš
mančių ir kt. kapinynuose 

Griautiniai kapai. Jie iš esmės aptikti tarp degin
tinių kapų (k. Nr. 20, 21, 23, 29 - pav. 2). Ir tik 2 kapai 
Nr. 18 ir 19 rasti dirbamajame lauke i V nuo deginti
nių kapų ir nuo lauko keliuko (pav. 2). Kapų duobių 
kontūrai neišlikę, tik 20-55 cm gylyje pasimatė ikapės 
(1ent. 3). Prie kai kurių kapų aptikta pavienių akmenų 
(kapai Nr. 20, 21 - žr. k. Nr. 20, 21 aprašus, p. 227), 
išdėstyti lanku arba vienoje linijoje (kapai Nr. 19, 23 -
žr. k. Nr. 19,23 aprašus, p. 227, 228). 

Mirusiųjų laidojimo krypti sunku nustatyti, nes jų 
griaučiai neišlikę, o ir ikapės kai kuriuose jų išjudintos 
iš pirminės padėties. Tačiau pagal ikapių padėti atrodo, 
kad kapuose Nr. 18, 19 mirusieji galėjo būti palaidoti 
PR-ŠV arba ŠV-PR kryptimi (žr. k. Nr. 18, 19 aprašą, 
p. 227). Kapuose Nr. 20, 29 mirusieji, atrodo, palaidoti 
galvomis PV kryptimi (žr. k. Nr. 20,29 aprašus, p. 227, 
230). Neaiški laidojimo kryptis kapuose Nr. 21 ir 23. 

Tarp ap tiktų griautinių kapų 5 kapai skiriami vyrų pa
laidojimams, 1 kapas Nr. 18 neaiškus.Vyrų kapuose ap
tikta peilių (kapas Nr. 29), po 1 (kapas Nr. 20) ir po 2 
(kapai Nr. 23, 29) ietigalius. Kape Nr. 19 rasta žalvarinė 
sagtis be liežuvėlio. Kape Nr. 21 rasti geriamojo rago frag
mentai, žalvarinio pentino ir geležinis miniatiūrinis kirve
lis. Vyrų kapuose rasta ir papuošalų: vytinė žalvarinė ant
kaklė rasta kape Nr. 29, segių (kapai Nr. 19, 20, 21, 23, 
29), apyrankių (kapai Nr. 19,20,23,29) ir kt. (1ent. 4). 

Laidosena šiame kapinyne labai panaši i kituose 
šio regiono kapinynuose pastebėtą - Genčų I (Merkevi
čius, 1984, p. 59), Laivių (Butėnas, 2002, šios knygos 
p. 11-18), Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p. 98-126), 
Pryšmančių (Nagevičius, 1935, p. 44-54) ir kt. 

RADINIAI 

Kapuose radinių rasta nedaug. Kai kuriuose - po 
vieną kitą dirbini (lent. 4). Didesnę jų dali sudaro pa
puošalai ir tik nežymią ivairios paskirties darbo, bui
ties irankiai ir ginklai. 

Papuošalai 

Tirtuose moterų ir vyrų kapuose aptikta ivairių pa
puošalų: apgalvių ivijų, antkaklių, karolių, segių, smeig
tukas, apyrankių, žiedų, ivijų. Daugiausia aptikta se
gių ir apyrankių ir tik vienas smeigtukas. 
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3 pav. Radinys iš kapo Nr. l. 

Apgalvių Įvijos. Jų rasta 3 - moters kape Nr. 4 ir 
perkasoje Nr. 13. Kape Nr. 4 rastą iviją sudaro 2 da· 
lys, t. y. ant vienos ivijos užmauta kita. Plonesniosios 
ivijos lankeliai trikampio skerspjūvio. Lankeliai -1,3 cm 
skersmens. Šios ivijos ilgis - 9,8 cm. Ant jos užmautos 

4 pav. Radiniai iš kapo Nr. 3. 

ivijos lankeliai pusiau apvalaus skerspjūvio, 1,8 cm skerso 
mens (pav. 5:1). 

Perkasoje Nr. 13 rasti 5 fragmentai, atrodo, dviejų 
skirtingų ivijų. Vieno ivijos fragmento lankeliai trikam· 
pio skerspjūvio. Jų paviršius neornamentuotas. Likę 

5 pav. Radiniai iš kapo Nr. 4. 



".4 ir 
~ da
osios 
:3 cm 
utos 

!fS-

ejų 

m
kę 

6 pav. Radiniai iš kapo Nr. 6. 

fragmentai, atrodo, tos pačios ivijos. Jos lankeliai pu
siau apvalaus skerspjūvio, paviršius puoštas skersiniais 
grioveliais. Kai kuriuose fragmentuose išlikę siūlų li
kučių. Lankelių skersmuo - 2,3 cm. Įvijos žalvarinės. 
Panašių apgalvių ivijų rasta Lazdininkų (Patkauskas, 
1977, p. 128-154) kapinyne. 

Antkaklės. Jų rasta 9 degintiniuose kapuose (mo
terų ir vyrų) ir 1 vyro griautiniame kape. Iš viso 12 
antkaklių ir jų fragmentų. Pagal lankelių formą ir jų 
gamybos būdą rastąsias antkakles galima skirstyti i 2 
grupes - antkaklės smailėjančiais ir plonėjančiais ga
lais; vytinės antkaklės: 

a) antkaklių smailėjančiais ir plonėjančiais galais 
rasta 2 - vyro degintiniame kape Nr. 17. Abiejų ant
kaklių lankeliai pusiau apvalaus skerspjūvio, ties vi
duriu platesni 1,5-1,7 cm. Į galus lankeliai siaurėja iki 
0,6-0,7 cm (pav. 17:15) ir 0,8-0,9 cm (pav. 17:13). Lan
keliai deformuoti. Pirmosios lankelis sulaužytas i ke
turias dalis (pav. 17:15). Šios antkaklės lankelio galai 
apvalaus skerspjūvio. Kitos antkaklės lankelis defor
muotas nežymiai - vienas jo galas ilenktas i vidų (pav. 
17:13). Galai keturkampio skerspjūvio. Šių antkaklių 
lankeliai neornamentuoti. 

Antkaklės gali būti datuojamos X-XI a., nes kape 
Nr. 17 rastos kartu su pasagine žvaigždiniais galais se
ge. Tokios segės datuojamos X-XI a. (Kulikauskienė, 
1970, p. 164). Šiame kape rasta net 10 apyrankių ketur-

kampio skerspjūvio lankeliu, kurios datuojamos taip pat 
X-XI a. (Kulikauskienė, 1970, p. 180). 

Antkaklės smailėjančiais galais būdingos tik Lietu
vos vakariniams rajonams (LAB, 1961, p. 458), taip pat 
Latvijos Kuršo regionui (Kulikauskienė, 1970, p. 143); 

b) vytinių antkaklių ir jų fragmentų rasta 8 de
gintiniuose ir 1 griautiniame kapuose. Pagal lyti ka
pai Nr. 8, 9, 12,25,28 ir griautinis kapas Nr. 29 skiria
mi vyrams. Kapų Nr. 10,24 ir 30 lytinė priklausomybė 
neaiški. Geriausiai išlikusi antkaklė iš k. Nr. 24 
(pav. 25:1), o kituose kapuose rasta ivairaus dydžio 
fragmentų (pav. 8:2; pav. 9:2; pav. 1:2; pav. 12:2; 
pav. 26:2; pav. 30:2; pav. 31:1; pav. 32:4). Kai kurie 

3 

7 pav. Radiniai iš kapo Nr. 7. 

lankelių fragmentai apsilydę. Jie vyti iš 2 ar 3 žalvari
nių vielų. Jų skersmuo 0,4-1,5 cm. Visų galai atlūžę, 
todėl neaišku, kaip jie užsibaigė. Kape Nr. 24 rastą 
antkaklę sudaro 3 nepilni lankeliai, tai jau vytinė iviji
nė antkaklė. Kape Nr. 25 rastą sudaro lyg 2 lankeliai, 
kaip galima spręsti iš išlikusių fragmentų (pav. 26:2). 
Tokių vytinių antkaklių rasta Andulių (Jablonskis, 
1974, p. 84), Genčų I (Merkevičius, 1986, p. 60), Laz
dininkų (Baleniūnas, 1940, p. 3, 6, 9; Patkauskas, 1977, 
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8 pav. Radiniai iš kapo Nr. 8. 

p. 128-154), Pryšmančių (Nagevičius, 1935, p. 33-39, 
42) kapinynuose. Šios antkaklės datuojamos X-XI a. 
(LAB, 1961, p. 469; Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, 
p. 153; Vaitkunskienė, 1979, p. 59). 

Karoliai. Jų rasta 4 degintiniuose kapuose, iš viso 6. 
Pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti, karoliai skiriami: 

a) gintaro karoliai rasti degintiniuose kapuose 
Nr. 25 (du) ir Nr. 27A (du). 3 iš šių karoliukų yra dvigu
bo nupjauta kūgio formos (pav. 26:6, 7; pav. 28:3). Jų 
aukštis - nuo 0,8 iki 1 cm, o skers
muo - nuo 1,9 iki 2 cm. Netaisyk
lingos formos karolis rastas kape 
Nr. 27 A (pav. 28:2). Jo aukštis 1 cm, 
skersmuo - 2 cm. Karolių centre 
esančių kiaurymių (skylučių) skers
muo - 0,2-0,4 cm; 

b) žalvarinis trigubas karolis 
rastas degintiniame kape Nr. 16. 
(pav. 16:3). Jo ilgis 2,1 cm, skers
muo - 1 cm. Su tokiais karoliu
kais susiduriama ir kituose kuršių 
kapinynuose; 

9 pav. Radiniai iš kapo Nr. 9. 

ta Bandužių, Genčų I, Laivių, Lazdininkų ir kt. kapiny· 
nuose. 

Segės. Degintiniuose ir griautiniuose kapuose ras· 
tos 26 segės ar jų fragmentai. Dauguma jų - pasagi· 
nės, 1 laiptelinė. Pagal pasaginių segių lankelių galų 
formą jos skirstomos i pasagines seges aguoniniais gao 
lais; pasagines seges cilindriniais galais; pasagines se· 
ges kampuotais galais; pasagines seges platėjančiais ir 
pastorintais galais: 

a) pasaginių segių ar jų fragmentų aguoniniais galais 
rasta daugiausiai -10. Jų rasta degintiniuose kapuose Nr. 6, 
22, 25, 27 Ą 27B (dvi), 28 (dvi), 30 ir vienas tokios segės 

c) mėlyno stiklo karoliuko 
fragmentai rasti degintiniame ka
pe Nr. 1. Jis visiškai sueižėjęs, to
dėl nieko negalima pasakyti apie 
jo formą ir dydi. Tokių karolių ras- 10 pav. Radiniai iš kapo Nr. 10. 
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11 pav. Radiniai iš kapo Nr. 11. 

fragmentas aptiktas griautiniame kape Nr. 20. Pagal lanke
lio formą šias seges dar galima skirstyti į atskiras grupes. 

1. Segės ovalo formos lankeliu. Jų rasta 5 - kapuose 
Nr. 20, Nr. 27B (dvi), Nr. 28 (dvi). Tarp jų tik 2 segės 
sveikos (pav. 29:5; pav. 30:5), kitų 3 telikę fragmentai 
(pav. 20:2; pav. 29:3; pav. 30:3). Minėtų segių lankeliai 
ties viduriu storesni - siekia 0,5-0,8 cm, o į galus plonė
ja ir siekia 0,4 cm. Lankeliai neornamentuoti. Išlikusių 
galvučių aukštis - nuo 1 cm iki 2 cm, neaukšta galvutė 
tik iš kapo Nr. 27B (pav. 29:3). Galvučių skersmuo - 1-
1,3 cm. Gerai išsilaikiusių segių dydis - 3,2x5,6 cm; 

12 pav. Radiniai iš kapo Nr. 12. 

5,8x6,1 cm. Tokios segės datuojamos X-XIII a. (LAA, 
1978, p. 48). 

2. Segės apvalaus skerspjūvio lankeliu rastos trys -
kapuose Nr. 22, 25, 30 (pav. 22:4; pav. 26:9; pav. 36:10). 
Jų lankeliai ties viduriu taip pat storesni - apie 0,5 cm, 
o į galus siaurėja iki 0,3-0,35 cm. Galvučių aukštis 
1,2-1,4 cm, skersmuo - apie 1 cm. Jų dydis - 4,3x4,3; 

3,9x5; 6,6x6,7 cm. Šios segės datuojamos X-XIII a. 
(LAA, 1978, p. 48). 

3. Segė pusiau apvalaus skerspjūvio lankeliu rasta 
kape Nr. 27 A. Jos lankelis ties viduriu 0,4 cm pločio, o 
galuose - 0,3 cm. Galvučių aukštis - 1,4-1,5 cm, skers
muo - 0,8-1 cm. Išlikęs 1,4 cm ilgio liežuvėlio frag
mentas. Segės dydis - 4x4,5 cm (pav. 28:1). Ji taip pat 
datuojama X-XIII a. (LAA, 1978, p. 48). 

4. Segė tordiruotu 
lankeliu rasta degintinia
me kape Nr. 6. Jis ties 
viduriu storesnis - apie 
1 cm, į galus siaurėja. 
Galvučių aukštis - 1,6 cm, 
skersmuo - 1,4 cm. Se
gės dydis - 3,9x6 cm 
(pav. 6:3). Ji datuojama 
X-XIII a. (LAA, 1978, 
p.48). 

Segių aguoniniais ga
lais rasta daugelyje Pajū
rio kapinynų - Andulių 

(Jablonskis, 1974, p. 86), 
Bandužių (Stankus, 1995, 
p. 21, 55), Genčų I (Mer
kevičius, 1984, p. 83; 
1988, p. 82), K.laišių (Da
kanis, 1984, p. 74), Laivių 
(Butėnas, 2002, šios kny
gos p. 39-40), Lazdinin
kų (Patkauskas, 1977, 
p. 128-154), Palangos 
(Tautavičius, 1962, p. 166-
174), Pryšmančių (Nage-
vičius, 1935, p. 33, 34, 42); 2 

b) pasaginės segės 
cilindriniais galais. Ap
tiktos 4 tokios segės -
degintiniame kape Nr. 30 
(dvi) ir griautiniuose 
kapuose Nr. 20 ir 29. 
Pagal lankelio formą jas 
skiriame į 2 grupes. 

1. segės apvalaus skers
pjūvio lankeliu rastos 2. 
Griautiniame kape Nr. 20 
(pav.20:1)irdegintiniame 13 pav. Radiniai iš kapo Nr. 13. 
kape Nr. 30 (pav. 32:11). 
Šių segių lankeliai 0,4-0,5 cm storio, cilindrėlių skers
muo - 0,6-0,7 cm. Prie pirmosios segės atlūžusio liežu
vėlio išlikę audinio fragmentų. Segių dydis atitinkamai 
4,5x5 ir 5x5 cm. Jos skiriamos I šių segių grupei (lAA, 
1978, p. 48). 
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14 pav. Radiniai iš kapo Nr. 14. 

2. Segės tordiruotu lankeliu, rasta taip pat 2 - griau
tiniame kape Nr. 29 (pav. 31:4) ir degintiniame kape 
Nr. 30 (~av. 32:2). Lankeliai ties viduriu 0,4 cm sker
smens. Sios segės lankelis į galus plonėja. Cilindrė
lių skersmuo 0,7-0,8 cm. Segės iš kapo Nr. 29 dydis 
3,9x4,8 cm, o iš kapo Nr. 30 - 7,9x5,3 cm. Jos skiria
mos IX šių segių grupei (LAA, 1978, p. 51). I grupės 
segės yra ankstyves nės ir skiriamos IX-X a., o IX gru
pės - vėlyvesnės ir skiriamos X-XII a. (Volkaitė
Kulikauskienė, 1970, p. 161). Tokių segių rasta Gen
čų I (Merkevičius, 1984, p. 82), Griežės (Varnas, 1982, 
p. 76), ypač daug Laivių kapinyne (Butėnas, 2002, šios 
knygos p. 38), Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p. 128-
154), Palangos (Tautavičius, 1962, p. 166-172) ir kt. 
Pajūrio kapinynuose (LAA, 1978, p. 52-55); 

c) pasaginės segės kampuotomis galvutėmis, jų rasta 
7. Pagal galvučių formą galima skirstyti į keletą pogrupių. 

1. Segės keturlmmpe 
galvute fragmentas ras
tas griautiniame kape 
Nr. 19 (pav. 19:1). Lan
kelio dalis ir viena gal
vutė nulūžusi. Likusi 
lankelio dalis apvalaus 
skerspjūvio, ties viduriu 
0,5 cm skersmens, gal
vutės link nežymiai 
siaurėja. Išlikusi galvu
tė 0, 7xO, 7 cm dydžio 
lankelio link siaurėjan
ti. Ji skiriama I šių se
gių grupei (LAA, 1978, 
p.52). 

2. Segės keturkam-
15 pav. Radinys iš kapo Nr. 15. pėmis galvutėmis nu-

210 

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

sklembtais šonais rastos 2 - griautiniame kape Nr. 21 
ir degintiniame kape Nr. 30. Segės iš kapo Nr. 21 lan
kelis ovalo formos 0,6 cm skersmens galvučių link siau
rėjantis. Išlikęs liežuvėlis į galą siaurėjantis. Ant lan
kelio užmauta žalvarinė įvija iš 5 žiedelių. Įvija apiru
si. Žiedelių skersmuo - 2,2 cm. Segės galvučių dydis 
0,6xO,7 cm. Segės dydis - 6x6,2 cm (pav. 21:2). 

Segės iš kapo Nr. 30 lankelis pusiau apvalaus skers
pjūvio, ties viduriu - 0,8 cm skersmens, į galus siaurė
ja iki 0,5 cm. Galvučių aukštis - apie 2 cm, jų dydis -
1,2xl,2 cm. Segės dydis - 6x6,1 cm (pav. 32:1). 

J os skiriamos III šių segių grupei (lAA, 1978, p. 53). 
3. Segės žvaigždinėmis galvutėmis. Tokių iš viso rasta 4-

degintiniuose kapuose Nr. 10 (fragm.), Nr. 17 (fragm.), 
Nr. 25 ir Nr. 30. Jų lankeliai pusiau apvalaus skerspjūvio, 
ranteliais padalyti į keletą dalių: į 8 (kapas Nr. 25), į 9 dalis 
(kapas Nr. 30). Lankeliai ties viduriu platesni, siekia 1,1-
1,3 cm. Į galus jie siaurėja iki 0,4-1 cm. Liežuvėliai tvirtinti 
vidurinėje dalyje tarp rantelių (pav. 10:6; pav. 17:16; 
pav. 26:4; pav. 32:5). Segės iš kapo Nr. 25 tarpai tarp ran
telių ir liežuvėlis buvo dengti sidabro plokštelėmis. Gal
vučių aukštis įvairus: 2,1 cm (iš kapo Nr. 17), 1,8 cm (iš 
kapo Nr. 25), 1,2 cm (iš kapo Nr. 30). Sveikųjų segių 
dydis: 5x6,5 cm (kapo Nr. 25), 6,9x8,1 cm (kapo Nr. 30). 
Jos skiriamos IV šių segių grupei. (lAA, 1978, p. 54). 

I gupės segės yra ankstyvesnės ir skiriamos lX
XI a. (LAB, 1961, p. 477; Volkaitė-Kulikauskienė, 
1970, p. 161). II ir IV grupių segės nešiotas vėliau XI
XII a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 164); 

d) segė platėjančiais galais rasta 1 - degintinia
me kape Nr. 10. Jos lankelis apvalaus skerspjūvio, ties 

16 pav. Radiniai iš kapo Nr. 16. 
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17 pav. Radiniai iš kapo Nr. 17. 

viduriu 0,7 cm skersmens, galuose - 1,1 ir 1,2 cm. Segės 
liežuvėlis neišlikęs. Jos dydis 5,3x5,5 cm (pav. 10:7). To
kių segių rasta Bandužių (Stankus,1995, p. 57), Lazdi
ninkų (Baleniūnas, 1940, p. 12; Patkauskas, 1977, p. 128-
154), Palangos (Tautavičius, 1962, p. 178-192), Pryšman
čių (Nagevičius, 1935, p.) kapinynuose. Jos datuojamos 
XI-XII a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 165); 

e) laiptelinės segės fragmentas rastas 1- deginti
niame kape Nr. 25. Ji padaryta iš žalvarinės plokšte
lės. Laiptelio srityje išmuštos 4 stačiakampės skylu
tės, išdėstytos vienoje eilėje. Segės paviršius dengtas 
neaiškaus metalo plokštele, kurios paviršiuje matyti 
iškilę spurgeliai. Adatėlė neišlikusi, tik užkabos frag
mentas (pav. 26:11). Laiptelio plotis - 3,6 cm, ilgis-
8,8 cm. Ši segė skiriama V tokių segių grupei ir datuo
jama XI-XII a. (LAA, 1978, p. 47). 

Kape Nr. 4 rasta segė neidentifikuota (pav. 5:1). 
Smeigtukas. Žalvarinis kryžinis smeigtukas ras

tas vienas - perkasoje Nr. 14 kv. 6A. Prie jo išlikusi 
dalis žalvarinės grandinėlės, o šalia jos - suirusi 
grandinėlė su pakabuku. Kryžmų galuose ir ties adatė
lės pradžia pritvirtintos sidabro plokštelės. Jos ornamen
tuotas iškiliais ranteliais su skersinėmis ikartėlėmis. 
Plokštelių centre buvo pritvirtintos stiklo ar emalės aku
tės. Viena tokia akutė išlikusi ant plokštelės ties smeigtu
ko adatėle. Kryžmų ilgis 4,3 cm, adatėlės ilgis -17,2 cm. 
Bendras smeigtuko ilgis - 25,5 cm (pav. 35:1). Pagal 
formą šį smeigtuką galima skirti III grupei ir datuoti 
IX-X a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 172; LAA, 
1978, p. 84). Jie daugiausia paplitę Vakarų Lietuvoje 
(LAA, 1978, p. 84). 

Apyrankės. Jų rasta 50. Tarp jų - net 12 fragmen
tų. Apyrankių rasta ir moterų, ir vyrų tiek degintiniuo-

~ 
se, tiek griautiniuose kapuose. Pagal 

. 6 o lankelių skerspjūvį ir galų formą šios 
apyrankės skirstomos į keletą grupių -

~D 
apyrankės gyvuliniais galais; įvijinės 
apyrankės; juostinės apyrankės: 

a) apyrankių gyvuliniais galais 
rasta daugiausiai -18, tarp jų 2 frag
mentai. Pagal lankelio formą jas 
skirstome į keturis pogrupius. 

1. Apyrankių suspaustais snuku
čiais pusiau apvalaus skerspjūvio 
lankeliu rasta 5 - kapuose Nr. 6 
(pav. 6:4), Nr. 20 (pav. 20:3), Nr. 22 
(pav. 22:5), Nr. 25 (pav. 26:5). Jų pa
viršius puoštas išilginiais grioveliais, 
iškilimais, taškučiais, akutėmis. Ga
lai baigiasi skersiniais grioveliais. Jų 
dydis atitinkamai: 6,8x9,3; 5,5x7,3; 
4,9x6,1; 4,8x8 cm. Čia iš dalies būtų 
galima priskirti ir apyrankę iš kapo 

Nr. 14 (pav. 14:2), nors vienas jos &alas nutrupėjęs, o 
kitame gale snukutis nelabai ryškus. Sias apyrankes gali
ma skirti II grupei (LAA, 1978, p. 98). 

2. Apyrankės išplotais trikampiais snukučiais pusiau 
apvalaus skerspjūvio lankeliais rastos 8 - kapuose Nr. 9 
(pav. 9:6), Nr. 12 (pav. 12:1- fragm.) ir stačiakampio 
skerspjūvio lankeliais kapuose Nr. 27A (pav. 28:4 -
fragm.), Nr. 30 (pav. 32:6--9). Jų paviršius puoštas išil
giniais grioveliais ir iškilimais tarp jų, akutėmis. Lanke
lių plotis 1,6--2,2 cm. Apyrankių dydis - 5,6x7,7 (kapo 

18 pav. Radiniai iš kapo Nr. 18. 
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Nr. 9); 5,2x7,6; 5x7,6; 5,6x8,2 cm (kapo Nr. 30). Viena 
apyrankė iš kapo Nr. 30 (pav. 32:9) deformuota (išties
ta), jos dydis nenatūralus. Šios formos apyrankės ski
riamos I grupei (LAA, 1978, p. 98). 

3. Apyrankių snwilėjančiais snukučiais stačiakampio 
skerspjūvio lankeliu rasta 3 - kapuose Nr. 9 (pav. 9:7), 
Nr. 27B (pav. 29:4), Nr. 29 (pav. 31:3). Jų lankeliai ties 
viduriu platesni ir siekia 1-1,4 cm , o galuose - 0,5-D,8 cm. 
Lankelių paviršiai puošti išilginiais grioveliais, o iškili
mai tarp jų - skersinėmis įkartėlėmis. Galai ties auselė
mis puošti skersiniais grioveliais, o iškilimai tarp jų -
taip pat skersinėmis įkartėlėmis. Apyrankių dydis: 
5,5x8,5 (kapo Nr. 6); 5,7x7,6 (kapo Nr. 9), 5,6x7,9 (ka
po Nr. 27B), 4,5x5,6 cm (kapo Nr. 29). Šios apyrankės 
skiriamos VI grupei (LAA, 1978, p. 99). 

4. Apyrankės siaurais aukštais snukučiais. Jų rasta 
2 - kape Nr. 19 (dvi) (pav. 19:2,3). Lankeliai siauri, 
užapvalintais viršuje stačiakampio kampais, yra 0,4-
0,6 cm skerspjūvio pločio. Galai nežymiai susiaurinti 
iki 0,4-0,5 cm. Vienos apyrankės "snukučiai" labai ne
ryškūs (pav. 19:3), kitos aukšti, ryškūs (pav. 19:2). Jų 
lankeliai puošti skersiniais grioveliais. Apyrankių dy
dis: 5,2x7,8 ir 5x7,9 cm. Šios apyrankės skiriamos III 
grupei (LAA, 1978, p. 98). Minėtos apyrankės gyvuli
niais galais datuojamos X-XIII a. (LAA, 1978, p. 97); 

b) įvijinė apyrankė rasta kape Nr. 7. Ją sudaro 12 
įvijų, sulenktų iš pusiau apvalaus skerspjūvio - 0,5 cm 

o 

19 pav. Radiniai iš kapo Nr. 19. 

pločio žalvarinės juostelės. Kraštiniai lankeliai į galus 
siaurėja (pav. 7:4). Apyrankės ilgis - 7,6 cm, jos skers
muo - 6,4 cm. Pagal lankelių formą ją galima skirti 1 
grupei (Bliujienė, 1999, p. 163). Tiek daug lankelių 
turinčios apyrankės būdingos IX-XI a. (LAB, 1961, 
p. 490; Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 178; LAA, 1978, 
p. 93-94). Jų rasta Laivių (Butėnas, šios knygos p. 46), 
Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p. 128-154), Palangos 
(Tautavičius, 1962, p. 126), tap pat lamatiečių, skalvių, 
žemaičių, žiemgalių gyventose teritorijose (LAA, 1978. 
T. 4, p. 94; Bliujienė, 1999, p. 161). Jos paplitusios ir 

20 pav. Radiniai iš kapo Nr. 20. 

c) juostinės apyrankės. Jų rasta daugiausiai - 30. 
Jų aptikta kapuose ir atsitiktinai tirtose perkasose. Šių 
apyrankių lankeliai skirtingo skerspjūvio, o galai ivai· 
rių formų.Todėl jos dar skirstomos. 

1. Vienodo pločio stačiakampio skerspjūvio lanke
liu apyrankių rasta 2 - vyro degintiniame kape Nr. 3 
ir perkasoje Nr. 13. Vyro kape rastosios lankelio plo
tis 1,1 cm (pav. 4:1). Jos paviršius puoštas išilginiais 
grioveliais. Fragmento ilgis - 6,6 cm. 

Rastos perkasoje Nr. 13 lankelis pusiau apvalaus 
skerspjūvio (pav. 34:3). Lankelio plotis 1,5 cm. Apy
rankė labai oksiduota, todėl neaiškūs jos puošybos 
elementai. Jos dydis - 5,5x7 ,2 cm. Šios apyrankės ski-

Latvijoje (LPA, 1974, p. 190,216-217,231-232); 21 pav. Radiniai iš kapo Nr. 21. 
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22 pav. Radiniai iš kapo Nr. 22. 

riamos I juostinių apyrankių grupei (LAA, 1978, 
p. 101). 

2. Siaurėjančiais galais apyrankės. Tokių apyran
kių rasta daugiausiai - 28. Jos turi skirtingą lankelio 
skerspjūvi, todėl pagal tai skirstomos į 5 grupes. 

2.1. Apyrankės pusiau apvalaus skerspjūvio lankeliu. 
Jų rasta 7 - kapuose Nr. 18 (pav. 18:1), Nr. 22 (pav. 22:6), 
Nr. 23 (pav. 24:1, 2), Nr. 25 (pav. 26:8, 10), perkasa 
Nr. 13 (pav. 34:2). Lankelių plotis ties viduriu - 0,7-
0,8-0,9-1,4 cm, o galuose - 0,5-0,8 cm. Apyrankės iš 
kapo Nr. 18 galai puošti skersiniais grioveliais. Apy
rankės iš kapo Nr. 23 lankelis ornamentuotas skersi
niais ir išilginiais grioveliais, akutėmis (pav. 24:2). 
Kitos apyrankės neornamentuotos. Jų dydis: 4,4x6,2 cm 
(kapo Nr. 22), 5,9x6,4 ir 6x8,5 cm (kapo Nr. 23), 
4,1x5,4 ir 4,5x5,6 cm (kapo Nr. 25). Kape Nr. 18 rasta 
apyrankė deformuota. 

2.2. Apyrankių apvalaus skerspjūvio lankeliu rasta 2-
kapuose Nr. 1 (fragmentai-pav. 3) ir Nr. 20 (pav. 20:4). 
Pastaroji deformuota (ištiesta). Jos lankelis apie 0,4 cm 
skersmens, paviršiuje yra lyg tordiravimo ornamentas. 
Ištiestos apyrankės lankelio ilgis 16,8 cm, galuose lanke
lis pereina į stačiakampio skerspjūvį. Apyrankės iš ka
po Nr. 1 apytikris dydis - 3x5,5 cm. 

2.3. Apyrankių lyg aukšto trikampio skerspjūvio lanke
liu rasta 5 - kapuose Nr. 9 (pav. 9:4), Nr. 10 (pav. 10:8 
ir fragmentas pav. 10:1), Nr. 16 (pav. 16:1), Nr. 17 
(pav. 17:2). Jų lankelių plotis 0,9-1,7 cm, į galus siaurėja 
iki 0,5-0,9 cm. Lankeliai neomamentuoti. Apyrankių dy
dis: 3,5x7,2 cm (kapo Nr. 9), 3,9x7 cm (kapo Nr. 10), 5x7,1 cm 
(kapo Nr. 16), 4,lx7,3 cm (kapo Nr. 17). 

2.4. Apyrankių stačiakampio skerspjūvio lankeliu rasta 
3 - kapuose Nr. 9 (fragmentas - pav. 9:5), Nr. 10 (frag-

mentas - pav. 10:3), Nr. 16 (frag
mentas -pav. 16:2). Jų lankelių plo
tis - 0,8-1 cm. Apyrankės neorna
mentuotos. 

2.5. Apyrankių keturkampio 
skerspjūvio lankeliu rasta 11 - kape 
Nr. 17 (pav. 17:1,3-5,6-12). Jų lan
keliai ornamentuoti išilginiais grio
veliais, akutėmis, taškučiais ir sker
siniais grioveliais. Jie yra 0,6-0,9 cm 
pločio. Geriau išlikusių apyrankių dy
dis: 6,3x7,4; 6,5x7; 6x7,2; 5,9x7,8; 
6,9x8,6 ir 6,9x6,9 cm. 

Minėtos apyrankės skiriamos 
III juostinių apyrankių grupei, jas 
dažniausiai nešiojo vakarinių Lietu
vos rajonų gyventojai (LAA, 1978. 
T. 4, p. 101). Pavienių jų egzemplio
rių rasta Dūkšte, Lyduvėnuose, 
Linksmėnuose, Raguvoje (LAA, 

1978. T. 4, p. 103). Jos datuojamos X-XI a. (LAB, 1961, 
p. 497, Kulikauskienė, 1970, p. 182); 

d) storagalė apyrankė rasta griautiniame kape 
Nr. 18 (pav. 18:2). Jos lankelis apvalaus skerspjūvio, 
ties viduriu 0,5 cm, galuose 0,7 cm storio. Ji neorna
mentuota. Apyrankės dydis 4x7,5 cm. Šio tipo apyran
kės labiausiai paplitusios Rytų ir Pietų Lietuvoje, ta
čiau pavienių egzempliorių randama ir Vakarų Lietu
voje (LAA, 1978. T. 4, p. 102). 

23 pav. Radinys iš kapo Nr. 22. 

Dalis apyrankių fragmentų, rastų kapuose Nr. 10 
(pav. 10:5), 26 (pav. :2), neidentifikuoti. 

Žiedai. Jų rasta kapuose ir perkasoje Nr. 14. Visi 
jie įvijiniai. Pagal lankelių skerspjūvio formą jie ski
riami į grupes: 

a) žiedai apvalaus skerspjūvio lankeliu. Tokie žie
dai rasti 2 - kape Nr. 24 (pav. 25:2) ir perkasoje Nr. 14 

213 



24 pav. Radiniai iš kapo Nr. 23. 

(pav. 35:2). Jų lankeliai sulenkti iš 
0,1--0,2 cm storio žalvarinės vielos. 
Žiedelių skersmuo - 2,2-2,6 cm; 

b) žiedai pusiau apvalaus skers
pjūvio lankeliu rasti 3 - kapuose 
Nr. 6 (pav. 6:1), Nr. 7 (pav. 7:2), Nr. 31 
(pav. 33:2). Jų lankeliai sulenkti iš 
0,3-0,4 cm pločio žalvarinių juoste
lių. Žiedelių skersmuo - 2,2-2,9 cm; 

c) žiedas, snlenktas iš trikam
pio skerspjūvio žalvarinės vielos, 
rastas kape Nr. 6 (pav. 6:2). Ji su
daro 3 lankeliai. Vidurinysis plates
nis, turi ryškiai iškilią išilginę briau
ną per viduri. Jo skersmuo - 2,2 cm; 

Tokie žiedai plačiai naudoti lX
XII a. visoje Lietuvoje (LAB, 1961, 
p. 498; Volkaitė-Kulikauskienė, 
1970, p. 184), taip pat Latvijoje 
(LPA, 1974, p. 190, 203, 217). 
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25 pav. Radiniai iš kapo Nr. 24. 

Įvijėlės. Jų rasta 2 - kapuose Nr. 3 (pav. 4:2) ir 24 
(pav. 25:3). Kape Nr. 3 rastąją sudaro 24 lankeliai. Jos 
skersmuo - 0,6--0,7 cm. Kape Nr. 24 rastąją sudaro 5 
lankeliai (suirę), sulenkti iš trikampio skerspjūvio žal· 
varinės vielos. Įvijėlės skersmuo - 1,5 cm. Sių ivijėlių 
paskirtis neaiški. Galimas dalykas, kad tai papuošalų 
fragmentai. 

Darbo, buities įrankai 

Kapuose šių dirbinių nedaug. Tai iš esmės geleži· 
niai peiliai, keletas dalgių, plačiaašmenis pentinis ko
vos kirvis, skobtai / kapliukai, miniatiūriniai kirveliai, 
ietigaliai. Šie dirbiniai labai sunaikinti korozijos, to
dėl kartais sunku nustatyti jų formą ir dydi. 

26 pav. Radiniai iš kapo Nr. 25. 
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Peiliai. Jų rasta 12 - kapuose Nr. 6 (pav. 6:7), Nr. 7 
(pav. 7:3), Nr. 9 (pav. 9:10), Nr. 22 (du) - (pav. 22:7, 
8); Nr. 25 (pav. 26:3); Nr. 26 (pav. 27:2); Nr. 27B 
(pav. 29:8); Nr. 28 (du)-(pav. 30:6, 7); Nr. 29 (pav. 31:6). 
1 peilis rastas atsitiktinai perkasoje Nr. 16 (pav. 35:8). 
Kadangi peiliai labai surūdiję, didesnės dalies peilių 
parametrus sunku nustatyti. Dauguma peilių yra tie
siomis geležtėmis. Jų ilgis svyruoja nuo 8,5 iki 17,8 cm, 
plotis-nuo 1,1 cm iki 1,9 cm. Peilio iš kapo Nr. 25 gelež
tė nežymiai lenkta, yra apie 21 ilgio ir 2,2 cm pločio. TIk
riausiai peiliai buvo su medinėmis rankenomis (kotais). 
1 peilis iš kapo Nr. 22 turėjo medinio koto likučius, ant 
kurio matyti vielos įrėžti grioveliai (pav. 22:7). 

Dalgiai. 4 vyrų kapuose Nr. 9 (pav. 9:1), Nr. 11 
(pav. 11:1), Nr. 14 (pav. 14:1), Nr. 25 (pav. 26:1) rasti 4 
dalgių fragmentai. Kadangi rasti tik jų fragmentai, ne
aišku, koks buvo jų ilgis. Išlikusių geležčių ilgis atitinka
mai (eilės tvarka pagal minėtus kapus) 27 cm, 20 cm, 
26 cm, 21 cm. Dalgių geležčių plotis nuo 2,2 cm iki 1,9 cm. 
Dalgių iš kapų Nr. 9 ir 11 įkotės ryškiai užlenktos. 

Didesnių ar mažesnių geležinių dalgių ar jų frag
mentų rasta ir kituose šio laikotarpio kapinynuose Bandu
žių (Stankus, 1995, p. 75-76), Genčų (Merkevičius, 1984, 

27 pav. Radiniai iš kapo Nr. 26. 

p. 82-83), Laivių (Butėnas, šios knygos p. 20-21), Lazdi
ninkų (patkauskas, 1977, p. 128-154), Palangos (Thutavi
čius, 1961, p. 160, 161; 1962, p. 116-191) ir kt. kapinynuose. 

Miniatiūriniai kirveliai. Jie rasti 3 - vyrų kapuo
se Nr. 9 (pav. 9:9), Nr. 15 (pav. 15), Nr. 21 (pav. 21:4). 
Visi jie įmoviniai. Kirvelių ašmenų plotis atitinkamai 
4,6 cm, 3,6 cm, 5,4 cm; įmovų skersmuo - 2 cm, 1,5 cm, 
2,5 cm; bendras jų ilgis - 6,5 cm, 6 cm, 10,4 cm. 

Tokių miniatiūrinių kirvelių rasta Bandužių 
(Stankus, 1995, p. 79-80), Genčų I (Merkevičius, 
1986, p. 59), Laivių (Butėnas, šios knygos p. 19-20), 
Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p. 128-154), Palan
gos (Tautavičius, 1962, p. 119) ir kt. Pajūrio kapiny
nuose. Manoma, kad jie specialiai buvo gaminami 
kaip įkapė dėti į kapą vietoje normalaus kirvio (LAB, 
1961, p. 401; Nakaitė, 1964, p. 70). 

Skobtai / kapliukai. Rasti 2 - moters kape 
Nr. 27 A (pav. 28:5) ir vyro Nr. 28 (pav. 30:8). Pas-

28 pav. Radiniai iš kapo Nr. 27A. 

tarasis perlaužtas pusiau. Abu skobtai įtveriamieji. 
Jų įkočių ilgis atitinkamai 2 cm ir 2,6 cm; darbinių 
dalių ilgis - 4,6 cm ir 4,1 cm; ašmenų plotis - 3,5 cm 
ir 3 cm. 

Daugiausiai jų rasta Vakarų Lietuvos kapinynuo
se (LAB, 1961, p. 404) - Bandužių (Stankus, 1995, 
p. 77,79), Lazdininkų (Patkauskas, 1977, p.128-154), 
"Palangos (rautavičius, 196'2, p. 1G&-161), "P!'jšmančių 
(Nagevičius, 1935, p.). 

Kapuose rasta įvairios paskirties buitinių reikme
nų ar jų fragmentų. 

Apkalai. Žalvarinių apkalų rasta kapuose Nr. 22 
ir 28. Pirmasis yra lyg peilio makšties apkalas (pav. 22:2). 

1 

8 

29 pav. Radiniai iš kapo Nr. 27B. 
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Prie jo išlikę audinio likučiai. Kape Nr. 28 rastos trape
cijos formos žalvarinės plokštelės (pav. 30:4). Plokšte
lės - 2,9-3,9 cm aukščio ir 1,8 cm pločio. Tarp plokšte
lių - kniedės ir odos fragmentai. Atrodo, tai diržo apkalai. 

Geriamojo rago žalvariniai apkalų fragmentų rasta 
vyro kape Nr. 21 (pav. 21:1). Jie 0,5-0,7 cm skersmens. 
Nemaža tokių apkalų tiek vyrų, tiek moterų kapuose 
rasta ir kituose kapinynuose - Genčų (Merkevičius, 
1986, p. 59), Griežės (Varnas, 1982, p. 76), Klaišių (Da
kan is, 1984, p. 74), Laivių (Butėnas, šios knygos p. 55-
56), Palangos (Tautavičius, 1962, 100-107). 

2 

__ -'C"nJ:-. 
6 

7 8 

30 pav. Radiniai iš kapo Nr. 28. 

Grandelės. Rastos 3 - kapuose Nr. 23 (pav. 24:5), 
Nr. 27B (pav. 29:7), Nr. 30 (fragmentas - pav. 30:3). 
Rastosios grandelės sulenktos iš apvalaus skerspjūvio 
0,2-0,4 cm storio žalvarinių vielų. Kape Nr. 23 rasti prie 
lankelio išlikę odos fragmentai. Šios 
grandelės dydis 3x3,3 cm, o iš kapo 
Nr. 27B - 2,6 cm skersmens. 

Sagtys. Jų rasta 5. Kape Nr. 7 
rasto lankelio priekis beveik apvalaus 
skerspjūvio, į galus lankelis labiau su
plotas (pav. 7:1). Jos plotis 2,4 cm, il
gis - 3 cm. Liežuvėlis neišlikęs. Kape 
Nr. 8 rastos grandelės priekyje yra kil
pelė su ataugėlėmis šonuose (pav. 8: 1). 
Lankelis apvalaus skerspjūvio, 0,6 cm 
storio, 5 cm skersmens. Kape Nr. 19 
rastosios lankelis stačiakampio skers
pjūvio. Jo paviršius puoštas įmuštais 
trikampėliais (pav. 19:4). Liežuvėlis ir 
skersinis nulūžę. Sagties dydis: plo
tis-3,5 cm, ilgis-5,1 cm. Kape Nr. 22 

1 

6 

31 pav. Radiniai iš kapo Nr. 29. 

pjūvio. Ji kampuotos formos (pav. 22:1), be liežuvė· 
lio. Sagties plotis - 3,4 cm, ilgis - 4,2 cm. Kape Nr. 27B 
rastoji stačiakampio formos, apirusi, nėra liežuvėlio. 
Centrinėje dalyje esantis skersinukas dalija ją į 2 dalis 

rastosios lankelis stačiakampio skers- 32 pav. Radiniai iš kapo Nr. 30. 
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(pav. 29:6). Sagties ilgis-
2,3 cm, plotis-1,3--1,7 cm. 
Visos žalvarinės sagtys 
rastos vyrų kapuose, sag
čių rasta Bandužių (Stan
kus, 1995, p. 84), Genčų I 
(Merkevičius, 1986, p. 59), 
Laivių (Butėnas, šios 
knygos p. 51-52),Lazdi
ninkų (Baleniūnas, 1940, 
p. 12; Patkauskas, 1977, 
p. 128-154), Palangos 
(Thutavičius, 1961,p. 141-
142; 1962, p. 107-192), 
Pryšmančių (Nagevičius, 

1935, p. 32, 37, 39, 42, 
49, 52) kapinynų ir de
gintiniuose, ir griauti-
niuose kapuose. 

Pentinai. Jų rasta 3. 
Kape Nr. 12 rasti žalva
rinio pentino fragmen
tai - 2 tordiruoto lan
kelio dalys 0,5 cm skers-

@ 
mens (pav. 12:3). Vie
name lankelio gale išli
kusi kilpelė, kito frag-

2 mento gale - spyglys. 
Kape Nr. 17 rasto pen-
tino fragmento lankelis 
taip pat tordiruotas, 
0,5 cm skersmens. Ga
lai nulūžę, išorinėje 
lankelio dalyje yra apie 
1 cm ilgio spyglys (pav. 
17:14). Kape Nr. 21 ras
to pentino fragmento 

33 pav. Radiniai iš kapo Nr. 31. lankelis pusiau apva-
laus skerspjūvio. Jo pa

viršius puoštas įstrižais grioveliais (pav. 21:3). Lan
kelio galai nulūžę. Išlikęs apie 1 cm ilgio spyglys. Vi
si pentinai rasti vyrų kapuose, žalvariniai. Vyrų ka
puose pentinų rasta Andulių (Jablonskis, 1974, p. 84), 
Bandužių (Stankus, 1995, p. 90--91), Genčų I (Merkevi
čius, 1986, p. 59), Griežės (Varnas, 1982, p. 76), Laivių 
(Butėnas, šios knygos p. 52-54), Palangos (Tautavičius, 
1962, p. 160-166), Pryšmančių (Nagevičius, 1935, p. 24, 35, 
55,56) kapinynų degintiniuose ir griautiniuose IX-XIII a. 
kapuose. 

Puodo šukės. Kape Nr. 30 rastos 2 puodo šukės, tai 
kaklelio, petelių ir pilvelio fragmentai. Jos žiestos iš gelsvai 
balkšvo molio masės . .Kaklelio ir pilvelio srityje jų pavir
šius puoštas įspaustomis juostelėmis, o kaklelio srityje dar 

ir kabliukais (pav. 32:13, 14). Puodų šukių degintiniuose 
kapuose rasta Bandužių (Stankus, 1995, p. 87), Lazdininkų 
(Baleniūnas, 1940, p. 3), Palangos (Tautavičius, 1961, p.140), 
Pryšmančių (Nagevičius, 1935, p. 39) kapinynuose. Ka
puose pavienių puodų šukių rasta Sargėnų, Veršvų kapi
nynuose (Kulikauskienė, 1970, p. 77). Kodėl į kapus dėjo 
tik puodų šukes? Galimas dalykas, kad dedant puo
dą į kapą, kaip ir kitos įkapės, jis buvo sudaužomas. 

Ginklai 

Iš ginklų vyrų kapuose ir tirtose perkasose rasti 
27 geležiniai įmoviniai ietigaliai ir 1 plačiaašmenis ko
vos kirvis. Minėti dirbiniai labai sunaikinti korozijos. 
Todėl labai sunku nustatyti tikslesnę jų formą. 

Kovos kirvis. Terastas 1 plačiaašmenis pentinis ko
vos kirvis vyro degintiniame kape Nr. 22. Jis labai su
rūdijęs. Penties forma neaiški. Jo ašmenys ploni ir pla
tūs, tai - kovos kirvis vėduokliniais ašmenimis. Jo kor
pusas perdaužtas pusiau. Bendras kirvio ilgis - apie 
18 cm (pav. 23). Kadangi jis labai sunaikintas korozijos, 
sunku nustatyti jo tipą. Įvairių tipų plačiaašmenių kirvių 
rasta Gintališkės, Klaišių, Laivių, Palangos, Rūdaičių ka
pinynų X-XII a. vyrų kapuose (LAB, 1961, p. 430,431; 
Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 210--215). 

34 pav. Radiniai iš perkasas Nr. 13. 

217 



6 

ietigalių ilgis svyruoja tarp 16-
24 cm, imovų ilgis - 7-9 cm, 
plunksnų ilgis - 13,5-20 cm; 

b) juostiniai geležiniai 
imoviniai ietigaliai. Jų rasta 
daugiausiai 13 - kapuose Nr. 11 
(pav. 11:3, 4), Nr. 13 (pav. 13:2), 
Nr. 23 (pav. 24:3), Nr. 28 
(pav. 30:1) Nr. 29 (pav.31:5), 
perkasoje Nr. 13 (pav. 34:4-7). 
Jų bendras ilgis - 18-31 cm. 

Be šių minėtų formų ieti· 
galių, dar galima išskirti kele
tąjų tipų: 

c) trumpa lauro lapo for
mos plunksna ir ilga įmova ie
tigalių rasta 3 - kapuose Nr. 6 
(pav. 6:6), Nr. 14 (pav. 14:3,4). 
Sių ietigalių bendras ilgis svy
ruoja tarp 15-23 cm, imovos il
gis - 9-13, plunksnos 6-8 cm; 

d) rombo formos plunks
nos ietigalių trumpa imova ras
ta 2 - kape Nr. 20 (pav. 20:5) 
ir perkasoje Nr. 17 (pav. 35:7). 
Šių ietigalių bendras ilgis -
15,5- 21 cm, įmovų ilgis 6-8 cm, 
plunksnų ilgis - 9-13 cm; 

e) ietigalis profiliuota plunks
na rastas kape Nr. 13 (pav. 13:1). 
Jo bendras ilgis - 39 cm, imovos
apie 13 cm, plunksnos - 26 cm; 

35 pav. Radiniai iš perkasas Nr. 14 - 1, 2; iš perkasas Nr. 16 - 3, 8; iš perkasas 
Nr. 17-4- 7. 

1) ietigalis užgniaužta ties 
įmova plunksna rastas kape 
Nr. 27B (pav. 29:1). Ties imo
vos ir plunksnos sandūra pra-

Ietigaliai. 11 vyrų kapuose ir atsitiktinai 3 tirtose 
perkasose rasti 27 ietigaliai. Jie, kaip jau minėta, labai 
sunaikinti korozijos. Tarp šių 27 ietigalių šiek tiek ge
riau išsilaikę tik 17, rasti šiuose kapuose: Nr. 6 
(pav. 6:6), Nr. 11 (pav. 11:3-5), Nr. 13 (pav. 13:1, 
2), Nr. 14 (pav. 14:3, 4), Nr. 23 (pav. 24:3,4), Nr. 31 
(pav. 33:1); perkasose: Nr. 13 (pav. 34:4, 6, 7), Nr. 16 
(pav. 35:3), Nr. 17 (pav. 35:7). Likusių - tik fragmentai, 
rasti kapuose Nr. 9 (pav. 9:3), Nr. 20 (pav. 20:5), Nr. 27B 
(pav. 29:1, 2), Nr. 28 (pav. 30:1, Nr. 29 (pav. 31:2, 5); 
perkasose: Nr. 13 (pav. 34:5), Nr. 17 (pav. 35:4--6). 
Pagal geriau išlikusių ietigalių ir kai kurių jų fragmen
tų plunksnų formą sąlyginai juos galima skirstyti: 

a) karklapio formos plunksnomis geležinius imo
vinius ietigalius, rasta 3 - kapuose Nr. 23 (pav. 24:4), 
Nr. 31 (pav. 33:1); perkasoje Nr. 16 (pav. 35:3). Šių 
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sideda iškili briauna, nusitę
sianti išilgai plunksnos. Kadangi išlikę tik fragmentai, 
apie šio ietigalio ilgi spręsti sunku. 

Nors šių ietigalių tipų aptinkama visoje Lietuvo
je, karklapio, ypač juostinių imovinių ietigalių, dau
giausiai aptinkama Vakarų Lietuvoje, kur jie datuoja
mi IX-XI a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 225, 
230). Kitų čia minėtų formų imoviniai ietigaliai aptik
ti X-XIII a. kapuose. 

CHRONOLOGIJA IR ETNINĖ 
PRIKLAUSOMYBĖ 

Apžvelgus šio kapinyno laidojimo tradicijas ir ras
tą medžiagą (įkapes), galima pasekti šio kapinyno chro
nologiją ir etninę priklausomybę. Kapinyne mirusiųjų 
laidojimo tradicija dvejopa: griautiniai ir degintiniai ka
pai. Tai rodo laidojimo tradicijų kaitą, kai nuo griauti-
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nių laidojimo tradicijų pereinama prie mirusiųjų degi
nimo. Griautinių (6 kapai) ir degintinių (26 kapai) ka
pų skaičius rodo, kad šiame kapinyne jau vyravo miru
siųjų deginimo tradicija. Laidojimo tradicijos kaita vy
ko pamažu, degintiniuose kapuose išlaikant kai kuriuos 
griautinių laidojimo elementus: 1) degintinių kapų duo
bių dydis - kaip ir griautinių. Nors kai kuriose deginti
nių kapų (Nr. 2, 13, 14, 31) duobėse aptiktos įkastos 
nedidelės duobelės, į kurias sudėta mirusiųjų palaikai 
ir ikapės. Šis faktas rodo, kad pamažu pereinama nuo 
sudegintų mirusiųjų laidojimo didelėse duobėse prie lai
dojimo nedidelėse duobelėse. Šiame kapinyne tokių ne
didelių degintinių kapų duobių neaptikta, tačiau neto
liese esančiame Genčų I kapinyne jų rasta (Stankus, 
1994, p. 167; Stankus, 1996, \:1.121); 2) kai kuriose de
gintinių 'tI..a\:1Ų ~t.. 3, 1, \2) uuobere ~l*s ue\o "Qn
silaikant griautinių kapų tradicijos; 3) sudegintų miru
siųjų palaikų laidojimas karstuose (k. Nr. 27AB). 

Kalbant apie kapus, pažymėtina, kad didesnė dalis 
griautinių kapų (4 iš 6) rasti tarp degintinių kapų ir tik 
2 griautiniai kapai (Nr. 18 ir 19) rasti atokiau nuo de
gintinių - kapinyno vakarinėje dalyje. Degintiniai ka
pai aptikti centrinėje ir rytinėje kapinyno dalyje. 

Griautiniuose kapuose įkapių nėra gausu. Rasta 
po keletą įkapių. Šiek tiek gausiau įkapių kape Nr. 29, 
kuriame rasti 6 dirbiniai. 

Griautiniuose kapuose laidojimo kryptis nėra labai aiš
ki, nes nebuvo kapų duobių kontūrų nei mirusiųjų griau
čių, o ir kai kurios įkapės išjudintos iš pinnykštės padė
ties.Tačiau iš išlikusių įkapių padėties galima spręsti, kad 
bent dalis kapų duobių galėjo būti orientuotos PR-ŠV ar 
ŠV-PR (kapai Nr. 18, 19). Kapuose Nr, 20, 29 mirusieji, 
atrodo, palaidoti PV kryptimi. Panašiai griautiniai kapai 
orientuoti Genčų I (Merkevičius, 1986, p. 59), Laivių (Bu
tėnas, šios knygos p. 12), Lazdininkų (Patkauskas, 1977, 
p.128-154), Palangos (Tautavičius, 1962, p. 108-167; Žul
kus, 1988, p. 123-124) kapinynuose. 

Apžvelgiant griautinius kapus, ankstyviausiais 
galima laikyti kapus Nr. 20, 21, 29. Kape Nr. 20 rasta 
pasaginė segė cilindriniais galais apvalaus skerspjūvio 
lankeliu. Tokios segės skiriamos IX-X a. (Kulikaus
kienė, 1970, p. 166). Šiame kape dar rasta pasaginė 
segė aguoniniais galais ir apyrankė gyvuliniais galais. 
Šias įkapes galima skirti X a. (Kulikauskienė, 1970, 
p. 164). Taigi anksčiausiai šį kapą galima datuoti lX
X a. Kape Nr. 21 rastas žalvarinis pentinas, kurį gali
ma skirti IX-X a. (LAB, 1961, p. 441), ir pasaginė 
keturkampiais galais segė, kurią galima skirti X a. ar net 
XI a. (Kulikauskienė, 1970, p. 161). Ir šį kapą iš dalies 
galima skirti IX-X a. Kape Nr. 29 rasta pasaginė segė 
cilindriniais galais ir apyrankė gyvuliniais smailėjan
čiais galais. Iš dalies kapas skiriamas taip pat IX-X a. 
Kapai Nr. 18, 19, 23 pagal juose rastas juostines apy-

rankes siaurėjančiais galais, apyrankes gyvuliniais ga
lais skiriami X-XI a. Taigi griautiniai kapai iš esmės 
skiriami IX-XI a., kai kurie gal net XII a. 

Degintinių kapų duobių kontūrai ryškūs. Vyraujanti 
duobių orientacija PV -ŠR ar ŠR-PV; PR-ŠV ar ŠV-PR. 
Kapų duobės nuo 60 iki 100 cm pločio ir nuo 135 iki 
270 cm ilgio. Degintinių kapų laidosena jau plačiai ap
tarta šio straipsnio puslapiuose 3-7, todėl čia jos nebe
kartosime. TIk priminsime, kad analogiška degintinių ka
pų orientacija, kapų duobių dydis, laidosena ir kituose 
šio regiono kapinynuose - Genčų I (Merkevičius, 1984, 
p. 83), Klaišių (Dakanis, 1984, p. 73), Laivių (Butėnas, 
šios knygos p. 15-18). Lazdininkų (Patkauskas, 1977, 
p. 230), Palangos (Thutavičius, 1961, p. 26, 42, 54, 71,163). 

Degintiniai ka\:1ai žymiai turtingesni, įkapės įvai-
re'i'.n.e . 1uo e t.OS\a n.uo 'eu" \'ti ' \lI " &!~\m 
(lent. 4). 

Chronologiniu požiūriu degintiniai kapai vėlyvesni 
už griautinius, tačiau nemaža jų dalis yra vienalaikiai 
su griautiniais. Pvz., apyrankių gyvuliniais galais dau
giausiai rasta degintiniuose kapuose (Nr. 6, 9, 12, 14, 
25-27 AB, 30), tačiau jų aptikta ir griautiniuose kapuo
se Nr. 19,20,29. Šios apyrankės pasirodo X a. ir ypač 
būdingos XI-XIII a. (Kulikauskienė, 1970, p. 182; LAĄ 
1978. T. 4, p. 97). Arba juostinės apyrankės siaurėjan
čiais galais. Daugiausiai jų rasta taip pat degintiniuose 
kapuose (Nr. 1, 9, 10, 16, 17, 22, 25), taip pat griauti
niuose kapuose (Nr. 18,20,23). Šios apyrankės datuo
jamos X-XI a. (Kulikauskienė, 1970, p. 182). Pasagi
nių segių aguoniniais galais rasta tik degintiniuose ka
puose (Nr. 6, 20, 22, 25, 27AB, 28, 30). Šios segės da
tuojamos X-XIII a. (Kulikauskienė, 1970, p. 164; LAA, 
1978. T. 4, p. 48). Pasaginių segių žvaigždiniais galais 
taip pat rasta tik degintiniuose kapuose (Nr. 10, 17,30). 
Jos datuojamos X-XII a.(Kulikauskienė, 1970, 164). 
Vadinasi, degintinius kapus galima datuoti X-XIII a. 

Taigi įkapių kompleksai rodo, kad nuo X a. pamažu 
įsigali nauja laidojimo tradicija - mirusiųjų deginimas. 

Apžvelgus šio kapinyno laidosenos tradicijas, jų ki
timą, įvairius įkapių kompleksus, pastebime bendrus 
glaudžius ryšius su kaimyniniais kapinynais. Šio regio
no kapinynų tyrinėtojai (V Nagevičius, J. Puzinas, 
A. Tautavičius, R. Volkaitė-Kulikauskienė ir kt.,) tyri
nėjimų ataskaitose, informaciniuose straipsniuose ir api
bendrinančioje archeologinėje literatūroje šiuos kapi
nynus skiria kuršiams. 

Archeologas V Žulkus yra nurodęs, kad šalia kitų 
kuršių Mėguvos žemėje buvusių bendruomenių buvusi 
nedidelė Genčų žemdirbių bendruomenė (Žulkus, 
1999, p. 37), kuri paliko Genčų I kapinyną. Mūsų ap
tartą Genčų II kapinyną paliko, matyt, kita kuršių gen
ties bendruomenė, kurios žmonės šiame kapinyne ra
do amžino poilsio vietą. 
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GENČŲ II KAPINYNO KAPŲ APRAŠAI 

Kapas Nr. 1 (degintinis - toliau deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė rodytis armenyje 20 cm 

gylyje, o 25 cm &ylyje jie buvo visiškai atidengti. Duobė 
orientuota PR-SV kryptimi. Ji stačiakampio užapva1in
tais kampais formos, 135 cm ilgio ir 60 cm pločio (pav. 
36:1). Duobės PR dalyje matėsi 2 vienas šalia kito lOx17 
ir 18x22 cm dydžio akmenys ir pavieniai angliukai. 35 cm 
gylyje darytas duobės išilginis ejūvis pagal liniją B-B. Pir
miausia buvo preparuojama SR kapo duobės dalis, vė
liau -likusioji. 40 cm gylyje pagausėjo angliukų, ėmė ro
dytis apdegę kauliukai, anglių gabalai. 45 cm gylyje duo
bės pietiniame pakraštyje rasta žalvarinės apyrankės ap
valaus skerspjūvio lankeliu fragmentų (pav. 3). 

Šis juodos žemės sluoksnis, gausiai prisotintas angliu
kų, anglies gabalų, apdegusių kauliukų, buvo pastebimas 
iki 50 cm gylio, kol pasimatė ižemis. Preparuojant likusią 

~ 

( 

bės Š gale ėmė ryškėti juodos žemės plotelis, kuria
me gausiai buvo matyti anglių ir degusių kauliukų. 
Šiame gylyje daryt as šios dėmės pjūvis pagal liniją 
A-A. 

Atpreparavus dėmę aptiktas 10-15 cm storio an
glių ir kauliukų sluoksnis. P dėmės dalyje, anglių, de
gusių kauliukų sluoksnyje, rasti susilydžiusio žalvari
nio dirbinio fragmentai . 

Atpreparavus kapo sampilą ir minėtą dėmę, pa
aiškėjo, kad mirusiojo palaikai bei susilydžiusio dirbi
nio fragmentai palaidoti kapo duobės šiaurinėje daly
je 40x70 cm dydžio plote. Cia palaidoto mirusiojo ly
tis neaiški. 

Kapas Nr. 3 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo pasiekus 25 cm 

W1į - tai tamsiai pilkos žemės dėmė. Ji orientuota PR
SV kryptimi. Duobės ilgis - 125 cm, plotis - 65 cm. 
P jos dalis nežymiai platesnė (pav. 36:3). 

I 
j 

\ 

~2 

~1 ~2 ~3 [QJ 4 o 60 cm 
'-, _.L.--L---.JI 

36 pav. Kapų Nr. 1-4 planas ir jų pjūviai. 1- juoda anglinga žemė, 2 - anglys, 3 - kaIcionuoti kauliukai, 4 - akmenys (tas 
pat ir kituose kapų planuose). 

kapo dalį, matėsi tas pats vaizdas - ir čia 40 cm gylyje ėmė 
gausėti angliukų ir apdegusių kauliukų. 

Ištyrus kapą paaiškėjo, kad mirusiojo palaikai (de
gę kauliukai) ir įkapės paberti 12-15 cm storio sluoks
niu ant duobės dugno. 

Pagal įkapes sunku nustatyti mirusiojo lytį. 
Kapas Nr. 2 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo 20 cm gylyje, tai 

netaisyklingai pailgos tamsiai pilkos žemės dėmė. Duo
bė orientuota PR-ŠV kryptimi. Jos ilgis - 152 cm, plo
tis - 65 cm (pav. 36:2). 

Iki 40-43 cm gylio buvo aptinkama degėsių, pa
vienių deginti nių kauliukų. 40-45 cm gylyje kapo duo-
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Preparuojant duobės sampilą, 35 cm gylyje, duo
bės ŠV dalyje, pasimatė 15x17 cm dydžio, o PR duo
bės pakraštyje - 15x22 cm dydžio akmenys. 40 cm '{;j
lyje pagausėjo angliukų ir degusių kauliukų. Šiame '{;j
lyje dary tas duobės skerspjūvis pagal liniją A-A. Duo
bės rytiniame pakraštyje 45 cm gylyje rasta perpus per
lūžus i žalvarinė įvijėlė (pav. 4:1). Už 12 cm į V nuo 
įvijėlės rastas apsilydžiusios žalvarinės apyrankės frag
mentas (pav. 4:2). 

48 cm gylyje, duobės vakarinėje dalyje, rastas la
bai sunaikintas korozijos ietigalio fragmentas. Šis an
glių, degusių kauliukų sluoksnis buvo skutamas iki 
62 cm gylio. Jo storis - 17-25 cm. 
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Taigi mirusiojo palaikai - dalis degusių kauliukų, 
kremacinio laužo anglys ir pelenai buvo supilti ant ka
po duobės dugno 17-25 cm storio sluoksniu. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 4 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo 25 cm gylyje - tai 

tamsiai pilka žemė, angliukai, degę smulkūs kauliukai. 
Duobė netaisyklingai pailgos formos, orientuota PV
ŠR kryptimi. Ji 110 cm ilgio ir 65 cm pločio (pav. 36:4). 

40 cm gylyje duobės zonoje pagausėjo angliukų. 
Šiame gylyje buvo dary tas kapo duobės išilginis pjūvis 
pagal liniją B-B. 

45-48 cm gylyje anglių ir degusių kauliukų dar pa
gausėjo. Tarp jų buvo matyti žalvarinio dirbinio oksi
dacijos pėdsakų. 

PR duobės pakraštyje rasta 9,8 cm ilgio žalvarinė 
ivija (pav. 5:2). Už 50 cm nuo jos į ŠR rastas žalvari
nėssegės fragmentas (pav. 5:1), stipriai apsilydęs kre
macijos metu. Šis anglies, pelenų, degusių kauliukų 
sluoksnis buvo skutamas iki 55-60 cm gylio. Jo storis-
15-18 cm. Po juo pasimatė nejudintas gruntas - gels
vas molis. 

Kapo konstrukcija tokia pati, kaip ir anksčiau ap
tartų kapų: ant kapo duobės dugno deginti mirusiojo 
palaikai ir įkapės paberti 12-20 cm storio sluoksniu. 
Užkasant palaikus, į kapo sampilą berti kremacinio 
laužo likučiai. 

1 

o 

37 pav. Kapų Nr. 5, 6, 7 planas ir jų pjūviai. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidota moteris. 
Kapas Nr. 5 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė ryškėti 25 cm gylyje, o 

30 cm gylyje jie visiškai išsiskyrė iš pilkos žemės ar
mens. Duobė stačiakamyio užapvalintais kampais for
mos. Ji orientuota PR-SV kryptimi. Jos ilgis - 200 cm, 
plotis -58-60 cm (pav. 37:1). Kapo duobės zonoje ma
tėsi pavienių nedidelių akmenų, kurie 30-45 cm gyly
je buvo visiškai atidengti. Šiame gylyje pagausėjo an
gliukų, pasimatė pavienių degusių kauliukų. Čia dary
tas kapo duobės išilginis pjūvis pagal liniją B-B. 

40-45 cm gylyje dar labiau pagausėjo degusių kau
liukų, kurie matėsi tarp stambių anglies gabalų ir pe
lenų bei žalvarinių dirbinių oksidacijos pėdsakų. Sia
me gylyje buvo visiškai atidengti čia buvę akmenys. 
Jie 14x18; 15x16; 15x22; 10x21 cm dydžio. Į PR nuo 
duobės centre esančio didesnio akmens už 16 cm ras
tas žalvarinės segės liežuvėlio fragmentas bei žalvario 
rūdžių pėdsakai toliau nuo jo. Sluoksnis skustas iki 
50 cm gylio. Sluoksnio storis - 14-17 cm. Po juo pasi
matė įžemis molis. 

Kape mirusiojo palaikai supilti ant duobės dugno 
12-17 cm storio sluoksniu. Užkasant palaikus, į duo
bės sampilą dėti įvairaus dydžio akmenys. 

Čia palaidoto mirusiojo lytis neaiški. 
Kapas Nr. 6 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė ryškėti jau armenyje 

2 

60 cm 
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20 cm gylyje. Duobė stačiakampio formos užapvalin
tais kampais, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis-
160 cm, plotis - 75 cm (pav. 37:2). Duobės zonoje ma
tėsi tamsiai juoda žemė, angliukai, degę smulkūs kau
liukai. 25 cm gylyje jų dar labiau pagausėjo. Šiame gy
lyje dary tas duobės išilginis pjūvis pagal liniją B-B. 

30-35 cm gylyje dar labiau pagausėjo degusių kau
liukų, stambokų anglies gabalų, atidengtas V duobės 
dalyje esantis 12x28x14 cm dydžio akmuo. Šiame gy
lyje pradėjo rodytis ir įkapės. 

SR kapo duobės gale rasta žalvarinė gyvuliniais 
galais apyrankė (pav. 6:4). Nuo jos į V už 7 cm rasta 
kita žalvarinė gyvuliniais galais apyrankė (pav. 5:5). 
Nuo šios apyrankės į PV už 30 cm rasta žalvarinė pa
saginė segė aguoniniais galais (pav. 6:3). Nuo jos į R 
už 20 cm rastas žalvarinis įvijinis žiedas (pav. 6: 1). Nuo 
jo į PV už 40 cm rastas dar vienas žalvarinis įvijinis 
žiedas aptrupėjusiais lankeliais (pav. 6:2). Dar toliau į 
PV nuo jo už 16 cm rasti apie 20 cm ilgio geležinio 
peilio fragmentai (pav. 6:7). Nuo peilio į Š už 20 cm 
rastas įmovinis geležinis ietigalis (pav. 6:6). Po įkapė
mis iki 45 cm gylio matėsi degusių kauliukų, anglių, 

1 

38 pav. Kapų Nr. 8, 9 planas ir jų pjūviai. 
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juodos žemės, pelenų sluoksnis. Jo storis -12-18 cm. 
Po juo pasimatė įžemis molis. 

Ir čia mirusiojo palaikai su įkapėmis ir laužavie
tės liekanomis buvo supilti ant kapo duobės dugno 12-
18 cm storio sluoksniu. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidoti vyro palaikai. 
Kapas Nr. 7 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė ryškėti pasiekus armens 

20-25 cm gylį. Jos zonoje buvo matyti įvairaus dydžio 
akmenų. Duobė stačiakampio užapvalintais kampais 
formos, orientuota PR-ŠV kryptimi. Jos ilgis -190 cm, 
plotis - 80 cm (pav. 37:3). 

30-35 cm gylyje pagausėjo angliukų, degusių kau
liukų, buvo atidengta didesnė dalis akmenų, esančių 
duobės zonoje. Jų dydis: 8xl0; 10x12; 12x16; 1Ox20; 
14x22; 15x30; 20x24 cm. Šiame gylyje dary tas kapo duo
bės išilginis pjūvis pagal liniją B-B. 

35 cm gylyje rastas žalvarinės sagties fragmentas 
(lankelis be liežuvėlio - pav. 7:1). 40 cm gylyje pa
gausėjo degusių kauliukų, stambokų anglies gabalų. 
PV duobės dalyje aptikta daug įvairaus dydžio ak
menų, kurie 40 cm gylyje buvo visiškai atidengti. 40 cm 
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gylyje duobės V pakraštyje rasta žalvarinio įvijinio 
žiedelio fragmentų (pav. 7:2), o 45 cm gylyje duobės 
ŠV kampe rastas geležinio peilio fragmentas (gelež
ties dalis - pav. 7:3). 

45-50 cm gylyje šiauriniame kapo duobės kampe 
rasta žalvarinė įvijinė apyrankė (pav. 7:4). 

Degusių kauliukų, anglies, juodos žemės sluoks
nis buvo skutamas iki 60-62 cm gylio. Jo storis - apie 
20-25 cm. Po juo pasimatė įžemis - gelsvas molis. 

Mirusiojo palaikai (degę kauliukai), įkapės kartu 
su kremacinio laužo turiniu buvo suberti ant kapo duo
bės dugno 20-25 cm storio sluoksniu. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidoti vyro 
palaikai. 

Kapas Nr. 8 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė ryškėti armenyje 25 cm 

gylyje, tai tamsiai juodos žemės dėmė, orientuota ŠV
PR kryptimi. Jos galuose gulėjo dideli akmenys: PR gale 
50x55 cm, ŠV - 46x60 cm dydžio. Šiame gale rasti ir 2 
smulkesni akmenys: 20x25 cm ir 25x34 cm dydžio. Duo
bės ilgis - 210 cm, plotis - 90 cm (pav. 38:1). 

Duobės sampile matėsi degusių pavienių kauliu
kų, angliukų, žalvarinių dirbinių oksidacijos liekanų. 

35-38 cm gylyje degusių kauliukų ėmė gausėti, pa
simatė stamboki anglies gabalai. Šiame gylyje dary tas 
kapo duobės išilginis pjūvis pagal liniją B-B. 

40-45 cm gylyje degusių kauliukų ir anglių dar la
biau pagausėjo, o vos už 4 cm nuo didžiojo akmens į 
ŠR rasta žalvarinė sagtis (pav. 8:1).Toliau į ŠR nuo 
sagties už 12 cm aptiktas labai korozijos sunaikintas 
ietigalis. 50 cm gylyje, centrinėje sampilo dalyje, ras
tas žalvarinės vytinės antkaklės fragmentas (pav. 8:2). 

Šioje duobėje degintų kauliukų, anglies, pelenų 
sluoksnis buvo preparuojamas iki 55-60 cm gylio. Šio 
sluoksnio storis - 15-20 cm (pav. 8:2). 

Laidojant sudeginti mirusiojo palaikai, įkapės bu
vo supilti ant kapo duobės dugno 12-20 cm storio 
sluoksniu. Likęs laužavietės turinys (ir dalis degintų 
mirusiojo palaikų) buvo suberti į duobės sampilą. Įdo
mi šio kapo detalė - duobės galuose rasti stambūs ak
menys, kurie galbūt ženklino nepaprasto mirusio vi
suomenės nario kapą. Sprendžiant pagal įkapes, čia 
palaidotas vyras. 

Kapas Nr. 9 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė nykstant arme

niui 25-30 cm gylyje. Ji stačiakampio užapvalintais 
kampais formos, orientuota R-V kryptimi. Rytinė ka
po dalis gerokai platesnė už vakarinę. Jos ilgis - 200 cm, 
plotis - 60 cm (pav. 38:2). Kapo sampilas išsiskyrė tam
sesne žeme, kurioje matėsi angliukų, žalvario dirbinio 
osidacijos pėdsakų. 

35 cm gylyje palei Š ir ŠR duobės pakraštį ėmė 
ryškėti akmenų eilė, kurie tarsi sudarė akmenų vaini-

ką. 2 akmenys buvo ir duobės vakarinėje dalyje. Šia
me gylyje ėmė gausėti angliukų, pasimatė ir pavieniai 
degę kauliukai. Dary tas išilginis kapo duobės pjūvis 
pagal liniją B-B. 

40 cm gylyje į P nuo akmenų eilės už 5 cm, tarp 
degusių kauliukų ir anglies gabalų rasta susilydžiusio 
žalvarinio dirbinio fragmentų (pav. 9:2). Tame pat gy
lyje P duobės dalyje rastas geležinis miniatiūrinis įmo
vinis kirvelis (pav. 9:8). 45 cm gylyje vakarinėje duo
bės dalyje visiškai buvo atidengtas 14x25 cm dydžio 
akmuo. Nuo jo į PV už 12 cm rastos 2 žalvarinės 
apyrankės gyvuliniais galais (pav. 9:6, 7). Nuo jų į V už 
25 cm rasta dar viena žalvarinė apyrankė (pav. 9:4), o 
šalia jos - kitos apyrankės fragmentas (pav. 9:5). 45-
48 cm gylyje į V nuo kirvelio už 20 cm rasta geležinio 
dalgio geležtės fragmentų (pav. 9:1). Tame pat gylyje 
duobės vakariniame gale rastas geležinis įtveriamasis 
peilis (pav. 9:9). 50 cm gylyje į P nuo akmenų eilės 
už 16 cm rastas geležinio labai korozijos apnaikinto 
ietigalio fragmentas (pav. 9:3). 

Degusių kauliukų, anglies gabalų, juodos žemės 
sluoksnis buvo pastebimas iki 55-60 cm gylio. Po juo 
pasimatė įžemis - gelsvas molis. 

Mirusiojo palaikai, apsilydžiusios įkapės, krema
einio laužo anglies gabalai buvo suberti ant duobės 
dugno 20-25 cm storio sluoksniu. Dalis kremacinio 
laužo turinio buvo beriama į kapo sampilą, už kasant 
duobę· 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 10 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė pasiekus armens 

25 cm gylį. Duobė ovalo formos, orientuota PR-ŠV 
kryptimi. Jos ilgis -187 cm, plotis - 85 cm (pav. 39:1). 
Duobės zonoje matėsi angliukų, įvairaus dydžio pa
vienių ir grupelėmis išsidėsčiusių akmenų. 30 cm gy
lyje tamsiai juodoje žemėje gausėjo angliukų, ėmė ro
dytis pavieniai degę kauliukai, buvo atidengti smul
kesni akmenys. Šiame gylyje dary tas kapo duobės išil
ginis pjūvis pagal liniją B-B. 

35-40 cm gylyje pagausėjo degusių kauliukų, ėmė 
rodytis didoki anglies gabalai, o pietrytiniame duobės 
gale rastas žalvarinės pasaginės segės žvaigždiniais ga
lais fragmentas (pav. 10:6).45 cm gylyje buvo visiškai 
atidengti akmenys: centrinėje dalve -17x28 cmJ o šiau
riniame gale - 20x27 cm dydžio. Siame gylyje SV duo
bės gale rasti 2 apyrankių fragmentai (pav. 10:1,3). Ta
me pat gylyje į PR nuo minėtų apyrankių rasta plo
nėjančiais galais juostinė apyrankė (pav. 10:8). Nuo 
jos toliau į PR vos už 5 cm rasta žalvarinė pasaginė 
platėjančiais galais segė (pav. 10:7). Nuo jos į V už 
12 cm jau 48 cm gylyje rasti žalvarinės vytinės antkak
lės fragmentai (pav. 10:2). Beveik ant pat duobės dug
no, 55 cm gylyje, duobės pietiniame gale rastas dar 
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39 pav. Kapų Nr. 10-12 planas ir jų pjūviai. 

1 žalvarinės apyrankės fragmentas (pav. 10:5). Iki 55-
58 cm gylio buvo pastebimas šis sluoksnis, po kurio 
pasimatė įžemis - gelsvas molis. 

Šiame kape palaidoto mirusiojo palaikai sude
ginti, įkapės kartu su kremacinio laužo anglimis ir 
pelenais buvo paberti ant kapo duobės dugno 15-20 cm 
storio sluoksniu. ' 

Mirusiojo lytis neaiški. 
Kapas Nr. 11 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė dar armenyje, o 

visiškai išryškėjo 30 cm gylyje. Duobė stačiakampio už
apvalintais kampais formos, orientuota ŠV-PR krypti
mi. Jos ilgis - 150 cm, plotis - 85 cm (pav. 39:2). Šalia 
PV duobės krašto gulėjo stambus akmuo, kurio dalis 
uždengė dalį kapo. Centrinėje kapo dalyje matėsi 2 ak
menys 11x13 ir15x20 cm dydžio. Tarp jų 35 cm tarpas. 

40 cm gylyje pagausėjo angliukų, ėmė rodytis pa
vieniai degę kauliukai. Šiame gylyje darytas kapo duo
bės pjūvis pagal liniją B-B. 

45 cm gylyje, į R nuo akmens už 8 cm, rasti 2 labai 
korozijos sunaikinti geležiniai įmoviniai ietigaliai 
(pav. 11:3,4). O duobės ŠV gale rasti geležinio dalgio 
fragmentai (pav. 11:1). 

Duobės PR gale rastas dar vienas geležinis įmovinis 
ietigalis (pav. 11:2). Šis juodos žemės, anglių ir degusių kau
liukų sluoksnis buvo skutamas taip pat iki 50--55 cm gylio. 
Jo storis -10--15 cm. Po juo pasimatė įžemis - gelsvas molis. 
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Sudeginti mirusiojo palaikai ir dalis kremacinio 
laužo turinio išberti ant duobės dugno 10-15 cm sto
rio sluoksniu, kartu įdedant ir minėtas įkapes. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 12 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė armenyje 25 cm 

wlyje. Duobė ištęsto ovalo formos, orientuota PR
SV kryptimi. Jos ilgis - 210 cm, plotis - 90 cm (pav. 39:3). 
Jau 25 cm gylyje kapo duobės zonoje buvo atidengti 
keli didoki akmenys - 16x23; 16x30; 22x27; 24x31 cm, 
o ŠV duobės sampilo dalį dengė dalis didelio akmens. 
30 cm gylyje pradėjo gausėti anglies, degusių kauliu
kų. Šiame gylyje dary tas kapo duobės išilginis pjūvis 
pagal liniją B-B. 

35 cm gylyje ŠR duobės dalyje buvo atidengti du 
lOx12 ir 16x19 cm dydžio akmenys. Į ŠV nuo jų už 23 cm 
rastas žalvarinės gyvuliniais galais apyrankės fragmen
tas (pav. 12:1).35-40 cm gylyje buvo atidengti visi čia 
esantys akmenys. 40 cm gylyje ŠV duobės gale rasta 
žalvarinio pentino fragmentų (pav. 12:3). 

45 cm gylyje duobės ŠV dalyje rasti žalvarinės vy
tinės antkaklės fragmentai (pav. 12:2). 

Šis sluoksnis buvo pastebimas iki 50 cm gylio, o 
po juo pasimatė įžemis - molis. 

Mirusiojo palaikai - degę kauliukai ir įkapių frag
mentai kartu su kremacinio laužo dalimi buvo paberti 
ant duobės dugno 10--15 cm storio sluoksniu. Užka-
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sant mirusiojo palaikus, kremacinio laužo likučiai bu
vo suberti į sampilą· 

Čia palaidoti vyro palaikai. 
Kapas Nr. 13 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo nykstant armeniui 

25-27 cm gylyje. Duobė stačiakampio užapvalintais 
kampais formos, orientuota ŠV-PR kryptimi. Ji 220 cm 
ilgio ir 80 cm pločio (pav. 40:1). Duobės zonoje žemė 
tamsiai pilka, joje matėsi nedidelių akmenų. 30-35 cm 
gylyje žemė tamsėjo, o duobės ŠV dalyje pasimatė juo
dos žemės ovalo formos 45x80 cm dydžio dėmė. 40 cm 
gylyje, pagausėjus degusių kauliukų ir stambokų ang
lies gabalų, darytas kapo duobės išilginis pjūvis pagal 
liniją B-B. 
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gylyje. Duobė stačiakampio užapvalintais kampais 
formos, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis - 210 cm, 
plotis - 80 cm (pav. 40:2). Duobės zonoje matėsi keli 
pavieniai akmenys, o PR pakraštyje - 3 vienas šalia 
kito akmenys. 25-30 cm gylyje duobės centrinėje da
lyje išryškėjo juodos žemės dėmė, kurioje matėsi 
angliukų, pavienių degusių kauliukų. Šios dėmės ilgis -
150 cm, plotis - 60 cm. 35 cm gylyje pagausėjo ang
liukų, degusių kauliukų, buvo atidengti čia buvę ak
menys. Jų dydis: 8xll; lOx15; 16x22; 17x20 cm, kiti 
mažesni. Šiame gylyje dary tas kapo duobės pjūvis pa
gal liniją B-B. 

40 cm gylyje duobės PV gale rastas labai surudijęs 
dalgis (pav. 14:1). Nuo jo į ŠR už kelių cm rastas labai 
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40 pav. Kapų Nr. 13-16 planas ir jų pjūviai. 

45 cm gylyje minėtos juodos žemės plotas išsiplėtė, 
užimdamas visą duobės dalį. Pagausėjo degusių kau
liukų, atidengti čia buvę akmenys. Jų dydis: 8x10; 9xll; 
lOx12; lOx14; 12x18; 12x20; 15x21 cm. Duobės PR gale 
rasti labai surūdiję geležiniai įmoviniai ietigaliai 
(pav. 13:1,2). Tarp jų 30 cm pločio tarpas. 

Šis sluoksnis buvo pastebimas iki 50-52 cm gylio, 
po kurio pasimatė gelsvas molis. 

Kape sudeginti mirusiojo palaikai, dalis kremaci
nio laužo turinio ir įkapės paberti ant kapo duobės dug
no 10-12 cm storio sluoksniu. Užkasant palaikus, į ka
po sampilą buvo beriami kremacinio laužo likučiai. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 14 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo armenyje 20 cm 

surūdijęs nedidelis geležinis įmovinis ietigalis 
(pav. 14:3).45 cm gylyje į PV nuo šio ietigalio už 10 cm 
rasta žalvarinė gyvuliniais galais apyrankė (pav. 14:2). 

50 cm gylyje į Š nuo apyrankės už 10 cm rastas dar 
vienas geležinis įmovinis ietigalis (pav. 14:4), stipriai 
apnaikintas korozijos. 

Šis juodos žemės, degusių kauliukų, anglių ir 
angliukų sluoksnis buvo pastebimas iki 50-55 cm gy
lio. Po juo pasimatė įžemis - gelsvas molis. 

Kape mirusiojo palaikai - degę kauliukai, įkapės, 
kremacinio laužo turinio dalis buvo paberti 15-20 cm 
storio sluoksniu ant dalies kapo duobės dugno, labiau 
centrinėje jo dalyje. Žiūrint į kapo duobę iš viršaus 
atrodo, kad joje įkasta kita duobė. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
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Kapas Nr. 15 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo pasiekus armens 

25 cm gyij. Duobė stačiakampio užapvalintais kampais 
formos, ŠV jos kampas labiau nukirstas. Ji 200 cm ilgio 
ir 95 cm pločio, orientuota beveik R-V kryptimi (pav. 40:3). 
Jau 30 cm gylyje duobės rytinėje dalyje buvo atidengta 
nedidelių akmenų, stambesnieji 13x20; 15x21 cm dydžio, 
matėsi pavienių degusių kauliukų, angliukų. 40 cm gyly
je visame duobės plote matėsi juoda žemė, kurioje pa
gausėjo degusių kauliukų, anglies gabalų. Šiame gylyje 
darytas kapo duobės išilginis pjūvis pagal liniją B-B. 

45 cm gylyje, šiaurinėje kapo duobės dalyje, į Š nuo 
akmenų rastas geležinis miniatiūrinis plačiaašmenis 
kirvelis (pav. 15). Šis sluoksnis buvo pastebimas iki 50-
55 cm gylio, po kurio pasimatė įžemis - gelsvas molis. 

Kape mirusiojo palaikai - degę kauliukai ir dalis 
kremacinio laužo turinio buvo paberti ant kapo duo
bės dugno 10-15 cm storio sluoksniu. 

Sprendžiant pagal įkapę, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 16 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo nykstant armeniui 

30 cm gylyje. Duobė stačiakampio užapvalintais kam
pais formos, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis - 225 cm, 
plotis - 95 cm. ŠRjos dalyje matėsi nedidelių akmenų, 
stambesnieji lOx17; 13x21 cm dydžio (pav. 40:4). 
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41 pav. Kapų Nr. 17-19 planas ir jų pjūviai. 
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35-40 cm gylyje buvo atidengta juoda žemė, ku
rioje gausu degusių kauliukų, ang1iukų , stambokų ang
lies gabalų. Šiame gylyje darytas išilginis kapo duobės 
pjūvis pagal liniją B-B. 

45 cm gylyje į ŠR nuo šio pjūvio linijos už 10 cm rasta 
žalvarinė siaurėjančiais galais apyrankė (pav. 16:1). 

Į Š nuo rastos apyrankės už 20 cm aptikta žalvari
nė juostinė apyrankė (pav. 16:2) stačiakampio skers
pjūvio lankeliu. 48 cm gylyje kapo duobės ŠV pakraš
tyje rastas žalvarinis trigubas karoliukas (pav. 16:3). 

Šis juodos žemės, degusių kauliukų, angliukų ir
anglies sluoksnis buvo pastebimas iki 50-55 cm gylio. 
Jo storis - 10-15 cm. 

Kape mirusiojo palaikai - degę kauliukai, įkapės 
ir dalis kremacinio laužo turinio buvo suberti ant ka
po duobės dugno 10-15 cm storio sluoksniu. 

Iš rastų įkapių sunku spręsti apie čia palaidoto mi
rusiojo lytį. 

Kapas Nr. 17 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai ėmė ryškėti 35 cm gylyje 

nykstant armeniui, o visiškai išrykėjo pasiekus 40 cm 
gylį . Duobė stačiakampio užapvalintais kampais for
mos, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis - 185 cm, 
plotis - 80 cm (pav. 41: 1). Duobės zonoje matėsi juo
da žemė, pavieniai angliukai. 
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45 cm gylyje an.gliukų gausėjo, pasimatė pavienių 
degusių kauliukų. Šiame gylyje dary tas kapo duobės 
skerspjūvis pagal liniją A-A. 

50 cm gylyje rastos viena šalia kitos 6 žalvarinės 
apyrankės (pav. 17:1-6) keturkampio ar netaisyklin
go keturkampio skerspjūvio lankeliais. Jos apsilydžiu
sios kremaciniame lauže. Už 16 cm nuo jų i šv rasti 
dar 6 žalvarinių apyrankių apsilydę fragmentai (pav. 17:7-
12). Dar toliau nuo šių fragmentų i šv už 6 cm rastas 
žalvarinis pentinas aptrupėjusiais galais (pav. 17:14). 
Šalia jo iš PV pusės rastas žalvarinės pasaginės segės 
žvaigždiniais galais fragmentas (pav. 17:16). Vienas jos 
galas atlūžęs. Duobės pietvakarinėje dalyje, 50 cm gy
lyje, buvo rasta žalvarinė plonėjančiais keturkampiais 
galais deformuota antkaklė (pav. 17:13). Nykstant šiam 
sluoksniui, 60 cm gylyje beveik ant duobės dugno rasta 
dar 1 žalvarinė antkaklė plonėjančiais - apvalėjančiais 

galais (pav. 17: 15). 
Duobėje juodos žemės, angliukų ir anglių, degu

sių kauliukų sluoksnis buvo skutamas iki 55-60 cm gy
lio. Jo storis - 10-15 cm. Po jo ižemis - gelsvas molis. 

Kape mirusiojo palaikai, ikapės, dalis kremacinio 
laužo turinio buvo paskleista ant duobės dugno 10-15 cm 
storio sluoksniu. 

Čia palaidoti vyro palaikai. 
Kapas Nr. 18 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nepastebėta, tik armenyje, 

20 cm gylyje, pasimatė žalvariniai dirbiniai. 25 cm gy
lyje buvo visiškai atidengos 2 žalvarinės apyrankės 
(pav. 41:2). Viena jų pastorintais apvalaus skerspjūvio 
galais (pav. 18:2), kita už 7 cm i P - juostinė siaurėjan
čiais apvalaus skerspjūvio galais. Apyrankės gerokai 
apgadintos korozijos, tačiau ugnyje, atrodo, jos nebu
vusios. 

Atrodo, kad šios apyrankės iš suardyto kapo. Mi
rusiojo lytis neaiški. 

Kapas Nr. 19 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nepastebėta tik armenyje, 

20 cm gylyje pasimatė labai korozijos sunaikinto žal
varinio dirbinio 4 cm ilgio fragmentas. Be to, šiame 
gylyje pasimatė akmenys, kurie sudarė lyg akmenų 
vainiko daJi. 25 cm gylyje i R nuo minėtų akmenų už 
20 cm pasimatė 2 viena šalia kitos žalvarinės apyran
kės gyvuliniais galais (pav. 19:2, 3). Į ŠR nuo apyran
kių už 8 cm rasta žalvarinė sagtis be liežuvėlio (pav. 19:4). 
Nuo jos i PR už 10 cm rastas žalvarinės pasaginės se
gės keturkampiais galais fragmentas (pav. 19:1). 

30 cm gylyje visiškai buvo atidengti minėti akme
nys. Jie krauti viena eile vienas šalia kito. Akmenų dy
dis: 8xll; 14x17; 15x24; 16x19; 16x21; 16x22 cm. 32-
35 cm gylyje pasimatė ižemis - molis. 

Čia aptiktas stipriai apardytas vyro kapas. Tiksli 
laidojimo kryptis neaiški, tačiau, sprendžiant pagal 

akmenų vainiko fragmentus, kapo duobė galėjo būti 
orientuota PR-ŠV kryptimi. 

Kapas Nr. 20 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nepastebėta, tik pilkoje že

mėje 40 cm gylyje tarp 3 stambių akmenų pasimatė 
radiniai (pav. 42:1). Akmenų dydis - 20x28; 20x34; 
32x45 cm. Į P nuo didžiojo akmens už 12 cm rasta žal
varinė gyvuliniais galais apyrankė (pav. 20:3). Nuo jos 
i ŠR už 6 cm rasta žalvarinė pasaginė segė aguoniniais 
galais (pav. 20:2). O nuo jos i ŠR vos už 3 cm rasta 
žalvarinė pasaginė segė cilindriniais galais (pav. 20:1). 
Nuo minėtų radinių i R už 25 cm rastas žalvarinės ant
kaklės lankelio fragmentas (pav. 20:4). Nuo apyran
kės i PV už 25 cm rastas geležinis imovinis ietigalis 
(pav. 20:5), kurio plunksnos smaigalys nukreiptas PV 
kryptimi - kapo duobės išorės link. 

45 cm gylyje po pilka žeme pasimatė molis. 
Čia palaidotas vyras. Sprendžiant pagal kai kurių 

ikapių (ietigalio, segių) padėti, atrodo, kad mirusysis 
palaidotas galva PV kryptimi. Kadangi kapas apardy
tas, tikslesnė ikapių padėtis nėra aiški. 

Kapas Nr. 21 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nebuvo, tik pilkoje žemėje 

40 cm gylyje pasimatė ikapės. Nuo 10x18 cm dydžio 
akmens i PV už 12 cm rasta žalvarinė pasaginė segė 
keturkampiais galais (pav. 21:2). Nuo jo i PR už 20 cm 
rasti žalvariniai geriamojo rago apkalų fragmentai 
(pav. 21:1). Į ŠR nuo šių apkalų už 25 cm rastas žalva
rinis pentinas (pav. 21:3) aptrupėjusiais galais. Į Š nuo 
pentino už 28 cm rastas geležinis imovinis miniatiūri
nis kirvelis paplatintais ašmenimis (pav. 21:4). 

Kapas suardytas, laidojimo kryptis neaiški. Spren
džiant pagal ikapes, čia palaidotas vyras. 

Kapas Nr. 22 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė 35 cm gylyje nyks

tant armeniui, tai stačiakampio užapvalintais kampais 
formos juodos žemės dėmė, orientuota ŠR-PV kryp
timi. Jos ilgis -165 cm, plotis - 80 cm (pav. 42:3). Juo
doje žemėje matėsi angliukų . 

40 cm gylyje, be angliukų, pasimatė ir degusių kau
liukų . Šiame gylyje pasimatė ir radiniai. Pagal ŠV duo
bės kraštą rasta žalvarinė pasaginė segė aguoniniais 
galais (pav. 22:4). Į ŠR nuo jos už 7 cm rasta dar viena 
žalvarinė segė nutrupėjusiais galais (pav. 22:3). Į P nuo 
aguoninės segės už 16 cm rastas žalvarinio apkalo 
(pav. 22:2) fragmentas (lyg peilio makšties), o prie jo
audinio likučiai. 45 cm gylyje i PR nuo apkalo (pav. 22:9) 
rasta žalvarinė sagtis (be liežuvėlio - pav. 22:1). Maž
daug 48 cm gylyje i ŠR nuo jos rastas geležinis itveria
masis peilis (pav. 22:7), o nuo jo i PR už 6 cm rastas 
dar 1 geležinis itveriamasis peilis (pav. 22:8). Į P nuo 
peilio už 32 cm rasti labai surūdijusio geležinio pla
čiaašmenio pentinio kovos kirvio fragmentai (2 dalys-
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42 pav. Kapų Nr. 20-23 planas ir jų pjūviai. 

pav. 23). 50-52 cm gylyje PR kapo duobės dalyje rasta 
žalvarinė plonėjančiais galais apyrankė (pav. 22:6). Vos 
už kelių centimetrų nuo jos rasta žalvarinė apyrankė 
gyvuliniais galais (pav. 22:5). 

55-60 cm gylyje juodos žemės, angliukų ir anglių, 
degusių kauliukų sluoksnis išnyko ir pasimatė įžemis -
molis. Šio sluoksnio storis - 15-20 cm. 

Kape mirusiojo palaikai, dalis kremacinio laužo 
turinio paberti ant kapo duobės dugno 15-20 cm sto
rio sluoksniu. Nors įkapės aptiktos skirtingame gyly
je, galima manyti, kad jos sąmoningai taip padėtos 
kape, kuris atitinka įkapių vietą griautiniame kape. 
Taip juosmens srityje rasta sagtis, plačiaašmenis kir
vis; krūtinės srityje - vienoje kapo duobės pusėje 2 se
gės, kitoje - 2 apyrankės, o galvos srityje 2 peiliai. Tai 
rodo, kad nors mirusysis laidot as sudegintas (nauja tra
dicija), įkapės sudėtos prisilaikant griautinių laidoji
mų tradicijai. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
Kapas Nr. 23 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nebuvo, tik 40 cm gylyje ap

tiktos įkapės, akmenys. Nuo 3 akmenų grupės į PV 
rasta žalvarinė apyrankė gyvuliniais galais (pav. 24:2), 
o nuo jos į PV už 6 cm rasta žalvarinė apyrankė plonė
jančiais galais (pav. 24:1). Minėti akmenys išdėstyti vie
nas šalia kito ŠR-PV kryptimi (pav. 42:4). Į Š nuo apy
rankės gyvuliniais galais už 12 cm rasta stipriai koro
zijos apnaikinta žalvarinė grandelė (prie jos - odos li-
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kučiai - pav. 24:5). Į PR nuo apyrankių už 20 cm ras· 
tas labai korozijos sunaikintas geležinis įmovinis ieti
galis (pav. 24:4), o nuo jo PV už 45 cm rastas dar vie
nas geležinis įmovinis ietigalis (pav. 24:3). 

Sprendžiant pagal įkapes ir jų padėtį, čia palaido
tas vyras galvą orientuojant lyg PV kryptimi. 

Kapas Nr. 24 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė nykstant arme

niui 35 cm gylyje, tai tamsiai pilkos žemės dėmė, orien
tuota PV-ŠR kryptimi. Ji stačiakampio užapvalintais 
kampais formos, 218 cm ilgio ir 85 cm pločio (pav. 43:1). 

Kapo duobės sampile matėsi smulkių angliukų, de
gusių kauliukų. Kuo giliau buvo skutama, tuo angliu
kų ir anglies bei kauliukų gausėjo. 

60 cm gylyje pasimatė radiniai. PV kapo duobės 
dalyje rasta žalvarinė vytinė antkaklė (pav. 22:1 pav. 25:1). 
Už 26 cm į ŠV nuo antkaklės rasti žalvarinio žiedelio 
fragmentai (pav. 25:2), o nuo jo į ŠR už 32 cm rasti 
žalvarinės įvijos fragmentai (pav. 25:3). 

Nuėmus įkapes kapo turinys (juoda žemė, anglys, 
degę kauliukai) buvo preparuojamas iki 80 cm gylio. 
Po juo pasimatė įžemis - molis. 

Kape mirusiojo palaikai - degę kauliukai ir dalis 
kremacinio laužo turinio išberti ant duobės dugno. Įka
pės aptiktos vienodame gylyje. Kape jos išdėstytos taip, 
tarsi būtų griautinis palaidoj imas: PV duobės gale gaI
vos zonoje rasta antkaklė, nuo jos į ŠV peties zonoje 
žiedelis, tarsi ranka būtų atlenkta ir plaštaka gulėtų 
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43 pav. Kapų Nr. 24-26 planas. 

peties srityje, krūtinės zonoje kaip papuošalas rasti ivi
jos fragmentai. 

Mirusiojo lytis neaiški. 
Kapas Nr. 25 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė 40 cm gylyje iš

nykus armeniui. Duobė stačiakampio užapvalintais 
kampais formos, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos il
gis - 140 cm, plotis - 80 cm (pav. 43:2). 

Kapo duobėje matėsi angliukai ir anglys, degę kau
liukai. 50 cm gylyje jų dar labiau pagausėjo. 60-65 cm 
gylyje pasimatė ikapės, kurios 70 cm gylyje buvo 
visiškai atidengtos. 

Beveik centrinėje kapo dalyje buvo rasta žalvari
nė pasaginė segė keturkampiais galais (pav. 26:4). Į 
V nuo segės už 10 cm rasti žalvarinės vytinės antkak
lės fragmentai (pav. 26:2). Nuo jų i Š už 15 cm rasti 
geležinio daIgelio fragmentai (pav. 26:1), o nuo jo i 
V už 6 cm rasta žalvarinė apyrankė gyvuliniais galais 
(pav. 26:5). ŠV duobės pakraštyje už 10 cm nuo duo
bės krašto rasta žalvarinė smailėjančiais galais juos
tinė apyrankė (pav. 26:8). Į PV nuo jos už 8 cm rasta 
žalvarinė pasaginė aguoniniais galais segė (pav. 26:9). 
Nuo apyrankės i ŠR už 5 cm rastas geležinis lenkta 
geležte peilis (pav. 26:3). Nuo pasaginės aguoniniais 
galais segės i PV už 18 cm rasta dar 1 žalvarinė juos
tinė smailėjančiais galais apyrankė (pav. 26:10), o nuo 
pasaginės segės keturkampiais galais i ŠR už 16 cm 
rasti žalvarinės laiptelinės segės fragmentai (pav. 26: 11). 

G 

Nuo minėtos segės i ŠR už 9 cm 
rasti 2 dvigubo nupjauto kūgio 
formos gintaro karoliukai 
(pav. 26:6, 7). Į Š nuo jų, visai 
palei kapo duobės R kraštą, 22 cm 
ilgio ruoželyje paskleisti de,,8ę 
kauliukai. Jie orientuoti PR-SV 
kryptimi. 

Kapo duobės turinys (juoda 
žemė, angliukai ir anglys, degę 
kauliukai) buvo pastebimas iki 
85-90 cm gylio. Po juo pasimatė 
ižemis - molis. 

Mirusiojo (vyro) dalis palai
kų (degusių kauliukų) paskleisti 
ŠR duobės dalyje padrikai. Kita 
jų dalis kartu su kremacinio lau
žo turiniu paberta 20--25 cm sto
rio sluoksniu. Įkapės be jokios 
sistemos pabertos kapo duobės 
ŠR dalyje 70 cm gylyje. 

Kapas Nr. 26 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai pasi

matė išnykus armeniui 40 cm gy
l~je. Duobė netai~klingos for

mos, orientuota PV-SR kryptimi. Jos SR dalis siau-
resnė, o PV platesnė. Duobės ilgis - 252 cm, o plotis -
136 cm (pav. 43:3). Jau šiame gylyje duobės zonoje ma
tėsi juoda žemė, angliukų,yavienių degusių kauliukų. 

55 cm gylyje, palei SR duobės kraštą, gulėjo 
27x70 cm dydžio akmuo. Jo dalis gulėjo kapo zonoje. 
60 cm gylyje pasimatė dar 2 akmenys. Mažesnis 14x17 cm 
dydžio netoli minėto stambaus akmens, o kitas dides
nis 20x26 cm dydžio - arčiau ŠR duobės krašto. 70 cm 
gylyje pagausėjo anglių ir degusių kauliukų, pasimatė 
ikapės. PV kapo duobės gale už 14 cm nuo jos krašto 
rastas geležinio itveriamojo peilio fragmentas (pav. 27:2). 
Jis stipriai apgadintas korozijos. Duobės centrinėje da
lyje rastas žalvarinės apyrankės fragmentas (pav. 27:1). 
Nuo jos toliau i ŠR už 17 cm rasta žalvarinio dirbinio 
(lyg apkalų) fragmentų. 

Kapo duobės turinys buvo pastebimas iki 80 cm 
gylio, o po juo pasimatė ižemis - molis. 

Mirusiojo lytis neaiški. Sudeginti palaikai ir ika
pės paberti ant kapo duobės dugno 10--12 cm storio 
sluoksniu. Atrodo, kad ikapės dėtos prisilaikant griau
tinių kapų tradicijos: galvūgalyje (duobės platesnėje 
dalyje) rastas peilis. Krūtinės ar juosmens srityje - apy
rankės ir neaiškaus dirbinio fragmentų. 

Kapas Nr. 27 (deg. dvigubas) 
Kapo duobės kontūrai pasimatė 45 cm gylyje jau 

išnykus armeniui. Ji stačiakampio užapvalintais kam
pais formos, orientuota ŠR-PV kryptimi. Jos ilgis-

229 



44 pav. Kapų Nr. 27AB-29 planas ir jų pjūviai. 

270 cm, o plotis: ŠR gale 100 cm, PV gale 130 cm 
(pav. 44:1). 

50 cm gylyje kapo duobėje pasimatė ivairaus dy
džio akmenų. Siame gylyje ryškiai buvo matomos dvi 
juodos žemės, angliukų, degusių kauliukų dėmės -
2 atskiri kapai. Jie pažymėti raidėmis A ir B. 

Kapas A 
Palei ŠV duobės kraštą, 8-10 cm atstumu nuo jo, 

pastebėtas juodos žemės ruožas, kuriame matėsi an
gliukų ir degusių kauliukų. Jo ilgis - 230 cm, plotis - 40 cm 
(pav. 44:1A). Jo zonoje 55 cm gylyje pasimatė įkapės. 
Kapo PV dalyje i ŠR nuo 22x34 cm dydžio akmens už 
20 cm rasti 2 gintaro karoliukai (pav. 28:2,3). Nuo jų 
i ŠR už 40 cm rasta žalvarinė pasaginė segė aguoni
niais galais (pav. 28:1), o nuo jos i R už 10 cm rastas 
lyg ir miniatiūrinis skobtas (?) (pav. 28:5). Nykstant 
kapo turiniui po minėtu akmeniu aptiktas žalvarinės 
apyrankės gyvuliniais galais fragmentas (pav. 28:4). 

Padarius kapo skerspjūvi pagal liniją A-A paaiš
kėjo, kad mirusiosios (?) palaikai, dalis kremacinio 
laužo supilti i skobtini ąžuolinį karstą, o ikapės pa
dėtos jo ŠR ir centrinėje dalyse. Atrodo, čia palaidota 
moteris. 

Kapas B 
Už 30 cm į PR nuo minėto kapo A aptiktas kapas B. 

Čia taip pat palaidojimo vietoje pastebėtas juodos že-
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mės ruožas, kuriame matėsi angliukų, pavienių degu
sių kauliukų. Šio ruožo ilgis - 220 cm, plotis - 40 cm. 
Palaidojimo zonoje matėsi ivairaus dydžio akmenų: py 
dalyje du stamboki akmenys - 28x30 ir 30x33 cm, ties 
viduriu smulkūs 10x8 cm, ŠR dalyje 20x25; 20x28; 
26x40 cm dydžio (pav. 44:1B). 

55-60 cm gylyje PV dalyje už 20 cm i ŠR nuo ak
menų rastos dvi pasaginės žalvarinės segės aguoniniais 
galais (pav.29:3, 5). i PR nuo jų už 10 cm rastas geleži
nis itveriamasis peilis (pav. 29:8). Į PR nuo peilio už 
8 cm už juodos žemės ruožo ribų rastas labai surūdi
jęs geležinis imovinis ietigalis (pav. 29:2), kurio dalis 
gulėjo po akmeniu. Į ŠR nuo aguoninių segių už 30 cm 
rasta žalvarinė sagtelė (pav. 29:6), o nuo jos toliau 
i PR už 10 cm rasta žalvarinė grandelė (pav. 29:7), 
prie kurios matėsi žalvarinio apkalo likučiai. Už 26 cm 
i ŠR nuo jų rastas dar vienas labai surūdijęs geležinis 
imovinis ietigalis (pav. 29: 1). Nuo jo dar toliau i ŠR už 
30 cm rasta žalvarinė apyrankė smailėjančiais gyvuli
niais galais (pav. 29:4). 

Sprendžiant iš kapo skerspjūvio, padaryto pagal 
liniją A-A, mirusysis (vyras) palaidotas ąžuoliniame 
karste, i kurį supilta dalis jo palaikų ir kremacinio lau
žo. Įkapės išdėstytos taip pat griautiniams kapams bū
dinga tvarka. Pagal jas atrodytų, kad mirusiojo galva 
orientuota PV kryptimi. 
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Kapas Nr. 28 (deg.) 
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Kapo duobės kontūrų nebuvo, 
tik tamsiai pilkoje žemėje, permaišy
toje angliukų ir pavienių degusių 
kauliukų, 50 cm gylyje pasimatė ra
diniai. Nuo jų i ŠR ir PR 4 akmenys. 
Akmenų dydis -10x22; 2Ox40; 28x30; 
25x60 cm dydžio. Nuo akmenų į ŠV 
rasti radiniai. Į Š nuo akmenų už 
32 cm rastas žalvarinės pasaginės se
gės aguoniniais galais fragmentas 
(pav. 30:3). Į ŠY nuo segės už 7 cm 
rastas labai korozijos sunaikintas ge
ležinis įmovinis ietigalis (pav. 30:1). 
Šalia jo imovos rasta žalvarinė pa
saginė segė aguoniniais galais 
(pav. 30:5). Nuo ietigalio į PR už 16 cm 
rastas geležinis skobtas (pav. 30:8), o 
nuo ietigalio i py už 50 cm rasti vie
nas šalia kito 2 geležiniai peiliai 
(pav. 30:6, 7), labai sunaikinti korozi
jos. Į Š nuo peilių už 30 cm rastas žal
varinės vytinės antkaklės fragmentas 
(pav. 30:2). O nuo jo į Š už 25 cm ras
ti žalvarinio apkalo (pav. 30:4) frag
mentai. Čia palaidoti vyro palaikai. 

45 pav. Kapų Nr. 30 ir 31 planas ir jų pjūviai. 

Kapas Nr. Nr. 29 (griautinis) 
Kapo duobės kontūrų nebuvo, tik pilkoje žemėje, 

permaišytoje molio, angliukų, 55 cm gylyje pasimatė 
dalis įkapių. 60 cm gylyje jos buvo visiškai atidengtos. 
Kvadrato 2B vakarinėje dalyje rasta stipriai korozijos 
sunaikinta žalvarinė vytinė antkaklė (pav. 31:1) 
(nuimantjos lankelis sulūžo į kelias dalis). Nuo jos į ŠV 
už 13 cm rastas labai korozijos sunaikintas nedidelis 
geležinis įmovinis ietigalis (pav. 31:2). Jo plunksna nu
kreipta py kryptimi. Nuo antkaklės į ŠR už 10 cm rasta 
žalvarinė pasaginė segė cilindriniais galais (pav. 31:4). 
Nuo jos dar toliau į ŠR už 25 cm rasta žalvarinė smai
lėjančiais gyvuliniais galais apyrankė (pav. 31:3). Nuo 
jos į P už 10 cm rastas labai surūdiįęs įtveriamasis pei
lis (pav. 31:6). Jo įkotė nukreipta SR, o geležtės smai
galys - py kryptimi. Nuo antkaklės į P už 42 cm rastas 
dar vienas labai surūdijęs geležinis įmovinis ietigalis 
(pav. 31:5). Jo įmova nukreipta ŠR, o plunksna - PV 
kryptimi (pav. 44:3). 

Po įkapėmis 80 cm gylyje pasimatė įžemis - molis. 
Sprendžiant pagal įkapių paskirtį ir padėtį kape, 

čia palaidotas vyras. Atrodo, jis palaidotas galva PV 
kryptimi. 

Kapas Nr. 30 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo išnykus armeniui 

45 cm gylyje. Duobė netais~klingos formos, labiau iš
tįsusi ŠR-PY kryptimi. Jos ŠR galas platesnis, 160 cm, 

PV galas - apie 100 cm, o ilgis 250 cm (pav.45:1). ŠR 
duobės dalyje aptikta didelių akmenų: 20x28; 18x35; 
3Ox60; 4Ox70 cm dydžio. Dar 2 akmenys 2Ox32; 28x30 cm 
dydžio gulėjo duobės kraštuose. 

Duobėje matėsi tamsiai pilka žemė, angliukai, pa
vieniai degę kauliukai. 55-60 cm gylyje aptiktos įka
pės, kurios koncentravosi duobės šiaurinėje dalyje. Už 
35 cm į PR nuo duobės ŠV krašto rasta žalvarinė pa
sa~inė segė cilindriniais galais (pav. 32:10), o šalia jos 
iš SR pusės - deformuota žalvarinė juostinė apyrankė 
(pav. 32:9). Į R nuo jos už 14 cm rasta žalvarinė pa
saginė segė keturkampiais galais (pav. 32: 1), o šalia jos
žalvarinė apyrankė gyvuliniais galais (pav. 32:6). Į R 
nuo šios apyrankės už 20 cm iš po akmens (20x2S cm 
dydžio) kyšojo dar viena žalvarinė pasaginė segė ke
turkampiais galais (pav. 32:5). Nuėmus akmenį rasta 
žalvarinė segė aguoniniais galais (pav. 32:10). Nuo se
gių į R rastos 3 puodo šukės (pav. 32:13, 14). Nuo jų 
į ŠR rastos 2 žalvarinės gyvuliniais galais apyrankės 
(pav. 32:7, 8) ir žalvarinės segės fragmentas (pav. 32:12). 
Nuo jų į ŠV už 20 cm rasta žalvarinė pasaginė cilindri
niais galais segė (pav. 32:2) tordiruotu lankeliu, o nuo 
jos į V už 14 cm rasta žalvarinės vytinės antkaklės frag
mentų (pav. 32:4). Nuo jų į V už 16 cm rastas žalvari
nės grandelės fragmentas (pav. 32:3). 

Taigi kape įkapės subertos padrikai, matyt, kartu 
su kremacinio laužo turiniu. Šalia jų ar net ant jų pa
dėta įvairaus dydžio akmenų. Po įkapėmis dar buvo 
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pastebėtos 5-8 cm storio anglių, degusių kauliukų, juo
dos žemės sluoksnis, o 75 cm gylyje pasimatė įžemis
molis. Vakarinėje kapo duobės dalyje aptiktų akmenų 
paskirtis neaiški, ypač stambiųjų. Galimas dalykas, kad 
jie žymėjo kapo vietą kapinyne. 

Pagal įkapes sunku spręsti apie mirusiojo lytį. Pa
laikai kartu su dalimi kremacinio laužo suberti ant ka
po duobės dugno 15-20 cm storio sluoksniu. 

Kapas Nr. 31 (deg.) 
Kapo duobės kontūrai išryškėjo 45 cm gylyje išny

kus armeniui. Ji stačiakampio užapvalintais kampais 
formos, orientuota PV-ŠR kryptimi. Jos ilgis -175 cm, 
plotis - 95 cm. ŠR duobės dalyje matėsi 4 akmenų ei
lė, atrodžiusi lyg akmenų vainiko likučiai (pav. 45:2). 

50-55 cm gylyje, duobės zonoje, išryškėjo juodos 
žemės 160 cm ilgio ir 70 cm pločio ruožas, kuriame 
buvo matyti anglies gabalų, degusių kauliukų. Šiame 
gylyje darytas duobės skerspjūvis pagal liniją A-A. 

60 cm gylyje minėtame ruože rastas žalvarinio įviji· 
nio žiedelio deformuotas fragmentas (pav. 33:2).65 cm 
gylyje už 16 cm į PV nuo žiedelio rastas labai korozi
jos sunaikintas geležinis įmovinis ietigalis (pav. 33:1). 
75 cm gylyje juodos žemės, anglių, degusių kauliukų 
sluoksnis išnyko ir pasimatė įžemis - molis. Šio sluoks
nio storis 20-25 cm. 

Duobėje atidengtų akmenų paskirtis neaiški, gali 
būti, kad jie žymėjo kapo vietą kapinyne. 

Sprendžiant pagal įkapes, čia palaidotas vyras. 
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GENČAI II CEMETERY 

Jonas Stankus 

Summary 

Genčai II cemetery is located in Genčai village, 
Kretinga ward, Kretinga district, on the right bank of 
Akmena river, approximately towards north-west 
direction from Kretinga town and abou t 1-1.2 km north
west from Genčai I cemetery. The cemetery is about 62-
65 m long towards northeast - southwest direction and 
about 25 m wide (Fig. 1). 

Burial rites 
26 cremations and 6 primary buriais were found in 

the cemetery. 1 double cremation No. 27AB also was 
found. 

Cremations. 21 buriais are of male buried individuais, 
2 female and the sexual dependency of the 9 buriais is 
unclear (Table 1). The outlines of the burial pits were seen 
at a 20-45 cm depth (Table 3). Part of the remains of the 
buried individuais and the burial items were buried in the 
big pits. The pits are of the form of a rectangle with the 
rounded corners. Their width is from 60 up to 100 cm, 
length - from 135 up to 270 cm (Table 2). 

The pits of the male buriais are mostly oriented 
towards northeast - southwest or south-west-north east 
directions, in rare occurrences southeast - northwest or 
northwest - southeast directions. Only the pits of 2 buriais 
are oriented towards east - west direction (Table 1). 

2 buriaIs of female buried individuais are found. Their 
pits are oriented southwest - northeast direction (Table 1). 

In some buriais the stones of different size were found. 
The burial items were seen at a depth 35-70 cm 

(Table 3). The burial items were put in a different way: 
a) in case when the remains of the buried individual and 

the burial items were poured out chaotically on the bottom 
of the burial pit covering all its area - in the buriais No. 6 
(Fig. 37:2), No. 9 (Fig. 38:2), No. 10 (Fig. 39:1), No. 11 
(Fig. 39:2), No. 16 (Fig. 40:4); b) in case the burial items 
are laid down according to all the traditions of the primary 
buriais - in the buriais No. 3 (Fig. 36:3), No. 7 (Fig. 37:3), 
No. 8 (Fig. 38:1), No. 12 (Fig. 39:3); c) in case when the 
burial items are concentrated in some one part of the 
burial: in the centre in the buriais No. 1 (Fig. 36:1), No. 5 
(Fig. 37:1), No. 22 (Fig. 42:3), No. 30 (Fig. 45:1); near 
some pit edge or end - in the buriais No. 15 - ne ar 
northern pit edge (Fig. 40:3), No. 17 - in north-east part 
(Fig. 41:1), No. 24 and No. 26 - south-west pit parts 
(Fig. 43:1, 3), No. 25 - in north-east pit part (Fig. 43:2); 
d) in case when in the pit the separate small pit is dug in 
which the cremated remains of the buri ed individual is 
poured in and the burial items are put separately outside 
the ranges of that small pit - the burial No. 13 (Fig. 40: 1) 
or both the remains of the buried individual and the burial 
items are put in a separate pit in the burial pit - in the 
buriaIs No. 2 - almost in the centre of a small pit (Fig. 36:2), 
No. 14 - in the north, north-west pit part (Fig. 40:2), No. 31-
in the pit centre (Fig. 45:2). The size of the extra small 
pits and pits in these burial pits is different: the small pit 
in the burial No. 2 - the small pit is of a 40x70 cm size, 
No. 13 - 45x80 cm size, No. 14 - 60x150 cm size, No. 31-
70x160 cm size; e) in case when the remains of the buried 
individual, remains of the cremation fire and the burial 
items are put in the coffins - the double burial No. 27 AB 
(Fig. 44:1). The oak hollowed-out log coffins are of an 
85-99 cm width. The remains of the buri ed individuais 
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are poured in the north east part of the coffin and the 
burial items in the central and south-west parts of the 
coffin. Since the way of funeral in the described buriais is 
different, they all have one common feature - the part of 
the contents of the cremation fire - coal, charred wood 
particles, part of the burned bones as the bed were poured 
on the bottoms of the burial pits with the layers 10--20 cm 
thick and also poured into the piled earth during filling 
up the pits. 

The burial items found in the cremations and their 
condition shows that not every of them were cremated 
together with the buried individual and not every time. 

6 prirnary buriais are found. The outlines of the pits 
are not preserved, only the buria I items were seen at a 
20--55 cm depth (Table 3). Some stones were found near 
some buriaIs. The orientation of the funeral of the buried 
individuais is difficult to determine because the skeletons 
are not preserved. 

5 buriaIs are of male buried individuais among the 
found primary buriais. 

Finds 
The buriaIs contain a few finds, the ornaments form 

the bigger part of them (Table 4). 
Headband spirais. 3 of them were found - in a female 

burial No. 4 and in a trench No. 13. The diameter of the 
bows - 1.3-2.3 cm. 

Neck-rings. 9 of them were found in the cremations. 
There are 2 groups: 

a) the 2 neck-rings with tapered-thin terminais are 
found and 17 units in the male cremation. Their bows are 
of a semi round cross-section, wider near the centre 1.5-
1.7 cm, their terminais taper up to 0.6-0.7 cm (Fig. 17:15) 
and 0.8-0.9 cm (Fig.17:13). The bows are not ornamented. 

b) 10 plaited neck-rings and their fragments were 
found (Table 4). The bows of the neck-rings are plaited 
from 2 or 3 bronze wires. The diameter is 0.4-1.5 cm, 
terminais are broken off so it is unclear with what kind of 
ornament the terminaIs were. 

Beads. 6 ofit were found in the cremations (Table 4). 
These are the following: 

a) amber beads found in the cremations No. 25 (two) 
and No. 27A (two). 3 out of these beads are double 
truncated cone shaped (Fig. 26:6, 7; Fig. 28:3). The height 
of them is from 0.8 up to 1 cm, diameter from 1.9 up to 2 cm. 

b) the tripie bronze bead has been found in the burial 
No. 16 (Fig. 16:3). lts Iength is 2.1 cm, diameter -1 cm. 

c) fragments of the blue glass small bead were found 
in the cremation No. 1. It is completely cracked. 

Brooches. 26 brooches and their fragments were 
found. Among them there were the following ones: 

a) the pennanular brooches with the poppyseed
shaped terminais were found - 10 units. According to 
the form of bow they are divided into the separate sub
groups: 1. Brooches with the oval shaped bow. 5 were 
found -in the buriais No. 20, 27B (two), 28 (two). Among 
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them only 2 brooches are well preserved (Fig. 29:5; 
Fig. 30:5), fragments of others (Fig. 20:2; Fig. 30:3). 
The bows ne ar the centre are of 0.5-D.8 cm, and taper 
towards the terminais up to 0.4 cm. The bows are not 
omamented. Theheightofheads 1-2crn,diameter-1-1.3cm. 
The size of the well-preserved brooches is 3.2x5.6 cm; 
5.8x6.1 cm. 2. The 3 brooches with the circular cross section 
bow were found in the buriais No. 22, 25, 30 (Fig. 22:4; 
Fig. 26:9; Fig. 36:10). The bows near the centre are of 
0.5 cm, taper towards the terminaIs up to 0.3-D.35 cm. The 
height of heads 1.2-1.4 cm, diameter - approximately 1 cm. 
Their sizes are 4.3x4.3; 3.9x5; 6.6x6.7 cm. 3. The brooch 
with the semi circular cross section bow has been found 
in the burial No. 27A. The bow near the centre is 0.4 cm 
wide and in the terminaIs - 0.3 cm. The height of the heads 
is 1.4-1.5 cm, diameter - 0.8-1 cm. The size of the brooch 
is 4x4.5 cm (Fig. 28:1). 4. The brooch with moulded bow 
has been found in the cremation No. 6. The bow near the 
centre is 1 cm thick, tapers towards the terminais. The 
height of the heads is 1.6 cm, diameter - 1.4 cm. The size 
of the brooch is 3.9x6 cm (Fig. 6:3). 

b) Pennanular brooch with the cylindrical terminaIs. 
They are divided into 2 sub-groups: 1. 2 brooches with 
the circular cross section have been found in the buria I 
No. 20 (Fig. 20:1) and in the burial No. 30 (Fig. 32:11). 
Their bows are 0.4-D.5 cm thick, diameter of the cylinders 
is 0.6-0.7 cm. The size of the brooches is respectiveIy 4.5x5 
and 5x5 cm. 2. The 2 brooches with the mouIded bow have 
been found in the buriaI No. 29 (Fig. 31:4) and in the 
buriaI No. 30 (Fig. 32:2). The bows near the centre are of 
a diameter of 0.4 cm. The size of the brooches is 3.9x4.8 cm 
and 7.9x5.3 cm. 

c) PennanuIar brooch with the angular heads are 7. 
They are divided into the following: 1. The fragment of 
the brooch with the square head has been found in the 
burial No. 19 (Fig. 19:1). The bow is of a circuIar cross 
section, its diameter near the centre is 0.5 cm, sIightly 
tapers towards the head. The head's size is 0.7xO.7 cm. 
2. The 2 brooches with the quadranguIar heads and with 
the tapered sides were found in the buriais No. 21 and 30. 
The bow of the brooch from the buriaI No. 21 is ovaI 
shaped, its diameter is 0.6 cm, tapers towards the heads. 
The size of heads is 0.6xO.7 cm. The bow of the brooch 
from the burial No. 30 is of a semi circuIar cross section, 
has the diameter near the centre 0.8 cm and tapers towards 
the terminaIs up to 0.5 cm. The height of the heads is 
approximateIy 2 cm, their size is 1.2x1.2 cm. The size of the 
first brooch is 6x6.2 cm (Fig. 21:2), the size of the second 
one - 6x6.1 cm (Fig. 32:1). 3. The 4 brooches with the staro 
shaped heads were found in the buriaIs No. 10 (fragments), 
17 (fragments), 25 and 30.Their bows are of a circularcross 
section. The bows near the centre are wider, reach 1.1-
1.3 cm. They taper towards the terminaIs up to 0.4-1 cm 
(Fig. 10:6; Fig. 17:16; Fig. 26:4; Fig. 32:5). Height of the 
brooches heads is from 1.2 up to 2.1 cm. The size of the 
well-preserved brooches is 5x6.5 cm, 6.9x8.1 cm. 
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d) Brooch with flaring terminaIs has been found in 
the burial No. 10. The bow is of a circular cross section, 
diameter near the centre is 0.7 cm, in the terminais -1.1 and 
1.2 cm. lts size is 5.3x5.5 cm (Fig. 10:7). 

e) The ladder fragment of the brooch has been found 
in tbe buria! No.25. The surface of the brooch is plated 
by tbe unknown metaI plate (Fig. 26:11). The brooch 
found in the burial No.4 is not identified (Fig. 5:1). 

Bronze cruciform has been found in a trench No. 
14. In the terminaIs of the cruciform and near the 
beginning of the needle the silver plates are attached to. 
In tbe centre of the plates the glass or enamel eyes were 
attached to. The length of the cruciform is 4.3 cm, length 
of the needle - 17.2 cm. The totallength of the pin is 
25.5 cm (Fig. 35:1). 

Bracelets. 50 units were found, among them even 12 
fragments. They are divided into the following groups: 

a) 18 bracelets with the zoomorfie terminaIs were 
found, 2 fragments among them. According to the bow 
form they are divided into some sub-groups: 1. The 
bracelets with the pressed muzzles with the semi circular 
cross section bowwere found in the buriaIs No. 6 (Fig. 6:4), 
No. 20 (Fig. 20:3), No. 22 (Fig. 22:5), No. 25 (Fig. 26:5). 
The surface of the bows is decorated with the cross cut 
ravines. The sizes of the bracelets are respectively the 
following: 6.8x9.3; 5.5x7.3; 4.9x6.1; 4.8x8 cm. The bracelet 
from the burial No. 14 (Fig. 14:2) is also attributable to 
this sub-group. 2. The 8 bracelets with the flattened 
triangle muzzles with the semi circular cross section bows 
are found in the buriaIs No. 9 (Fig. 9:6), No. 12 (Fig.12:1-
fragment), and with the rectangular cross section bows in 
the buriaIs No. 27 A (Fig. 28:4- fragments), No. 30 (Fig. 32:6-
9). Their surface is with the longitudinaI cut ravines and 
protuberances among them and eyes. The width of the 
bows is 1.6-2.2 cm. The size of the bracelets is 5.6x7.7 
(burial No. 9), 5.2x7.6; 5.7x7.6; 5.6x8.2 cm (burial No. 30). 
3. The 3 bracelets with tapered muzzles with the 
rectangular cross section bows were found in the buriaIs 
No. 9 (Fig. 9:7), No. 27B (Fig. 29: 4), No. 29 (Fig. 31:3). 
The bows near the centre are wider, reach 1-1.4 cm, and 
in the terminaIs 0.5-0.8 cm. Their surface is decorated 
with the longitudinaI cut ravines and cross cuts. The size 
of the bracelets 5.5x8.5; 5.7x7.6; 4.5x5.6 cm. 4. The 
bracelets with the high muzzles. 2 of such were found in 
the burial No. 19 (Fig. 19:2, 3). The bows are tapered, 
with the cross section and rectangular rounded comers on 
top, 0.4-0.6 cm width. The terminaIs are tapered up to 
0.4-0.5 cm. Their bows are decorated with the cross cut 
ravines. The size of the bracelets is 5.2x7.8 and 5x7.9 cm. 

b) The spira! bracelet was found in the burial No. 7. 
It consists of 12 spiraIs. The side bows taper towards the 
terminaIs (Fig. 7:4). The length of the bracelet is 7.6 cm 
and it is 6.4 cm wide. 

c) Sash-like bracelets. In total30 such bracelets were 
found. They are the following: 1. The fragment of the 
bracelet of the same width, with rectangular cross section 

bow has been found in the burial No. 3. The bow is 1.1 cm 
wide (Fig. 4:1). The surface is decorated with the 
longitudinaI cut ravens. Fragment is 6.6 cm long. 

In the trench No. 13 the bow was found with the semi 
circular cross section (Fig. 34:3). The bow is 1.5 cm wide. 
lts size is 5.5x7.2 cm. 

2. The bracelets with the tapered terminaIs: 28 such 
bracelets were found. They are divided into the 
following: 2.1. Bracelets with the semi circular cross 
section bow. They are 7 - in the buriaIs No. 18 (Fig.18:1), 
No. 22 (Fig. 22:6), No. 23 (Fig. 24:1, 2), No. 25 (Fig. 26:8, 
10), trench No. 13 (Fig. 34:2). The width of bows near 
the centre is 0.7-0.8-0.9-1.4 cm and in the terminals-
0.5-0.8 cm. Their size is 4.4x6.2 cm (burial No. 22), 
5.9x6.4 and 6x8.5 cm (burial No. 23), 4.1x5.4 and 
4.5x5.6 cm (burial No. 25). The one that found in the 
burial No. 18 is deformed. 2.2. The 2 bracelets with the 
circular cross section bow were found in the buria Is 
No. 1 (fragments in Fig. 3) and No. 20 (Fig. 20:4). The 
rough size of the bracelets from the burial No. 1 is 
3x5.5 cm. 2.3. The 5 bracelets of like the high triangular 
cross section bow were found in the buriaIs No. 9 
(Fig. 9:4), No. 10 (Fig. 10:8 an fragment in Fig. 10:1), 
No. 16 (Fig. 16:1), No. 17 (Fig. 17:2). The width of the 
bows is 0.9-1.7 cm, with the terminaIs tapered up to 0.5-
0.9 cm. The bows are not omamented. The size of the 
bracelets is the following: 3.5x7.2; 3.9x7; 5x7.1; 4.1x7.3 cm. 
2.4. The 3 bracelets with the rectangular cross section were 
found in the buriais No. 9 (fragment in Fig. 9:5), No. 10 
(fragment in Fig.1O:3), No. 16 (fragment in Fig.16:2). The 
width of their bows is 0.8-1 cm. The bracelets are not 
ornamented. 2.5. The 11 bracelets with the square cross 
section bowwere found in the buria! No. 17 (Fig. 17:1; 3-5, 
6-12). The bows are ornamented with the longitudina! cut 
ravens, eyes, and dots and cross cut ravens. The bows are 
0.6-0.9 cm wide. The size of the bracelets is 6.3x7.4; 6.5x7; 
6x7.2; 5.9x7.8; 6.9x8.6 and 6.9x6.9 cm. 

d) The bracelet with thickened terminaIs was found 
in the burial No. 18 (Fig. 18:2). The bow is of a circular 
cross section, is 0.5 cm wide near the centre and in the 
terminaIs 0.7 cm thick. It is not ornamented. The size of 
the bracelet is 4x7.5 cm. 

Rings. They are spiraI and are divided into the 
following: 1. The 2 rings of the circular cross section were 
found in a buria! No. 24 (Fig. 25:2) and in the trench No. 14 
(Fig. 35:2). The bows are bent from the bronze wire of a 
0.1-0.2 cm thick. The diameter of the small rings is 2.2-
2.6 cm. 2. The 3 rings of the semi circular cross section 
bowwere found in the buriaIs No. 6 (Fig. 6:1), No.7 (Fig. 7:2), 
No. 31 (Fig. 33:2). The bows are bent from the 0.3-0.4 cm 
wide bronze sashes. The diameter of the small rings is 
2.2-2.9 cm. 3. The ring bent from the bronze wire of the 
tri angle cross section was found in the burial No. 6 
(Fig. 6:2). It consists from the 3 bows. The middle one is 
wider and has the clearly seen protuberant longitudinaI 
edge in the middle. lts diameter is 2.2 cm. 
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Small axes. 2 of them were found in the buriais No. 3 
(Fig. 4:2) and 24 (Fig. 25:3). The diameter of the first one 
is 0.6-0.7 cm, the diameter of the second one is 1.5 cm. 

Working and household tools, weapons 
Knives. 12 of them were found in the buriais No. 6 

(Fig. 6:7), No. 7 (Fig. 7:3), No. 9 (Fig. 9:10), No. 22 (two
Fig. 22:7, 8), No. 27B (Fig. 29:8), No. 28 (two - Fig. 30:6, 
7), No. 29 - Fig. No. 31:6. 1 !mife was found by chance in 
the trench No. 16 (Fig. 35:8). Many of them have the 
straight blades, the length of them vari es from 8.5 up to 
17.8 cm, width - from 1.1 cm up to 1.9 cm. The blade of 
the knife from the burial No. 25 is slightly curved, 
approximately 21 cm long and 2.2 cm wide. 

Scythes. 4 fragments of the scythes were found in 4 
men buriais No. 9 (Fig. 9:1), No. 11 (Fig. 11:1), No. 14 
(Fig.14:1), No. 25 (Fig. 26:1). The length ofthe preserved 
blades appropriately 27; 20; 26; 21 cm. their width is from 
2.2 cm up to 1.9 cm. 

Miniature axes. 3 of them were found in 3 men buriais 
No. 9 (Fig. 9:9), No. 15 (Fig. 15); No. 21 (Fig. 21:4). They 
all are socketed. The totallength of them is 6.5; 6; 10.4 cm. 

Gouges-hoes. 2 of them were found in the following 
buriais: female burial No. 27 A (Fig. 28:5) and male burial 
No. 28 (Fig. 30:8). The gouges are hafted. The width of 
their blades is 3.5 and 3 cm. 

Household items 
Mountings. They were found in the burials No. 22 

and No. 28. The first one is like the mounting of the !mife 
case mounting (Fig. 22:2). The ones that found in the burial 
No. 28 (Fig. 30:4) perhaps are the mountings of a belt. 

The fragments of the mountings of the bronze 
drinking horn were found in the burial No. 21 (Fig. 21:1). 
Their diameter is 0.5-0.7 cm. 

Loops. The 3 loops were found in the buriais No.23 
(Fig. 24:5), No. 27B (Fig. 29:7), No. 30 (fragment - Fig. 30:3). 
The loops are bent from the circular cross section bronze 
wires of 0.2-0.4 cm thick. Their size is 3x3.3 and 2.6x2.6 cm. 

Buckles. 5 buckles were found in the burial No. 7 
(Fig. 7:1). lts width 2.4 cm, length -3 cm. The bow is of a 
circular cross section of that one found in the burial No. 8 
(Fig. 8:1), 0.6 cm, thick, diameter 5 cm. The one from the 
burial no 19 (Fig. 19:4): the size of the buckle is the 
following: width 3.5 cm, lenghth - 5.1 cm. The buckle in 
the burial No. 22 (Fig. 22:1): width 3.4; length 4.2 cm. 
The buckle in the burial No. 27B (Fig. 29:6): length 2.3; 
width 1.3-1.7 cm. All buckles are from bronze, found in 
the male buriais. 

Spurs. The 3 spurs were found. In the burial No. 12 
the fragments of the bronze spur were found - 2 parts of 
the moulded bow of a diameter of 0.5 cm (Fig. 12:3). In 
the burial No. 17 the bow of the fragment of the spur is 
also moulded, of a diameter of 0.5 cm (Fig. 17:14). The 
bow of the spur found in the burial No. 21 is of a semi 
circular cross section (Fig. 21:3). The 1 cm long spike is 
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preserved. All the spurs are made from bronze and found 
in the male buriais. 

Potsherd. In the burial No. 30 2 potsherd were found, 
they are fragments of a neck, shoulders and body. The 
surface in the area of a neck and body is ornamented with 
the pressed sashes and in the area of a neck also with the 
hooks (Fig. 32:13, 14). 

Weapons 
Battle-axe. The 1 battle-axe with a wide blade and a 

blunt end with the fan like blades was found in a male 
burial No. 22. lts blades are thin and wide. The length of 
the axe is approximately 18 cm (Fig. 23). 

Spearheads. 27 spearheads were found in 11 male 
buriais and the ones were found by chance in 3 investigated 
trenches. They are, as mentioned earlier, badly destroyed 
by the corrosion. Qnly 17 spearheads aut of a total number 
of 27 are preserved better. They are divided in the 
following kind of spearheads: a) 3 iran socketed 
spearheads with the osier leave shaped blades were found 
in the buriais: No. 23 (Fig. 24:4); No. 31 (Fig. 33:1), in a 
trench No. 16 (Fig. 35:3). The length ofthese spearheads 
varies from 16-24 cm, length of the sockets - 7-9 cm, 
length ofblades -13.5-20 cm. b) sash-like iran spearheads. 
13 of them were found in the buriais No. 11 (Fig. 11:3,4); 
No. 13 (Fig. 13:2); No. 23 (Fig. 24:3); No. 28 (Fig. 30:1); 
No. 29 (Fig. 31:5); in a trench No. 13 (Fig. 34:4-7). The 
totallength of them 18-31 cm. c) 3 spearheads with the 
short lanceolate and long socket were found in the burials 
No. 6 (Fig. 6:6); No. 14 (Fig. 14:3,4). The totallength of 
the se spearheads varies between 15-23 cm, socket is 9-
13 cm long, lanceolate - 6-8 cm. d) the 2 spearheads with 
a pronounced midrib and short socket were found in the 
burial No. 20 (Fig. 20:5) and in the trench No. 17 
(Fig. 35:7). The length ofthem 15.5-21 cm, length of the 
sockets 6-8 cm, length of the blades 9-13 cm. e) the 
spearhead with the profiled blade was found in the buri al 
No. 13 (Fig.13:1). lts length is 39 cm, length ofthesocket 
approximately 13 cm, blade is 26 cm long. f) the 
spearhead squeezed near the socket was found in the 
burial No. 27B (Fig. 29:1). Near the junction ofthesocket 
and the blade the protruded edge begins which extends 
along the blade. 

Chronological and ethnical subordination 
After exarnination of the funeral customs and the found 

materiai (burial items) ofthis cemetery one can follow the 
chronology and ethnic subordination of this cemetery. The 
funeral customs of the buried individu ais are dual: the 
buriais are both of prirnary and cremation character. 

The primary buriais. 6 prirnary buriais were found. 
The outlines of the prirnary burial pits are nat preserved. 
According to the burial items found in these buriais the 
part of the buriais seem to be oriented towards south east
north-west direction or north west-south east direction 
(buriais No. 18, 19), in the buriais No. 20, 29 the buried 
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individu aIs seem to be buried towards south-west direction. 
The prirnary buriaIs are oriented the similar way in the 
Genčai I, Laiviai, Lazdininkai and Palanga cem eteri es. 

The primary buriaIs contain a few burial iterns (Table 4). 
The ornaments found in burial items allow us to date the 
primary buriaIs to the 9th-11th or even 12th centuries. 

26 cremations were found. The outlines of the pits of 
many of them are clear. The major orientation of the pits 
of the buriaIs is towards south west-north east or north 
east-south west direction - 8 buriaIs, towards south east
narth west or north west-south east direction - buriaIs. 
The pits of the buriaIs are 60-100 cm wide and 135-270 cm 
long. The same orientation is of the cremations, size of 
the pits, burial rites in other cem eteri es of this region -
Genčai I, Klaišiai, Laiviai, Lazdininkai and Palanga. 

The cremations contain more burial items than the 
pri mary burials. They are the following: plaited neck-rings, 
pennanular brooches: with the poppyseed shaped, 
cylindrical, angular, star-shaped and flaring terminaIs; 
bracelets: with zoomorfic, sash-like and square cross 
section and tapered terminaIs (Table 4). 

These ornaments allow us to date the cremations to 
the lOth-13th centuries. 

According to the burial rites and burial items the 
cemetery is attributed to the 9th-13th centuries in which the 
members of the Mėguva Curonian community were buri ed. 
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Table 1. Orientation of the pits of the buriaIs and the 
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Translated from Lithuanian by Rasa Tolvaišaitė 

IIOfPEBAJIbHbIll: IIAMHTHMK fEJIlIAll: II 

MOHac CTaHKYC 

Pe310Me 

IIorpe6aJIbHbIH rraMS{THHK feH'laH II HaxO,ll,HTCJl B 
.l\epeBHe feH'laH KpeTHHrcKoro p-Ha Ha 6epery peKH 
AKw!He, B 10-15 KM Ha ceBepo-BocTOK OT rop0,ll,a Kpe
umra H OKOJIO 1-1,2 KM Ha ceBepo-BocTOK OT rrorpe6aJIb
HOro IIawITHHKa feH'laH I. MOrHJIhHHK IIpH6JIH3HTeJIbHO 
62-65 M .!lJIHHOH B HanpaBJIeHHH CB-I03 H 25 M 
umpHHoH (PHC. 1). 

Cnocoo 3axopoHeHHlI 
B MOrHJIbHHKe HaH.!leHO 26 norpe6eHHH C 

TpynoCO)!Q!(eHHeM H TOJIbKO 6 C TpynonOJIO:JKeHHeM. 
OOHapY:JKeHO O.!lHO .!lBOHHOe IIorpe6eHHe C Tpyno
CO)l{)J(eHHeM NQ 27 AB. 

IIorpeoeHHlI c TPynoCOJlOKeHHeM. HaH,lleHO 21 MY:JKCKoe 
3axopoHeHHe H 2 :JKeHCKHX. ITOJIOByro np~ma,uJle:JKHOCTb 
3axopoHeHHhIX B 9 rrorpe6eHHJlX YCTaHOBHTb He y.!laJIOCb 
(ra6JI1ma 1). KOHTYPbI MOrHJIbHhIX JlM 0603Ha'lHJIHCb Ha 
rny6HHe 20-45 CM (Ta6mma 3). Y 'laCTH YMeplllliX OCTaHKH 
H rrorpe6aJIhHhrH HHBeHTapb 3axopoHeHhI B 60JIhlllliX JlMax. 
5I.MhI npJlMoyroJIhHOH tĮ>OPMbI C 3aKpymeHHhIMH KpaJIMH. 
l1x IIllipHHa OT 60.!lo 100 CM, .n:mma - OT 135 CM .!lO 270 CM 
(Ta6JIHua 2). 

MY:JKCKHe 3axopOHeHHJl 'lame Bcero 0pHeHTHpOBaHbI 
CB-I03 HJIH I03-CB, pe:JKe IOB-C3 HJIH C3-IOB. 
TOJIbKO .!lBe MOrHJIhI 0pHeHTHpoBaHhI B-3 (Ta6JIHua 1). 

HaH,lleHhI .!lBa :JKeHCKHX IIorpe6eHHJl C TpYIIOCO:JK
:JKeHHeM. JIMbI 0pHeHTHpOBaHbI I03-CB (Ta6JIHua 1). B 
HeKoTopbIX MOrHJIaX 06HapY:JKeHbI KaMHH pa3Horo 
pa3Mepa. 

ITorpe6aJIbHhIH HHBeHTapb 6bIJI 06HapY:JKeH Ha 
rny6HHe 35-70 CM (Ta6JIHUa 3). OH YKJI3.llhIBaJICJl pa3HhlMH 
cnoco6aMH: a) OCTaHKH YMepIIIero H IIorpe6aJIbHbIH HW 
BeHTapb pa36paCbIBaJIHCb no BceH IIJIOma,llH JlMbI - B MO
rHJIax NQ 6 (pHC. 37:2), NQ 9 (PHC. 38:2), NQ 10 (PHC. 39:1), 
NQ 11 (pHC. 39:2), NQ 16 (PHC. 40:4); b) norpe6aJIbHbIH 
HHBeHTapb CKJIa,llhIBaJICJl Ha .!lHO MOrHJIhI no Tpa,llHUHH 
rrorpe6eHHH C TpynonOJIO:JKeHHeM - B MOrHJIaX NQ 3 
(pHC. 36:3), NQ 7 (pHC. 37:3), NQ 8 (pHC. 38:1), NQ 12 
(pHC. 39:3); c) IIorpe6aJIbHhrH HHBeHTapb CKOHUeHTpW 
pOBaH B O.!lHOM MeCTe: B ueHTpe MOrHJIbI NQ 1 (pHC. 36: 1), 
NQ 5 (pHC. 37:1), NQ 22 (pHC. 42:3), NQ 30 (pHC. 45:1); 
6JIH:JKe K KaKoMY-JIH60 Kparo MOrHJIbI HJIH K KOHUY -
NQ 15 - Y C KPaJI MOrHJIbI (pHC. 40:3), NQ 17 - B CB 
'laCTH JlMbI (pHC. 41:1), NQ 24 H NQ 26 - B B3 'laCTH 
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(pHC. 43:1, 3), N2 25 - B CB qaCTH (pHC. 43:2); d) Ha .llHe 
HeKoTophIX HM BhIKorraHhI OT.lleJIhHhIe HMKH, KY.lla 
CKJIa.llhIBaJIH OCTaHKH KpeMHpoBaHHoro YMepIIIerO, a 
rrorpe6aJIhHhIi1: HHBeHTaph CJIO)l(eH 3a rrpe.lleJIaMH HMKH -
MOrHJIa N2 13 (pHC. 40:1), JIH60 OCTaHKH H HHBeHTaph 
CJIO)l(eHhI B OT.lleJIhHYIO HMKY B MOrHJIhHOH HMe - MOrHJIa 
N2 2 - rrO'lTH B caMOM ueHTPe HMKH (pHC. 36:2), N2 14 -
B C, C3 KOHue (PHC. 40:2), N2 31- B ueHTPe (pHC. 45:2). 
B 3THX rrorpe6eHHHx pa3Mep .llOrrOJIHHTeJIhHO BhIKO
rraHHhIX HMOK pa3JIHllHhIi1: B MOrHJIe N2 2 HMKa 40x70 CM, 
N2 13 - 45x80 CM, N2 14 - 60x150 CM, N2 31- 70x160 CM; 
e) OCTaHKH YMepIIIero, OCTaTKH rrorpe6aJIhHoro KOCTPa 
H HHBeHTaph CJIO)l(eHhI B rp06 - .llBOHHaH MOrHJIa N2 27 AB 
(pHC. 44:1). fp06hI Bhl.llOJI6JIeHhI H3 .lly6a, IIIHPHHOH 85-
99 CM. B HHX OCTaHKH CChIIlaHhI B CB qaCTH rp06a, a 
HHBeHTaph B ueHTPe H 103 qaCTH. HeCMOTPH Ha TO, 'lT0 
crroc06 3axopoHeHHH B MOrHJIax pa3JIH'lHhIH, 061Uee .llJlH 

Bcex rrorpe6eHHi1: TO, qTO qaCTh OCTaTKOB rrorpe6aJIhHOrO 
KOCTPa - yroJIh, raph, qaCTh 06ropeBIIIHX KOCTeH, 6hIJIa 
paCChIrraHa rro .llHY MOrHJIhHhIX HM CJIOBHO "rrOCTeJIh", 
CJIOeM 10-20 CM TOJl1UHHOH, H 3aChIIlaJIaCh B HarrOJIHeHHe 
MOrHJI B XO.lle 3aKaIlhIBaHIDI. Hai1:.neHHhlli B 3axopOHeHHHX 
C TPYIIOCO)l()l(eHHeM rrorpe6aJIhHhIH HHBeHTaph H ero 
COCTOHHHe rrOKa3hIBalOT, qTO HHBeHTaph He BeCh H He 
BCer.lla C)l(HraJICH BMeCTe C YMepIIIHM. 

IIorpe6eHHlI C TpynonOJIO)KeHHeM. 06Hap~eHo 6 
MOrHJI. KOHTYPhI He COXpaHHJIHCh, rrOrpe6aJIhHhIH 
HHBeHTaph rrOKa3aJICH TOJIhKO Ha rJIy6HHe 20-55 CM 
(Ta6mma 3). B03JIe HeKoTophIX MOrHJI Hai1:.neHhI KaMHH. 
0pHeHTaUHIO 3axopoHeHHH YMepIIIHx YCTaHoBHTh 
rrp06JIeMaTH'lHO, TaK KaK CKeJIeThI He COXpaHHJIHCh. B 
'IHCJIe rrorpe6eHHH C TPyrrorrOJIO)l(eHHeM 5 M~CKHX 
3axopoHeHHi1:. 

Haxo.lJ.KH 
B rrorpe6eHHHX HaxO.llOK 6hillO HeMHoro, 60JIhIIIYIO 

qaCTb COCTaBJIHIOT YKPaIIIeHIDI (Ta6mma 4). 
CnHpaJIH BHCO'lHblX KOJIeų. Hai1:.neHhI 3 e.llHHHUhI B 

)l(eHCKOH MOrHJIe N2 4 H rrepeMhI'lKe N2 13. }l,HaMeTP 
.ll~ 1,3-2,3 CM. 

illeHHble rpHBHbI. Hai1:.neHo 9 e.llHHHU B rrorpe6eHHHX 
C TPYIIOCO)l()l(eHHeM. 110.llpa3.lleAAIOTCH Ha 2 rpyrrrrhI: 
a) meilHble rpHBHbI C 3aOCTpHJOIl(HMHCH-yrOH'I8JOll(HMHCH 

KOHUaMH - 2 e.llHHHUhI, B M~CKOM rrorpe6eHHH C TPYIIo
CO)l()l(eHHeM N2 17. )l.~ rroJIYKPyrJIoro rrorrepe'lHoro 
CeqeHHH, y Cepe.llHHhI YTOJI1UaIOTCH .ll0 1,5-1,7 CM, K 
KOHUaM C~IOTCH.110 0,6-0,7 CM (PHC. 17:15) H 0,8-0,9 CM 
(PHC. 17:13). }l,~ He 0pHaMeHTHpOBaHhI. b) BHTblX 

IIIei1:HbIX rpHBeH H HX <pparMeHTOB Hai1:.neHo 10 (Ta6JIHUa 
4). }l,~ IIIeHHhIX rpHBeH CBHThI H3 2 HJIH 3 6POH30BhIX 
rrpOBOJIOK. }l,HaMeTp 0,4-1,5 CM, KOHUhI 06JIOMaHhI, 
rr03TOMY He HCHO, KaK OHU 3aKaHqHBaJIHCh. 
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BYCHHbl. 06Hap~eHo 6 6YCHH, B rrorpe6eHHHx C 
TpyrroCO)l()l(eHHeM (Ta6JIHua 4). A HMeHHO: a) 
HHTapHhIe 6YCHHhI HaH.lleHhI B rrorpe6eHHHx C 
TpyrroCO)l()l(eHHeM N2 25 (.llBe) H N2 27A (.llBe). 3 H3 
3THX 6YCHHOK B <popMe .llBOHHOro yceqeHHOrO KOHyca 
(pHC. 26:6, 7; pHC. 28:3). BhlcoTa OT 0,8 .ll0 1 CM, 
.llHaMeTP OT l,9.ll0 2 CM. b) TPOHHaH 6pOH30BaH 6YCHHa 
Hai1:.neHa B MOrHJIe N2 16 (pHC. 16:3). }l,JIHHa 2,1 CM, 
.llHaMeTp 1 CM; c) <l>parMeHT 6YCHHhI H3 CHHero CTeKJIa 
Hai1:.neH B rrorpe6eHHH C TpyrroCO)l()l(eHHeM N21. OHa 
rrOJIHOCThlO rrOTpeCKaHa. 

<l>H6YJJbl. Hai1:.neHo 26 <pH6YJI H HX <pparMeHToB. B 
HX qHCJIe: 

a) BOJIhIIIHHCTBO HaH.lleHHhIX nO)ĮKoBoo6pa3Hblx 
tĮJH6Y/1 OTHOCHTCH K THrry C rOJIOBKaMH B BH.lle MaKOBbIX 
Kop060qeK - 10 3K3. 110 <popMe.ll~ OHH rrO.llpa3.ne
AAIOTCH Ha rrO.llrpyrrrrhI: 1. t1JH6Y/1bl C OB8/1bHOil jlfJKKoii. 

Hai1:.neHo 5 e.llHHHU - B MOrHJIaX N2 20, 27B (.llBe) , 28 
(.llBe). TOJIhKO .llBe <PH6YJIhI ueJIhIe, OCTaJIhHble -
<pparMeHThI (pHC. 20:2, 29:3, 30:3). ~ y cepe.nHHbI 
0,5-0,8 CM, K KOHuaM c~aIOTCH .ll0 0,4 CM. }l,~ He 
opHaMeHTHpOBaHhI. BbICOTa rOJIOBOK 1-2 CM, .llHaMerp 
1-1,3 CM. Pa3Mep ueJIhIX <PH6YJI 3,2x5,6 CM, 5,8x6,l CM. 
2. t1JH6Y/1bl C jlfJKKoii Kpyr/1oro nOnepe'lHOrO Ce'leHHH. 

Hai1:.neHo 3 - B rrorpe6eHHHX N2 22, 25, 30 (pHC. 22:4, 
26:9, 36: 1O) . }l,~ y Cepe.llHHhI OKOJIO 0,5 CM, K KOHl.\aM 
c~aIOTCH.110 0,3-0,35 CM. BhICOTa rOJIOBOK 1,2-1,4 CM, 
.llHaMeTP OKOJIO 1 CM. Pa3Mep 4,3x4,3; 3,9x5; 6,6x7 CM. 
3. t1JH6Y/1a C JŲ7KKoil n0/1YKpyr/10ro nOnepe'lHOrO Ce'leHHH 

Hai1:.neHa B MOrHJIe N2 27A. }l,~ Y Cepe.llHHhI 0,4 CM 
IIIHpHHOH, K KOHUaM - 0,3 CM. BhICOTa fOJIOBOK 1,4-1,5 CM, 
.llHaMeTp 0,8-1 CM. Pa3Mep <PH6YJIhI 4x4,5 CM (pHC. 28:1). 
4. t1JH6Y/1a C TOp)ĮHpoBaHHoil )ĮYJKKoii HaH.lleHa B 

rrorpe6eHHH C TpyrroCO)l()l(eHHeM N2 6. }l,Y)I(Ka y 
Cepe.llHHhI OKOJIO 1 CM TOJI1UHHOH, K KOHuaM C~aeTCJI. 
BhICOTa rOJIOBOK 1,6 CM, .llHaMeTp - 1,4 CM. Pa3Mep 
<pH6YJIhI 3,9x6 CM (pHC. 6:3). 

b) llO)ĮKoBoo6pa3Hble <PH6YJIhI C UHJIHH.llpH'leCKHMH 
KOHUaMH. 110.llpa3.lleJIHlOTCH Ha .llBe rro.llrpyrrIIhI. 1. t1JH-

6Y/1b1 C jĮJ'JKKoii Kpyr/10ro nOnepe'lHoro Ce'leHHH. 1) HaH.neHo 
2 3K3eMIlJIHpa B MOrHJIe N2 20 (PHC. 20:1) H MOrHJIe NQ 30 
(pHC. 32:11). }l,~ TOJI1UHHOH 0,4-0,5 CM, .llHaMerp 
UHJlHH.llPHKOB 0,6-0,7 CM. Pa3Mep <pH6YJI COOTBeTCTBeHHO 
4,5x5 H 5x5 CM. 2) t1JH6Y/1b1 C TOp)ĮHpoBaHHoil ĮĮ)'JKJwii. 

Hai1:.neHo 2 e.ll. - B MOrHJIe N2 29 (pHC. 31:4) H MOfHJIe 
N2 30 (PHC. 32:2). }l,~ y Cepe.llHHhI .llHaMeTPoM 0,4 CM. 
Pa3Mep <PH6YJI 3,9x4,8 CM H 7,9x5,3 CM. 

c) llO)ĮKOBOO6pa3HbJe tĮJH6Y/1b1 C rpaHeHHblMH nyroBKIlMH 

Ha KOHIĮ8X. Hai1:.neHo 7 e.ll. OHH rrO.llpa3.lleJIHIOTC~I: 1. t1JH-

6Y/1a C '1eTblpexyro/1bHOii r0/10BKOii, <pparMeHT 06Hap}')KeH 
B MOrHJIe N2 19 (pHC. 19:1). ~ KpyrJIoro rrOIIepe'IHoro 
CeqeHHH, y Cepe.llHHhI 0,5 CM B .llHaMeTPe, K roJlOBKaM 
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He3HaŲI1TeJIbHO C}0KaeTC5I. Pa3Mep roJIOBKH 0,7xO,7 CM. 
2. tPH6YJ1bl C '1eTblpexyrOJ1bHblMH r0J10BK8MH CO 

CKOllleHHblMH Kp8HMH. HaH,u,eHbI 2 e.ll.. - B MOBme NQ 21 
H NQ 30 . .L(}')KKa qm:6YJlbI H3 MOrHJlbI N221 OBaJIbHOH 
!ĮlOPMbI, .ll.HaMeTpOM 0,6 CM, K rOJIOBKaM C}0KaeTC5I. 
Pa3Mep rOJIOBOK 0,6xO,7 CM . .L(}')KKa qm6YJIbI H3 MOrHJIbI 
N2 30 nOJIYKPyrJIoro nonepeŲHoro CeųeHH5I, K Cepe.ll.HHe 
IlHaMeTpOM 0,8 CM, K KOHuaM C}0KaeTC5I .ll.0 0,5 CM. 
BblCOTa rOJIOBOK OKOJIO 2 CM, HX pa3Mep 1 ,2xl,2 CM. 
Pa3Mep nepBOH qm6YJIbl- 6x6,2 CM (pHC. 21:2), BTOPOH-
6x6,1 CM (pHC. 32:1). 3. (/JH6YJ1b1 CO 3Be3J(006p83Hb1MH 

r0J10BK8MH. HaH,u,eHO 4 3K3eMITJl5Ipa - B MOrHJIe NQ 10 
(!ĮlparMeHT), NQ 17 (cpparMeHT), NQ 25 H NQ 30 . .L(}0KKH 
nonYKpymoro nonepeŲHoro CeųeHH5I. K Cepe.ll.HHe 
YTOJIluaIOTC5i, .ll.OCTHraIOT 1,1-1,3 CM. K KOHuaM 
Cj')KaIOTC5i .ll.0 0,4-1 CM (pHC. 10:6, 17: 16, 26:4, 32:5). 
Bblcora roJIOBOK OT 1,2.ll.0 2,lcM. Pa3Mep ueJlbIX cpH6YJI-
5x6,5; 6,9x8,1 CM. 

d) tPH6YJ18 C yrOJ1l/ĮeHHbIMH KOHŲ8MH HaH,u,eHa B 
MOrHJ1e NQ 10 . .L()')KKll KpyrJIOrO nonepeŲHoro ceųeHH51, 
Y Cepe.ll.HHbI .ll.HaMerpoM 0,7 CM, K KOHuaM 1,1 11 1,2 CM. 
Pa3Mep 5,3x5,5 CM (pI1C. 10:7). 

e) tPp8rMeHT nepeKJ18J('18TOH ąJH6YJ1bl Haii.u.eH B 
MOrHJ1e NQ 25. lloBepXHocTb cpl16YJlbI nOKpblra nnaCTHW 
KOM 113 He YCTaHORJIeHHoro MeTaJlJIa. cD116YJIa, HaH,u,eHHa5i 
B MOrHJ1e NQ 4, He l1.ll.eHTl1cpHUl1pOBaHa (Pl1c. 5:1). 

BYJJ3BK3. EPOH30Ba5i KpeCTOBI1.ll.Ha5i 6YJIaBKa HaH,u,eHa 
B nepeMbIŲKe NQ 14. Ha KOHUax KpeCTOBHH 11 y Haųana 
HrOJIKH npl1KpellJleHbl cepe6p5lHble llJlaCTI1HKH. OHI1 
0pHaMeHTl1pOBaHbI BbmyKJIblMH HaCeqK3MI1 C nonepeų
HbIMI1 3apy6KaMJ1. B ueHrpe llJlaCTI1HOK 6bIJll1 npl1Kpen
neHbl rna3KH 113 CTeKJIa HJII1 3MaJII1 . .L(nHHa KpeCTOBHH 
4,3 CM, I1rOJIKH 17,2 CM. 06J.Ua5i ,ll,JlI1Ha 6YJIaBKH 25,5 CM 
(pHC. 35:1). 

Bp3CJJeTbI. l1x HaH,u,eHO 50 e.ll.I1HHU. B TOM ŲI1CJIe 
12 cĮ>parMeHToB. llO.ll.pa3.ll.eJI5IIOTC5i Ha CJIe.ll.YIOJ.Ul1e 

rpYllITbI: 
8) lip8CJ1eTbl C 300MOprjJHblMH MOTHB8MH. HaH,u,eHO 18, 

H3 HHX 2 cpparMeHTa. llo cpopMe .ll.}0KKH OHl1 nO.ll.pa3.ll.e
JI5iIOTC5i Ha PM nO.ll.rpynn: 1. lip8CJ1eTbI CO C}/(8TblMH 

MOP/(O'lKIlMH H Jl)?KKIlMH nO.l1)'KpyrJ1oro nOnepe'lHoro ce'leJHIH. 

Hai1,ll,eHo 5 e.ll.. - B MOrHJIax NQ 6 (pl1c. 6:4), NQ 20 (Pl1c. 
20:3), NQ 22 (pl1c. 22:5), NQ 25 (Pl1c. 26:5). lloBepXHoCTb 
,llj')KKH YKpallIeHa np0.ll.OJIbHbIMI1 KaHaBKaMI1, BbI
nyKJIOCT5iMH, TOŲKaMH, rna3KaMI1. KOHUbI 3a.KaH'IJ{B(U()T5I 
nonepeŲHbIMI1 KaHaBKaMI1. Pa3Mep 6paCJIeTOB co
OTBeTCTBeHHO 6,8x9,3, 5,5x7,3, 4,9x6,1, 4,8x8 CM. C 
OroBOPKaMH, B 3ry rpynny npHŲHCJl5ieTC5I 11 6paCJIeT 113 
MOrHJ1bl NQ 14 (Pl1c. 14:2).2. liP8CJ1eTbI CO CnJ1IOUĮeHHbIMH 

rpeyrOJ1bHblMH MOPJ(O'lK8MH H ĮĮ)'lKX8MH n0J1YKpyrJ10ro 

nOnepe'lHOrO Ce'leHHH. HaH,u,eHO 8 3K3. - B MOrHJIax NQ 9 
(pHC. 9:6), NQ 12 (pl1c. 12:1 - cpparMeHT), 11 np5iMoyroJIb-

HOro nonepeŲHoro ceųeHH51 B MOrHJIax NQ 27A (pl1c. 28:4-
cpparMeHT), NQ 30 (pHC. 32:6-9). l1x nOBepXHOCTb YKPa
llIeHa np0,llOJlbHbIMH KaHaBKaMH 11 BbIUYKJlOCT5iM11 Me)l(,ll,y 
HHMI1, rna3KaMJ1. llIl1pHHa .ll.}0KKH 1,6-2,2 CM. Pa3Mep 
6paCJleTOB 5,6x7,7 CM (MOrHJIa NQ 9), 5,2x7,6, 5x7,6, 
5,6x8,2 CM (MOrHJIa NQ 30). 3. lip8CJ1eTbI C yrOH'I8IOUĮH

MHCH MOP/(O'lK8MH H Jl)?KK8MH KBa.ap8THoro nOnepe'lHOrO 

Ce'leHHH. HaH,u,eHo 3 e,ll. - B norpe6eHH5iX NQ 9 (PI1c. 9:7), 
NQ 27B (Pl1c. 29:4), NQ 29 (Pl1c. 31:3) . .L(}0KKH K cepe
.ll.HHe yrOJIJ.UaIOTC5I, .ll.OCTl1raIOT 1-1,4 CM, Ha KOHUax 0,5-
0,8 CM. llOBepxHOCTb YKpallIeHa np0.ll.OJlbHbIMI1 
KaHaBKaMI1, nonepeŲHbIMI1 HaCeŲKaMI1. Pa3Mep 
6paCJIeTOB: 5,5x8,5, 5, 7x7 ,6, 5,6x7,9, 4,5x5,6 CM. 4. liP8C

J1eTbl C Y3KHMH BblCOKHMH MOPJ(O'lK8MH. HaM.ll.eHbI 2 
e.ll.I1HHUbI B MOrHJIe NQ 19 (Pl1c. 19:2,3) . .L(}0KKH Y3KHe, B 
CeųeHI1H KBa,ll,paTHble C 3aKpyrJIeHHbIMI1 BBepxy yrJlaMI1, 
llIHPI1HOH 0,4--D,6 CM. KOHUbl C}0KeHbI ,ll0 0,4-0,5 CM. 
.L(}0KKH YKPallIeHbI nonepeŲHbIMI1 KaHaBKaMI1. Pa3Mep 
6paCJIeTOB: 5,2x7,8 11 5x7,9 CM. 

b) Cmtp8.l1bJlbIii 6paCJ1eT. Hai1,ll,eH B MOrHJIe NQ 7. CocroI1T 
113 12 CllI1paneH. KpaiiHJ1e .ll.}0KKH K KOHUaM C}0K3lOTC5i 
(Pl1c. 7:4) . .L(nI1Ha 6paCJIeTa 7,6 CM, .ll.l1aMerp 6,4 CM. 

c) J/eHTO'lHble 6p8CJ1eTbl. HaH,u,eHO 30 e.ll.HHHU. Cpe.ll.11 
HHX: 1. cDparMeHT 6paCJleTa C .ll.)')KKllMH KBa,ll,paTHOro 
nonepeŲHoro CeųeHH5I O/(HH8KOBOH llIHpHHbI HaH,u,eH B 
norpe6eHHH NQ 3. llIl1pl1Ha .ll.}0KKH 1,1 CM (pHC. 4:1). 
lloBepxHocTb YKpallIeHa np0,llOJIbHbIMH KaHaBKaMI1 . 
.L(nI1Ha cpparMeHTa 6,6 CM. B nepeMbIŲKe NQ 13 HaH,u,eHa 
,ll}')KKa nOJIYKPyrJIoro nonepeŲHoro CeųeHH5I (pl1c. 34:3). 
llII1PHHa.ll.}0KKH 1,5 CM. Pa3Mep 5,5x7,2 CM. 2.lip8CJ1eTbI 

C yrOH'I8IOl/ĮHMHCH KOHŲ8MH. l1x 06Hap}0KeHO 28. K HMM 

npHŲI1CJl5ilOTC5i: 2.1. EpaCJleTbI C .ll.}')KKOM nOJlYKPyrJIoro 
nonepeŲHoro CeųeHH5i. l1x HaH,u,eHO 7 3K3. - B MOrHJIax 
NQ 18 (Pl1c. 18:1), NQ 22 (Pl1c. 22:6), NQ 23 (Pl1c. 24:1, 2), 
NQ 25 (Pl1c. 26:8, 10), B nepeMbIŲKe NQ 13 (Pl1c. 34:2). 
llIl1pHHa.ll.}')KKI1 y Cepe,ll,HHbI 0,7-0,8-0,9-1,4 CM, Y KOHUOB 
0,5-0,8 CM. l1x pa3Mep 4,4x6,2 CM (MOrHJIa NQ 22), 5,9x6,4 
11 6x8,5 CM (MOrHJIa NQ 23), 4,1x5,4 11 4,5x5,6 CM (MOrHJIa 
NQ 25). EpaCJleT, HaH,u,eHHbIH B MOrHJIe NQ 18, .ll.ecpopMH
pOBaH. 2.2. EpaCJleTbI C .ll.}')KKOH KpyrJIOrO nonepeŲHoro 
ceųeHH51. HaH,u,eHbI 2 e.ll.HHHUbI - B MOrHJIax NQ 1 (Pl1c. 3 
- cpparMeHT), 11 NQ 20 (pl1c. 20:4). llpl16JII1311TeJIbHbIH 
pa3Mep 6pacJlera 113 MOnUIbI NQ 1 3x5,5 CM. 2.3. EpaCJIeTbI 
C .ll.}')KKOH OcrpOKOHeŲHOrO rpeyroJlbHl1Ka B nonepeŲHOM 
ceųeHHl1. HaH,u,eHbI 5 3K3. - B MOrHJIax NQ 9 (Pl1c. 9:4), 
NQ 10 (pl1c. 10:811 CPParMeHT - Pl1c. 10:1), NQ 16 (pl1c. 16:1), 
NQ 17 (pl1c. 17:2).llIHpHHa.ll.}0KKH 0,9-1,7 CM, K KOHUaM 
c}0Kaerc5i .ll.0 0,5-0,9 CM . .L(}')KKH HeOpHaMeHTl1pOBaHHbIe. 
Pa3Mep 6paCJIeTOB: 3,5x7,2; 3,9x7; 5x7,1; 4,lx7,3 CM. 2.4. 
EpaCJleTbI C .ll.}0KKOH np5IMoyroJlbHOro nonepeŲHoro ceųe
HH5i. HaH,u,eHO 3 3K3. - B norpe6eHH5iX NQ 9 (cpparMeHT
PI1C. 9:5), NQ 10 (cpparMeHT - PI1C. 10:3), NQ 16 (cĮ>parMeHT-
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pHC. 16:2) . IllHpHHa .n;y)!(eK 0,8-1 CM . EpaCneThI 
HeopHaMeHTHpoBaHHhle. 2.5. EpacneThI C .n;y)!(KaMH 
qeThlpexyrOnhHOfO rrOrrepeqHOfO CeqeHIDI. HaH,n,eHO 11 
e.n;. B rrorpe6eHIDIX NQ 17 (pHC. 17:1,3-5, 6-12) . .l1:~ 
0pHaMeHTHpOBaHhI rrpo.n;onhHhIMH KaHaBKaMH, rna3KaMH, 
TOqKaMH H rrOrrepeqHhIMH KaHaBKaMH. IllHpHHa .n;~eK 
0,6-0,9 CM. Pa3Mep 6paCneTOB: 6,3x7,4; 6,5x7; 6x7,2; 
5,9x7,8; 6,9x8,6 H 6,9x6,9 CM. 

d) EpJlCJleT C mHpOKHMH KOHIĮJlMH. HaH,n,eH B MOrHne 
NQ 18 (pHC. 18:2). ~ Kpyrnofo rrorrepeŲHOfO CeqeHIDl, 
y cepe.n;HHhI umpHHa 0,5 CM, K KOHųaM 0,7 CM. HeOpHa
MeHTHpOBaH. Pa3Mep 6pacneTa 4x7,5 CM. 

llepCTHH. CrrHpaneBH.n;Hhle. K HHM OTHOCHTCH: 
1. llepCTHH C /ĮJ'JKKOH KpyrJloro nOnepe'lHoro Ce'leHHH. 

HaH,n,eHhI 2 e.n;. B MOfHne NQ 24 (pHC. 25:2) H rrepeMhlqKe 
NQ 14 (pHC. 35:2) . .l1:~ COfHYThI H3 6POH30BOi1: rrpoBo
nOKI{ TOmųHHOi1: 0, l-D,2 CM . .l1:HaMeTp cIIHPanei1: 2,2-2,6 CM. 
1. llepcTHH C /Į)'JKKOH nOJlYKpyrJloro nOnepe'lHOrO Ce'leHHH. 

HaH,n,eHO 3 3K3. - B rrorpe6eHj{j{X NQ 6 (PHC. 6:1), NQ 7 
(pHC. 7:2), NQ 31 (pHC. 33:2) . .l1:~ COrHYThI H3 6pow 
30BhIX neHTOqeK TOnIŲHHOi1: 0,3-0,4 CM . .l1:HaMeTp KOneqeK 
2,2-2,9 CM. 3. llepcTeHb, cornyrbJH H3 6POH30BOH npOBOJlOKH 

TpeyroJlbHoro nOnepe'lHOrO Ce'leHHH, HaH,n,eH B MOfHne 
NQ 6 (pHC. 6:2). COCTOHT H3 Tpex .n;~eK. Cpe.n;Hj{j{;J;y)!(Ka 
HeCKonhKO llIHpe, C OTŲeTnHBhIM rrpo.n;onhHhIM KaHTOM 
rrocepe.n;HHe . .l1:HaMeTp 2,2 CM. 

CnHpJl.!IH. HaH,n,eHhI 2 e.n;. - B MOfHnax NQ 3 (pHC. 4:2) 
H NQ 24 (pHC. 25:3) . .l1:HaMeTp rrepBoi1: 0,6-0,7 CM, .n;HaMeTp 
.n;pyroi1: 1,5 CM. 

OPY,Lurn TPYnA, IIPE,lJ;METhI EhITA, OPY)KME 

OPY)I)UI Tpy.n;a 

HO}KJf. HaH,n,eHO 12 - B MOfHnax NQ 6 (PHC. 6:7) , NQ 7 
(pHC. 7:3), NQ 9 (pHC. 9:10) , NQ 22 (.n;Ba) (pHC. 22:7, 8), 
NQ 27B (pHC. 29:8), NQ 28 (.n;Ba) (pHC. 30:6,7), NQ 29 
(PHC. 31:6). O.n;HH HO)!( 06Hap~eH cnyqai1:Ho B rrepeMhl'l
Ke NQ 16 (pHC. 35:8). Y 60nhllIHHCTBa rrpHMhle KnHHKH, 
HX MHHa Kone6neTCH OT 8,5 .n;o 17,8 CM, llIHpHHa - OT 
1,1.n;0 1,9 CM. KnHHOK HO)!(a H3 MOfHnhI NQ 25 He3HaqW 
TenhHO H30fHYT, MHHa OKono 21 CM H llIHpHHa 2,2 CM. 

KOCbl. 4 <ppafMeHTa KOC HaH,n,eHhI B 4 M~CKHX 
3axopoHeHj{j{X NQ 9 (pHC. 9:1), NQ 11 (pHC. 11:1), NQ 14 
(pHC. 14:1), NQ 25 (pHC. 26:1) . .l1:nHHa coxpaHHBllIHXcH 
KnHHKOB COOTBeTCTBeHHO 27, 20, 26, 21 CM. IllHpHHa OT 
2,2 CM .n;o 1,9 CM. 

MHHHaTlOpHble Tonopbl. Hai1:.n;eHhI 3 e.n;HHHŲhI B 
~CKHX 3axopOHeHHjJX NQ 9 (PHC. 9:9), NQ 15 (PHC. 15), 
NQ 21 (PHC. 21:4). BrynmaThle. 06ll.\aH.n;nHHa 6,5; 6; 10,4 CM. 

,Uo6HJIa / MOTblrH. HaH,n,eHhI 2 e.n;. B )!(eHCKOM rrorpe-
6eHHH NQ 27 A H M~CKOM NQ 28 (pHC. 30:8) . .l1:06Hna 
BTYnhqaTble. IllHpHHa ne3Bj{j{ 3,5 H 3 CM. 
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IIpe.n;MeTbl 6blTa 
OKOBKH. HaH,n,eHhI B MOnmax NQ 22 H NQ 28. IIepBlU! 

Haxo.n;Ka rroxo)!(a Ha OKOBKY HO)l(eH HO)l(a (pHC. 22:2). 
Haxo.n;Ka H3 MOfHnhI NQ 28 rroxo)!(a Ha OKOBKH peĄ-1HH. 

<l>pafMeHThI 6POH30BbJX OKOBOK nHTbeBoro porJl Hau
.n;eHhI B MOfHne NQ 21 (pHC. 21:1) . .l1:HaMeTp 0,5-0,7 CM. 

3BeHbH. HaH,n,eHO 3 3K3. B MOfHne NQ 23 (Pl1c. 24:5), 
NQ 27B (pHC. 29:7), NQ 30 (<ppafMeHT, pHC. 30:3). 3BeHb51 
COfHYThI H3 6POH30BOi1: rrpOBonOKH Kpyrnoro rrorrepeq
HOfO CeqeHj{j{ TOnIIII1Hoi1: 0,2-0,4 CM. Pa3Mep 3x3,3 11 
2,6x2,6 CM. 

IIpg}J{KH. Hai1:.n;eHo 5 3K3. B rrofpe6eHHI1 NQ 7 
(Pl1c. 7:1). IllHpHHa 2,4 CM, MHHa 3 CM. :n~ npH)l(Kl1, 
06Hap~eHHoi1: B MOfHne NQ 8, Kpyrnoro rrOrrepeqHOfO 
CeqeHIDI TonIIIHHoi1: 0,6 CM, .n;HaMeTpoM 5 CM. Pa3MepbI 
rrpj{)!(KH H3 MOfHnhI NQ 19: 1lII1pHHa 3,5 CM, MHHa 5,ICM. 
Pa3MephI rrpj{)!(KH H3 MOfHnhI NQ 22: llIHpHHa 3,4 CM, 
MI1Ha 4,2 CM. Pa3MepbI rrpj{)!(KH, HaH,n,eHHoi1: B MOfillIe 
NQ 27B (Pl1c. 29:6): MHHa 2,3 CM, llIHpHHa 1,3-1,7 CM. 
Bce rrpj{)!(KH c.n;enaHhI H3 6POH3hI H 06Hap~eHbI B 
M~CKHX 3axopoHeHj{j{X. 

IIInopbl. HaH,n,eHO 3 3K3. <l>pafMeHThI 6POH30BbIX 
llIrrop HaH,n,eHhI B MOfHne NQ 12 - .n;Be .n;eTium TOP;J:I1PO
BaHHhIX.n;~eK.n;l1aMeTpoM 0,5 CM (pHC. 12:3). <l>pafMeHT 
llIrrophI, HaH,n,eHHhli1: B MOfHne NQ 17, TaK)l(e TOP;J:I1PO
BaHHhli1:, ;J:HaMeTpOM 0,5 CM (pHC. 17: 14). <l>parMeHT 
.n;~ llIIIOphI, HaH,n,eHHhIi1: B rrorpe6eHHH NQ 21, nony
Kpyrnofo rrOrrepeqHoro CeqeHj{j{ (pHC. 21:3). COXpaHl1B
llIIDi:CH llIHrr MHHOi1: rrpH6Jlll3HTenbHo 1 CM. Bce umopbI 
C;J:enaHhl H3 6POH3bI H 06HapY)l(eHhI B MY)l(CKI1X 
3axopoHeHj{j{X. 

OCKOJlKH ropllIKOB. HaH,n,eHO 2 OCKonKa fOPOIlIKOB B 
MOfHne NQ 30, 3TO <ppafMeHThl fOpnhIllIKa, IlJIeql1Ka Ii 

60KOB fopllIKa. B 06naCTH fopnhIllIKa H 60KOB rrOBepx
HOCTh YKpallIeHa B.n;aBJIeHHhIMH rronOCKaMH, a y fOPJIbllII
Ka H "KpIOqKaMH" (pHC. 32:13, 14). 

Op~e 

EoeBble Tonopbl. HaH,n,eH O.n;HH llIHpoKOne3BI1UHbIil 
rrpOYIIIHhli1: Torrop C BeepHblMH ne3Bj{j{MH B M~CKOM 
rrorpe6eHHH NQ 22. JIe3Bj{j{ TOHKHe H llIHpOKHe. ,[ŲJI1Ha 
Torropa 18 CM (pHC. 23). 

HaKOHe'IHHKH KOmrH. 06Hap~eHo 27 HaKOHeŲH!1KOB B 
11 ~CKHX rrorpe6eHj{j{X H cnyqai1:H0 B Tpex Hccne.n;oBaHHbIX 
rrepeMhl'lKaX. OHH CI1nhHO rrO)J;BepfJlllCh KOppo3H11. 113 27 
HaKOHeŲHHKOB KOIIHH OTHOCHTenhHO XOPOllIO COXPaHillIl1Cb 
TOnhKO 17. 11x MO)I(HO rro.n;paJ.n;enHTb Ha rpyrmbl: 

a) )Kene3Hhle B1]'JIb'lJlTble HJlJWHe'lHHKH C nepoM B rfJopMe 
HBOBoro JlHCTJl HaH,n,eHhI B 3 MOfHnax - NQ 23 (Pl1c. 24:4), 
NQ 31 (PHC. 33:1), B rrepeMhl'lKe NQ 16 (PHC. 35:3). )lrnrna 
.n;aHHhIX HaKOHeŲHHKOB KOIIHH Kone6neTCH B rrpe;J:enax 16-
24 CM,.n;nHHa BrynKH 7-9 CM,.n;nHHa rrepa 13,5-20 CM. 
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b) )J(eJle3Hble nJl8CTHH'I8Tble BTYJlb'l8Tble HaKOHeq
HlIKli KOlli1H. OHH BCTpeqaIOTCH qall.\e Bcero - 13 3K3eM
lIJU!POB B MOfHJIax NQ 11 (pHC. 11:3,4), NQ 13 (Pl1c. 13:2), 
NQ 23 (Pl1c. 24:3), NQ 28 (Pl1c. 30:1), NQ 29 (Pl1c. 31:5), B 
nepeMhNKe NQ 13 (pHC. 34:4-7). 06ll.\aH ,I.I)lI1Ha 18-31 CM. 

C) HaKOHeqHHKH C KOPOTKHM nepOM B r.jJopMe J18B

pOBoro J1HCT8 H jĮJlHHHoii BTYJlKOii. Hafu:\eHhI 3 e.n;. B 
norpe6eHl1HX NQ 6 (Pl1c. 6:6), NQ 14 (pl1c. 14:3,4). 06ll.\aH 
JI.)IHHa .n;aHHbIX HaKOHeqHI1KOB KOJle6JleTCH B rrpe.n;eJlax 

15-23 CM, ,I.I)lI1Ha BT)'JlKI1 9-13 CM, ,I.I)lHHa rrepa 6-8 CM. 
d) HaKOHeqHI1KH C POMtJOBHĮĮHblM nepOM H KOPOTKOii 

BTYJ1KOii. Hafu:\eHhl 2 e.n;I1HI1IIhl B MOfHJIe NQ 20 (pHC. 
20:5) 11 rrepeMhIŲKe NQ 17 (Pl1c. 35:7). I1x,l.l)lI1Ha 15,5-21 
CM, ,lJ)ll1Ha BT)'JlKH 6-8 CM, ,I.I)lHHa rrepa 9-13 CM. 

e) HaKOHeqHI1K C npor.jJHJlHPOB8HHbIM nepOM. Hafu:\eH 
B MOfl1Jle NQ 13 (pHC. 13: 1). Ero .n;JIHHa 39 CM, ,I.I)lI1Ha 

BryJlKl1 OKOJlO 13 CM, rrepa - 26 CM. 
I) HaKOHeŲHi1K C 3JVKJlTblM Y B1J'.!IKJI nepoM Hai1.n;eH B 

MOfl1Jle NQ 27B (Pl1c. 29:1). Y CJIIDIHilll BT)'JlKI1 H nepa 
Ha'llilffieTCH IIpI1IIO.lUUl1Wl 6POBKa, HaIIpaBJIeHHaH B,!I,OJIb rrepa. 

XPOHOJIOrIDI H 3THHąECKAH 
llPHHA,I(JIE)l{HOCTh 

IIpl1 0630pe rrorpe6aJIbHbIX Tpa.n;HIII1i1 H Hafu:\eHHoro 
MaTepl1aJIa (rrorpe6aJIhHoro HHBeHTapH), MO)!(HO rrpo
CJle.n;l1Th XPOHOJlOfHIO H 3THHŲecKYIO rrpl1Ha,I.I)le.lKHOCTh 

.l\aHHOfO MOfHJlbHHKa. Tpa.n;11lI11H 3axopoHeHI1H B 3TOM 
rrorpe6aJIhHOM naMHTHI1Ke .l\BOJ!Ka: C TpynoCO)lQ!(eHl1eM 
11 C rpynorrOJlQ)KeHl1eM. 

IIorpe6eHl1H C TpynorrOJlO)!(eHHeM. 06HapyxeHo 6 
3axopoHeHI1i1.n;aHHoro TI1rra. KOHT)'PhI rrorpe6aJIbHbIX J!M 
He COXpaHl1JlI1Ch. llo Hafu:\eHHoMY B MOfHJlax rrorpe6aJIh
HOMY I1HBeHTapIO 0pl1eHTaIIHIO 3axOpOHeHI1H MO)!(HO 
OIIpe.n;eJlI1Th KaK IOB-C3 H C3-IOB (MOfHJlhI NQ 18 11 
NQ 19), B MOfHJlaX NQ 20, NQ 29 YMepUlHe, npe,UrrOJlO
)!(I1TeJlbHO, rroxopOHeHbI B HanpaBJIeHHI1 103. AHaJIO
fI1ŲHO 0pl1eHTl1pOBaHbI rrofpe6eHHJ! MOfl1JlhHHKOB 
feHŲaH I, JIaHBJ!H, JIa3,UHHl1HKaH, IIaJIaHra. 

B IIofpe6eHI1HX C TpyrrorrOJlO)!(eHl1eM I1HBeHTapH 

HeMHoro (Ta6JlI1IIa 4). 06HapyxeHHble B HI1X rrpe,UMeThl 
- YKPaweHl1H - rr03BOJIIDOT ,UaTHpoBaTh rrorpe6eHI1H C 
rpyrrorrOJlO)!(eHHeM IX-XI BB. 11 .n;a)!(e XII B. 

IIorpe6eHHH C TpynoCO)!()!(eHl1eM 06HapyxeHo 26. Y 
60JlhI.llHHCTBa MOfHJIbHbIX HM ųeTKI1e KOHTYPhI. IIpeBaJIw 

PYIOIIIaH 0pl1eHTaIII1H 3axopoHeHHH 103-CB HJlH CB-
103 - 8 MOfHJI, IOB-C3 HJlH CE-I03 - 3axopoHeHHH. 
MOfHJIhHble HMhl I.llHPI1HOH OT 60 ,UO 100 CM, ,I.I)lHHOH OT 
135 ,UO 270 CM. AHaJIOfl1QHaH 0pl1eHTaIII1H, pa3MephI 

MOfHJIhHhIX J!M 11 crroc06 3axopOHeHHJ! H B ,UPYfHX 
IIorpe6aJIhHhIX rraM5!THHKax 3TOfO pefl10Ha - reHŲaH I, 
KJIaHWJ!H, JIaHBJ!H, JIa3.n;I1HHHKaH, llaJIaHfa. 

llorpe6aJIbHblH I1HBeHTaph B 3axopoHeHl1HX C Tpyno
CO)lQ!(eHHeM BCTpeųaeTCJ! qame, ųeM B MOfHJIax C Tpynorro
JlO)!(eHl1eM. Cpe,UH H11X: Bl1ThIe weHHble rpl1BHbI; rro,UKO

Bo06pa3Hble <pH6YJlbI: C MaKOBhIMH, IIHJlI1H,UpHŲeCKHMH, 

rpaHeHHbIMH, 3Be3,U006pa3HbIMH, yroJlll.\eHHbIMH KOHIIaMH; 
6paCJleTbl: 300MOP<pHh1e, IIJlaCTHHųaThIe C ųeTblpex
yroJlhHbIM rrorrepeŲHbIM CeqeHHeM H YTOHŲaIOll.\HMHCH 

KOHIIaMH (n6JlHIIa 4). 3TH YKpaWeHI1H rr03BOJlJ!IOT 
OTHOCHTh rrorpe6eHl1H C TpynoCO)lQ!(eHHeM K IX-XIII BB. 

llo crroc06y 3axopoHeHI1H H Hafu:\eHHoMY HHBew 
TapIO rrorpe6aJIbHhlH rraMHTHHK ,UaTHpyeTCJ! IX-XIII BB. 
B HeM rroxopoHeHbI ŲJIeHhI 06ll.\I1Hhl KYPWOB Ha 3eMJle 
MeryBhI. 

CllHCOK TAEJIHU 

Ta6Jll1lIa 1. 0pl1eHTaIII1H MOfHJIbHhIX HM H rrOJlOBaH 
rrpl1Ha,I.I)le)!(HOCTh rroxopoHeHHbIX. 

Ta6JlHIIa 2. Pa3Mephl MOfHJlhHbIX HM. 
Ta6JlHIIa 3. KOHTYPhl MOfHJIhHhIX 5!M 11 fJly6l1Ha, Ha 

KOTOPOH 06HapyxeH l1HBeHTaph. 
Ta6JlHIIa 4. PacrrOJlO)!(eHHe HaxO,UOK B rrorpe6eHI1HX. 

CllHCOK HJIJIIOCTPAUHM 

PI1C. 1. I1JIaH paCrrOJlQ)KeHI1H MOfHJIhHHKa reHŲaH II. 
PHC. 1. - BKJ1eHKa. PaCIIOJlo:>KeHHe MOfHJlhHI1Ka 

,U. feHŲaH . 

PHC. 2. llJlaH pacrrOJlO)!(eHI1H MOfHJl H rrepeMhIqeK. 
PHC. 3. Haxo.n;Ka 113 rrorpe6eHI1H NQ 1. 
PHC. 4. HaxO.n;KI1I13 IIorpe6eHI1H NQ 3. 
PHC. 5. Haxo,UKI1 113 rrorpe6eHI1H NQ 4. 
PHC. 6. Haxo,UKI1 H3 rrorpe6eHI1H NQ 6 
PHC. 7. HaxO,UKH H3 rrorpe6eHl1H NQ 7. 
Pl1c. 8. HaxO.n;KH 113 rrorpe6eHl1H NQ 8. 
PHC. 9. HaxO.n;KH H3 rrorpe6eHI1H NQ 9. 
PI1C. 10. Haxo,UKI1 H3 rrorpe6eHl1H NQ 10 
PHC. 11. Haxo,UKI1 113 rrorpe6eHl1H NQ 11. 
Pl1c. 12. Haxo.n;KI1 113 rrorpe6eHI1H NQ 12. 
Pl1c. 13. HaxO.n;KH 113 rrorpe6eHI1H NQ 13. 
Pl1c. 14. Haxo.n;KI1 113 rrorpe6eHl1H NQ 14. 
PHC. 15. Haxo,UKa 113 rrorpe6eHI1H NQ 15. 
PHC. 16. Haxo.n;KI1 H3 rrorpe6eHI1H NQ 16. 
PHC. 17. Haxo,UKI1 113 rrorpe6eHl1H NQ 17. 
PI1C. 18. HaxO,UKH 113 rrorpe6eHI1H NQ 18. 
PI1C. 19. Haxo,UKI1 113 rrorpe6eHI1H NQ 19. 
PI1C. 20. HaxO,UKH 113 rrorpe6eHI1H NQ 20 
PHC. 21. HaxO.n;KI1I13 rrorpe6eHI1H NQ 21. 
PHC. 22. Haxo,UKI1 113 norpe6eHl1H NQ 22. 
Pl1c. 23. Haxo,UKa H3 rrorpe6eHI1H NQ 22. 

Pl1c. 24. HaxO.n;KH 113 rrorpe6eHl1H NQ 23. 
PI1C. 25. Haxo.n;KI1 H3 norpe6eHI1H NQ 24. 
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PI1C. 26. HaxO,Il!<M 113 nOrpe6eHlliI NQ 25. 
PI1C. 27. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 26. 
PI1C. 28. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 27A. 
Pl1c. 29. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 27B. 
PI1C. 30. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 28. 
PI1C. 3l. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 29. 
PI1C. 32. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 30. 
PI1C. 33. Haxo)J.KI1 113 nOrpe6eHIDI NQ 3l. 
PI1C. 34. Haxo)J.KI1 113 nepeMbl'lKl1 NQ 13. 
Pl1c. 35. Haxo)J.KI1 113 nepeMbl'lKl1 NQ 14 - 1, 2; 113 

nepeMbIŲKJ1 NQ 16 - 3,8; 113 nepeMbl'lKl1 NQ 17 - 4-7. 
PI1C. 36. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHH.J1: NQ 1-4. 1 -

Dr. Jonas Stankus 
Lietuvos istorijos institutas, 
Kražių g. 5, LT-2001 , Vilnius, tel. 61 4935. 
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ųepHruI yrJII1CTruI 3eMJUI; 2 - yroJIb; 3 - KaJIbUHHl1PO
BaHHble KOCTOŲKJ1; 4 - KaMHI1 (aHaJIOrH'lHO 11.l(.IDl nJIaHOB 
)J.pymx norpe6eHH.J1:). 

PI1C. 37. IIJIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHI1H NQ 5, 6. 
PI1C. 38. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 8, 9. 
PI1C. 39. IIJIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 10-12. 
Pl1c. 40. IIJIaHhI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 13-16. 
PI1C. 4l. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 17-19. 
PI1C. 42. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHI1H NQ 20-23. 
PI1C. 43. I1JIaHhI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 24-26. 
PI1C. 44. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 27A-29. 
PI1C. 45. I1JIaHbI 11 cpe3bI norpe6eHHH NQ 30, 31. 

nepenoJ( C JIHTOncKoro OJlhFH AHTOHonoH 
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