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monetomis - dvi Marko Aurelijaus (181-
180 m.) ir Komodo (181 m.). Be to, 40 cm virš 
kapo - žalvarinė laiptelinė segė. 

Kapas Nr. 3 (vyro). Aptiktas 80 cm gilu
moje, griaučiai sunykę. Kryptis - šiaurės va
karų 330°. 

R a din i a i. Virš galvos - geležinis 18 cm 
ilgio tiesia nugarėle peilis, ant koto - tošinė 

dėžutė su trimis Romos monetomis. Prie pei
lio viršūnės - ~eležinis įmovinis vėduokli

niais ašmenimis kirvukas. 
Kapas Nr. 4 (vyro). 80 cm gylyje aptikti 

sunykę griaučiai. Kryptis - šiaurės vakarų 

315°. 
R a din i a i. Duobės pietrytiniame šone-

18 cm ilgio geležinis įmovinis ietigalis. Prie 
jo jmovos - geležinis 11 cm ilgio įmovinis 

kirvukas, prie jo - geležinis tiesia nugarėle 

peiliukas, o ant jo - molinis puodelis su Ro-

mos moneta. Antroji moneta - po puodeliu. 
Viena moneta kaldinta Faustinos Jaunesniosios 
161- 176 valdymo metais ir viena Antonino 
Pijaus, 138-161 m. 

Kapas Nr. 5 (vyro). 70 cm gilumoje aptikti 
sunykę griaučiai. Kryptis - šiaurės. 

R a din i a i. Virš galvos - du geležiniai 
imoviniai 18 ir 20 cm ilgio ietigaliai. Zemiau 
jų - žalvarinė laiptelinė segė. 

Kapas Nr. 6. 75 cm gylyje aptikti sunykę 
griaučiai. Radinių nerasta. 

Zirgo kapas. 120 cm gylyje aptikti žirgo 
griaučiai. Išlikusi tik apatinio žandikaulio da
lis, kuri gulėjo ant priekinių kojų, ir užpa
kalinių galūnių kaulai. Kryptis - šiaurės va
karų 345°. 

R a din i a i. Nasruose įsprausti geležiniai 
žąsIai. Išlikusi tik viena grandis. 
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LAZDININKŲ KAPINYNAS 

EUGENIJA BUTENlENE 

Lazdininkų kapinynas yra Kretingos ra
jone, Lazdininkų apylinkėje, buvusiose 
Petro Vaičekausko ir Antano Baužio so
dybose ir sklypuose. Gyventojai kapiny-
110 vietą vadina "Kalno lauku". 

Lyginant su apylinkės laukais, kapiny
nas guli kalvoje ir apima maždaug 3 ha 

plotą. Ant jo stovi dviejų kolūkiečių so
dybos. Apie 500 m į šiaurę nuo kapiny
no teka Darbės upelis. Kapinynas yra kai
riajame upelio krante. Kapinyno užima
mas plotas nuo seno buvo dirbami lau
kai. Ariant dirvą, buvo ardomi akmenų 
vainikai, ypač kalvos viršuje. Be to, 
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dalis kapinyno buvo suardyta, statant 
pastatus. Įvairių ūkinių darbų metu kapi
nyno vietoje buvo randama daug paski
rų radinių. 

Kapinynas tyrinėtas du kartus. 
Pirmą kartą kapinynas tyrinėtas 1940 

metais '. Tada įvairiose kapinyno vietose 
buvo iškasti keturi 317 m2 ploto perkasai. 
Rastas 41 kapas, iš jų 8 - vėlyvojo ge
ležies amžiaus degintiniai kapai, 1 - žir
go palaidoj imas ir 32 - griautiniai kapai 
su akmenų vainikais. 
Antrą kartą kapinynas tyrinėtas 1958 

metais 2. Tada greta 1940 metais tyrinėto 
II perkaso buvo iškasti dar keturi bendro 
182 m2 ploto perkasai ir rasti 33 griauti
niai kapai su akmenų vainikais. 

Tuo būdu ištirtame 499 m2 plote aptik-

LAIDOSENA 

Kaip minėta, iš 74 ištyrinėtų kapų 

65 kapai buvo su akmenų vainikais. 
Paskiri vainikų akmenys atsidengdavo 

tuoj po velėna, o 40-65 cm gilumoje ak
menų vainikai buvo at kasami ištisai. Ak
menų vainikas buvo kraunamas žemės 
paviršiuje. Atrodo, kad akmenų vainiku 
buvo apdedamas žemės kauburys, supil
tas virš kapo duobės. Laikui bėgant, tas 
kauburys išsisklaidė ir iš viršaus paden
gė akmenų vainikus plonu žemės sluoks
niu. Todėl akmenų vainikų paviršiuje ne
matyti. 

Didelė dalis akmenų vainikų buvo su
ardyta, tačiau kai kurie dar buvo ištisai 
išlikę· 
Akmenų vainikai yra ovalinės arba pa

ilgo keturkampio formos (1 pav.). Vaini
kas krautas dažniausiai iš vienos eilės ak-

ti 74 kapai, iš jų 65 yra griautiniai su ak
menų vainikais 3. 

Kapinynas daugiausia tyrinėtas ry
tinėje dalyje, tik vienas IV perkasas 
(1940 m.) atkastas kapinyno vakari
nėje dalyje, t. y. maždaug 150 m nuo 
toliausiai į vakarus esančio III perkaso 
(1940 m.). IV perkase buvo kaip tik anks
tyviausi kapai - iš III-IV mūsų eros am
žių. Vėlyviausi kapai yra iš I perkaso 
J1940 m.), t. y. pačioje rytinėje tyrinėto 

kapinyno dalyje. Šiame perkase atkasti 
VISI aštuoni vėlyvojo geležies amžiaus 
degintiniai kapai, nors kartu šiame per
kase buvo ir griautiniai kapai su akmenq 
vainikais. 

Taigi, matyt, kapinyne pirmiausia pra
dėta laidoti jo vakarinėje dalyje ir ilgai
niui jis plėtėsi rytų kryptimi. 

menų, paskirais atvejais - iš dviejų vie
na virš kitos eilių (kapas Nr. 20) arba net 
trijų akmenų eilių (kapas Nr. 18). 
Akmenų vainikų dydis nevienodas. Jq 

,dydis vidaus pusėje svyruoja nuo 210 cm 
-iki 360 cm ilgio ir nuo 70 cm iki 180 cm 
pločio. 

I Kapai su akmenų vainikais yra viena" 
šalia kito ir vieno kapo akmenų vainikas 
panaudojamas gretimo kapo akmenų vai
niko daliai (2 pav.). Matyt, kapo akme
nų vainikas buvo prijungiamas prie 
ankstyvesnių kapų vainikų. 

Akmenų vainikų viduje pasiekus dug
ną, išryškėja kapo duobės kontūrai. Ka
pų duobės yra mažesnės, negu akmenų 
,vainikai. Jos yra ovalinės formos, ilgis-
nuo 115 cm iki 300 cm, plotis - nuo 
40 cm iki 125 cm. 

1 Tyrinėjo buv. Vytauto Didžiojo Kultūros m:Jziejus. Tyrinėjimų dienoraštis ir radiniai 
yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje. 
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2 Tyrinėjo Kauno Valstybinio istorijos muziejaus bendradarbė K. Gabriūnaitė. Tyrinėjimų 
medžiaga ten pat. 
~ Siame straipsnyje apie 8 degintinius kapus ( r. 1-6, 8, 12) nebus kalbama, kadangi 
jie yra žymiai vėlesnio laikotarpio. Kapai sunumeruoti iš eilės, 1940 m. tyrinėtieji pažy
mėti Nr. 7-40, o 1958 m. ištirlieji - Nr. 41-73 ir skliausteliuose nurodytas antras
tų metų dienoraščiuose pažymėtas kapo eilės numeris. 
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1 pav. Bendras akmenų vainikų vaizdas (1940 Ill. tyrinėjimai) 

Kapo duobės sampile žemė buvo tam
sesnės spalvos ir skyrėsi nuo aplinkinio 
sVJesaus smėlio. Kai kuriuose kapuose 
(kapas Nr. 18) sampile buvo ypač gausu 
stambilĮ degėsią Degėsiai daugiausia 
koncentravosi pačiame duobės dugne, čia 
jie sudarė 0,5- 1 cm storio sluoksnelį. 

Griaučiai atkasti labai įvairiuose gyliuo
se, nuo 15 cm (kapai Nr. 35, 39, 40) ir iki 
110 cm (kapas Nr. 16) . Dauguma griaučilĮ 
buvo 60-90 cm gilumoje. Dabartinis duo
bės gilumas iš dalies priklauso ir nuo ka
po vietos, būtent, ar jis yra kalvos vir
šūnėje, ar kalvos šlaite, nes, ariant dir
vą, nuo kalvos viršūnės žemės paviršius 
nuartas, o šlaite šiek tiek papildomai už
neštas. 
Griaučiai buvo tik 10- 20 cm giliau už 

vainiko apatinius akmenis; tai rodo, kad 

10 lietuvos archeologiniai paminkla i 

mirusieji buvo laidoti labai negiliose 
duobėse. 

LazdininklĮ kapinyne griaučiai išlikę 

labai blogai, daugumoje kaplĮ rasti tiktai 
nežymūs paskirų kaullĮ pėdsakai. Spren
džiant pagal išlikusilĮ griaučilĮ žymes ir 
įkapilĮ išsidėstymą kape, mirusieji laido
ti aukštielninki, ištiestoje padėtyje. Di
džioji dalis mirusilĮjlĮ laidota galvomis 
vakarlĮ kryptimi, dalis šiaurės vakarlĮ ir 
dalis pietvakarilĮ kryptimi. Tik du kapai 
(kapai Nr. t, 34) buvo laidoti skirtin
gai - šiaurės rytlĮ kryptimi. Apie ranklĮ 

padėtį labai sunku spręsti, kadangi nė 
viename kape neišlikę ranklĮ kaulą 

Sprendžiant pagal apyrankilĮ padėtį kape, 
atrodo, kad dalies mirusilĮjlĮ rankos buvo 
sulenktos (kapai Nr. 20, 34, 60, 62), o da
lies - ištiestos palei šonus (kapai Nr. 16, 
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2 pav. Akmenų vainikų delalės 

27, 51, 53). Dauguma mirusiųjų laidot a su 
įkapėmis. Tik vienuolikoje kapų visiškai 
nerasta įkapių. 

Įkapės išdėstytos būdinga vakarų Lie
tuvos kapams tvarka, būtent: galvos sri
tyje stovėjo molinis puodelis, išilgai kapo 
duobės - ietys, kad geležiniai įmoVmlal 

ietigaliai gulėtlĮ galvos srityj e, geležiniai 

RADINIAI 

LazdininklĮ kapinyno didžioji dalis ra
dinilĮ yra labai sunykę, rasti tik paskiri 
fragmentai. Ypač sunykę geležiniai dirbi
niai. Tačiau ir pagal išlikusius gabaliukus 
dar galima atstatyti kai kurilĮ dirbinių 

formas. 
Visus radinius galima suskirstyti į pa-

įmoviniai kirviai, dalgiai, ylos, galąstu

vai ir verpsteliai taip pat padėti galvos 
srityje. Tik kape Nr. 50 dalgis ir kirvis 
gulėjo prie koją 

Papuošalai kape rasti išsidėstę pagal 
savo paskirtį, išskyrus kapą Nr. 59, ku
riame įvijinis žalvarinis žiedas buvo ras
tas galvos srityje. 

grindines grupes: darbo įrankiai bei bui
tinis inventorius, ginklai, papuošalai ir 
kiti radiniai 5. 

Darbo įrankiai ir buitinis inventorius. 
Iš darbo įrankilĮ gausiausią grupę sudaro 
g ele žin i a i k i r v i a i. Kirviai rasti 
vien tik vyrų kapuose. Visi kirviai įmo-

5 Smulkus radinių skaičius matyti iš pridedamos lentelės. 
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viniai, išskyrus vieną iš kapo Nr. " ku
.ris yra pentinis. Tačiau šis pentinis kir
-vis labai sunykęs, ir apie jo formą sun
.ku daug ką pasakyti. Atrodo, jį galima 
skirti V-VI a., nes jo ašmenys jau pla
toki. 

Kiti kirviai yra įmoviniai (3 pav.). Jie 
turi tiesią apvalią įmovą ir nežymiai pa
platintus ašmenis. Kirviai gana vienodų 
matmenų: bendras ilgis - 15-18 cm, aš
menų plotis - 3,5-5 cm, įmovos skers
muo - 4-4,5 cm. Tik kape Nr. 50 rastas 
kiek didesnis kirvis. Jo ilgis - 22 cm, aš
menų plotis -, cm, įmovos skersmuo -
4 cm. Įmovinis kirvis iš kapo Nr. 38 yra 
visai mažas. Jo ilgis tik - 8,4 cm, ašme
nų plotis - 3,1 cm, įmovos skersmuo -
3 cm (3 pav., 7). Sis kirvis, sprendžiant 
pagal kitus kapo radinius, skirtinas 
II- III m. e. amžiui. Kiti Lazdininkų kapi
nyno įmoviniai kirviai aptikti daugiausia 
V- VI m. e. amžių kapuose. 

Jau III m. e. a. kapuose aptinkamas 
naujas darbo įrankis - g ele žin i s 
d a I g i s. Dalgis - vyro darbo įrankis. 

~eptyniolikoje vyrų kapų rasta po vieną 
dalgį. Dalgiai taip labai sunykę, kad nė 
vienas nepaimtas į muziejų. Sprendžiant 
pagal aprašymus dienoraštyj e, dalgiai bu
vo maždaug 28-30 cm ilgio, ašmenų plo
tis - 3- 4,5 cm. Tik vienas dalgis iš ka
po Nr. 51 buvo žymiai didesnis - 45 cm 
ilgio ir 4 cm pločio . 

Kitas darbo įrankis, rastas daugelyj e 
tiek vyrų, tiek moterų kapų, yra g ele·· 
žiniai peiliai. Jų rasta 21. Mirusia
jam į kapą buvo įdėta po vieną peilį, iš
skyrus kapą Nr. 27, kuriame rasti net 
trys peiliai. Peiliai labai smarkiai sunykę, 
kapuose išlikę tiktai jų fragmentai, todėl 
apie jų formą ir dydį nieko negalima pa
sakyti. Kiek geriau išlikęs peilis yra iš 
kapo Nr. 57. Jis buvo 15 cm ilgio, gelež
tės plotis - 4,6 cm. Peilis tiesus, į viršū

nę smailėjantis. 

Devyniuose moterų kapuose rasta po 
vieną g ele žin ę ylą. Jos labai suny
kusios, rasti tik menki jų likučiai. 

o 
2 

7 
O 3cm 

I 

3 pav. Darbo jrankiai ir ginklai : 1 - akmeninis 
galąstuvas iš kapo Nr. 18, 2 - akmeninis galąstu
vas iš kapo Nr. 10, 3 - akmeninis galąstuvas iš 
kapo Nr. 15, 4 - geležinis imovinis kirvis iš kapo 

r. 18, 5, 6 - geležiniai jmoviniai ietigaliai iš ka
pų Nr. 18 ir 38, 7 - geležinis imovinis kirvelis 
iš kapo Nr. 38 

Darbo įrankių aštrinimui bei smailini
mui buvo naudojami akmeniniai galąstu
vai. Jt! rasta net dešimtyje vyrų kapų. 
Dauguma galąstuvų padaryti iš smiltainio 
akmens, jie pailgo keturkampio formos 
(3 pav., 1- 3). Dydžiai įvairūs: ilgis 8-
16 cm, plotis 3-6 cm. Kai kurie yra gana 
plokšti, pavyzdžiui, kape Nr. 18 rastasis 
galąstuvas yra vos 1,5 cm storio (3 pav., 
1). Galandimui jie buvo naudoti įvairiai: 

vienų nugaląstos visos keturios pusės 

(kapai Nr. 10, 51), kitų trys pusės (kapas 
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4 pav. Verpsteliai: 1 - gintarinis iš kapo Nr. 16, 
2 - gintarinis iš kapo Nr. 67, 3 - gintarinis iš 
kapo Nr. 65, 4 - akmeninis iš kapo Nr. 49 

Nr. 41), o dar kitų - tiktai viena pusė 
(kapai Nr. 15, 18). 

Akmeniniai galąstuvai kapinynuose ap
tinkami kaip tik jau III m. e. a. kapuose. 

Ver p s tuk Ų rasta aštuoniuose mote
rų kapuose, visuose tik po vieną. Verps
tukai yra iš įvairios medžiagos: trys mo
liniai, trys gintariniai ir du smiltainio ak
mens. Formos atžvilgiu visi yra vienodi -
žemo cilindro formos. Verpstukų skers
muo - 3,3-4,5 cm, aukštis - 1,5-
2,3 c ru. 

Moliniai verpstukai yra gerai išdegti, 
paviršius lygus, nepuoštas. Smiltainio ak
mens verpstukai irgi nepuošti (4 pav., 4). 
Gintarinių verpstukų paviršius daugiau 
ar mažiau šlifuotas ir puoštas duobutė
mis, kurios sudaro tarsi spindulius (kapas 
Nr. 65) (4 pav., 3), arba papuoštas duo
bučių eilute (kapas Nr. 67) (4 pav., 2), 
dar kitų paviršius lygus (4 pav., 1). 

Pagal kitus kapų radinius šie verpstu
kai skirtini IV-VI m. e. amžiams. 
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Ginklai. Iš ginklų Lazdininkų kapinyne 
rasti beveik tik geležiniai į m o v i n i a į 

i e t i g a I i a i. Jų rasta gana daug: 21 vy
ro kape rastas trisdešimt vienas ietigalis. 
Daugelyje kapų (Nr. 10, 15, 28, 33, 38, 
40, 50, 51, 57, 59) buvo po du ietigalius. 
Ietigaliai, kaip ir visi kiti geležiniai daik
tai, labai sunykę ir tik pagal kelis geriau 
išlikusius galima spręsti apie jų formą 

bei dydį. 
Visi ietigaliai įmoviniai. Vienų plunks

nos siauros ir pereina nežymiai nuo įmo
vos (kapas Nr. 18) (3 pav., 5), kitų plates
nės ir nuo įmovos eina staigiai užsikirs
damos (kapas Nr. 38) (3 pav., 6) . 

Ietigalių ilgis - tarp 13- 30 cm. 
Pagal kapuose drauge rastus papuoša

lus ietigaliai skirtini IV- VI m. e. a. 
Prie ginklų priklauso ir geležinio suny

kusio antskydžio liekanos iš kapo Nr. 38. 
Jis rastas su Romos monetomis ir datuoti
nas III m. e. a. 

Papuošalai. Kaklo papuošalai. Lazdinin
kų kapinyno kapuose mirusiųjų kaklo 
vietoje Iandame žalvarinių antkaklių lie
kanas, karolių apvaras arba pavienius 
karoliukus. 

Ant kak I i Ų rasta dvylikoje kapą 

Paprastai mirusiajam buvo įdėta po vie
ną antkaklę, išskyrus kapą Nr. 38, kuria
me buvo dvi. Visos antkaklės labai suny
kusios, ir daugelio nebuvo paimta nė ma
žiausių gabaliukų, kitų - tiktai paskiros 
dalys. 

Kiek geriau išlikusios antkaklės buvo 
kapuose Nr. 16, 34 ir 36. Tai dėže linės 

antkaklės. Šių antkaklil.l lankelis apvynio
tas žalvarine viela, abiejose lankelio pu
sėse uždėta po tris grupes žiedelių. Ant
kaklė iš kapo Nr. 34 turėjo apskritą, puoš
tą rantytais koncentriniais ratais dėželę 
su nedideliu kūgeliu viduryje. Dėželės 
skersmuo - 1,6 cm (5 pav., 7, 8). 

Kape Nr. 16 rasta antkaklė turėjo net 
tris 3 cm skersmens dėžutes, kurių viduri
nė buvo papuošta mėlyno stiklo akute. 

Pačių antkaklių skersmuo - 13- 1S cm. 
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5 pav. Papuošala i: 1 -- žalvarinė lankinė lenkta koj e le segė iš kapo Nr. 57, 2 - žalvarinė laipteli nė segė 
iš kapo Nr. 34, 4 - žalvarinė apskritinė prošvaistinė segė iš kapo Nr. 34, 3, 5 - balto metalo smeigtukų 
galvutės iš kapo Nr. 16, 6 -- žalvarinės antkaklės viela apyvyniotais galais dalys iš kapo Nr. 39, 7 ir 
8 - žalvarinės dėželinės antkaklės dalys iš kapo !'lr. 34 



6 pav. Gintarinių karolių apvara, žalvarinė apyran
kė ir ginta rinis verpstelis iš kapo Nr. 16 

Lazdininkų kapinyne rastos antkaklės 

nėra vienalaikės. Dėželinės antkaklės iš 
kapų Nr. 34 ir 36 pagal drauge rastas 
įkapes - žalvarinę apskritinę ažūrinę se
gę, Romos monetas - skirtinos III m. e. 
amžiui. Dėželinė antkaklė iš kapo Nr. 16 
yra jau vėlyvesnė. Ji kape rasta su sto-

. ragalėmis žalvarinėmis apyrankėmis bei 
lankine sege. Pastaroji antkaklė datuotina 
V- VI m. e . a. 

Kape Nr. 39 rasta sulūžusi antkaklė iš 
apvalios žalvarinės stor~snės vielos, ku
rios galai apvynioti plonesne žalvarine 
viela. Antkaklės -vienas galas užsibaigia 
kabliuku, antras išplotas į ąselę (5 pav., 6) . 
AntkaklĖ su kabliuku ir kilpele galuose 
rasta taip pat su sunykusia Romos mone
ta, ir taip pat skirtina III m. e. a. 
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Kapuose Nr. 63, 70 rasta iš dviejų žal
varinių vielų vytų antkaklių gabaliukai. 
Išliko tik vytinių antkaklių gabaliukai iš 
lankelio vidurio, ir kaip buvo užbaigti 
galai, neaišku. Pagal kitas įkapes (stora
gales apyrankes) antkakles galima skirti 
V-VI m. ·e. amžiams. Tai bene vieninte
lis vytinių antkaklių radinys iš šio laiko
tarpio. 

Kar o I i a i. Kapuose rasta gintarinhĮ ir 
stiklinių karolių. Didžiausia karolių apva
ra rasta moters kape Nr. 16 (6 pav.), miru
siosios krūtinės srityje. Karolių apvara 
buvo prikabinta prie žalvarinių (?) apskri
tinių smeigtukų galvučių . Apie 60 cm il
gio apvarą sudarė 25 karoliai, iš jų 13 
gintarinių ir 12 stiklinių, ir tarp jų buvu
si žalvarinė įvija. Gintariniai karoliai yra 
dvigubo nupiauto kūgio formos, 0,6 cm-
2,3 cm aukščio, stikliniai - skirtingų 

formų: apvalūs, plokšti ir kampuoti. Ap
varoje tarp karolių buvusios 4-5 cm il
gio žalvarinės įvijos buvo labai suny
kusios. 

Kita nedidelė gintarinių karolių apvara 
rasta kape Nr. 70. Čia aštuoni karoliai 
buvo suverti ant žalvarinės vielos ir, at
rodo, buvo prikabinti prie geležinių laz
delinių smeigtukų galvučių. Visi karoliu
kai nedideli, dvigubo nupiauto kūgio for
mos, aukštis - 0,6-1 cm, skersmuo -
1- 1,3 cm. Visų karolių paviršius šli
fuotas. 

Panašaus dydžio aštuoni gintariniai ka
roliukai rasti ir kape Nr. 53. Jie yra irgi 
dvigubo nupiauto kūgio formos. Kape jie 
buvo padrikai išsimėtę . 

Kituose kapuose rasta tik po vieną, du 
arba tris karoliukus. 
Karolių apvaros arba paskiri karoliai 

rasti daugiausia V-VI m. e. amžių ka
puose. 
Krūtinės papuošalai. Didžiausią krūti

nės papuošalų grupę sudaro s e g ė s. Se
gių Lazdininkuose rasta įvairių formų. 

Ankstyviausios, skirtinos III-IVa., yra 
žalvarinės laiptelinės segės. Viena gerai 
išlikusi laiptelinė segė rasta kape Nr. 34 
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(5 pav., 2). Segė su trimis laipteliais, ku
rie visi 4,1 cm ilgio, puošti išilginiais grio: 
veliais, o galuose - skersiniais ranteliais. 
Bendras . segės ilgis - 6,2 cm. Segė turi 
į viršų atlenktą, puoštą ranteliais, kojelę. 
Kita laiptelinė segė rasta atsitiktinai. Jos 
ilgis - 6,5 cm. Segės liemenėlis yra gana 
platus ir smarkiai gaubtas, ji taIp pat yra 
su trimis laipteliais. 

III a. kape Nr. 34 rasta apskrita, 5,4 cm 
skersmens žalvarinė segė, sudaryta iš 
trijų apvalių vienodo dydžio lankelių, 

kurie tarp savęs sujungti stipinėliais ir 
sudaro tarsi kvadratėlius. Segės išoriniu 
pakraščiu aplink eina smulkių ratukų 

eilė (5 pav., 4). 
Gausiausią Lazdininkuose rastų segių 

grupę sudaro žalvarinės I a n k inė s s e
g ė s. Sprendžiant pagal geriau išlikusias 
seges, jų buvo keturių rūšių: segių lieta 
užkaba, lenkta kojele, žvaigždine kojele 
ir žieduotųjų . 

Lankinių segių lietine užkaba rastos 
trys - kapuose Nr. 51 ir 63; jų įvijos ne
išlikusios. Segės 1-1,5 cm ilgio, jų koje
lės PllOštOS skersai einančiais ranteliais 
ar rantelių grupėmis. 

Geriau išlikusios lankinės segės lenkta 
kojele. Jos rastos dvi - kape Nr. 51 (5 
pav., 1) ir atsitiktinai. Segės 6,2 ir 8,1 cm 
ilgio, įvijos ilgis - 3,4 ir 8,9 cm, jos už
baigtos aguoninėmis buoželėmis. Ant lie
menėlio tarp nugarėlės ir kojelės yra už
mauta po tris žiedelius. 

Dvi segės, irgi labai apnykusios, turi 
žvaigždutės formos plokštele užbaigtas 
kojeles. Abi seges yra, matyt, iš suardytų 
kapų, rastos atsitiktinai. Jų įvijos neišli
kusios. Jos turi smarkiai išlenktą 5 cm 
ilgio nugarėlę. Ties nugarėlės viduriu yra 
išlikęs keturkampis, o perėjimas nuo nu
garėlės į kojelę - lyg laipteliais, kurių 
abiejose pusėse įmušta po tris akutes. Se
gės kojelė užsibaigia plokščia, apskrita, 
2 cm skersmens dantyta plokštele, kuri 
primena žvaigždutę. Bendras segės ilgis -
10-11 cm. 

Kape Nr. 34 rasta viena labai sunykusi 

žalvarinė lankinė žieduotoj i segė. Segės 

kojelės ilgis - 9 cm; ji puošta trimis žie
delių grupėmis. 

Lazdininkų žalvarinės lankinės segės 

lieta užkaba, lenkta kojele ir žvaigždine 
kojele pagal formą datuotinos V-VI m. 
e. amžiais. Tik kapo Nr. 34 lankinė žie
duotoji segė yra iš III mūsų eros amžiaus. 

Kita krūtinės papuošalų grupė yra 
s mei g tuk a i. Jų Lazdininkuose rasta 
nedaug, šešiuose kapuose. Daugumoje ka
pų buvo po vieną smeigtuką, kape Nr. 
10 - du, o kape Nr. 16 - net keturių 
smeigtukų liekanos. Visi Lazdininkuose 
'rasti smeigtukai, išskyrus du iš kapo 
Nr. 16 ir vieną, rastą atsitiktinai, yra ge
ležiniai I a z del i n i a i. Jie labai suny
kę, ir kape buvo tik maži jų fragmentėliai. 
Kiek geriau išlikęs yra iš kapo Nr. 69. 
Smeigtukas - apie 22 cm ilgio, galvutės 
skersmuo - 3,3-2,3 cm. 

Kape Nr. 16 rasti du s mei gt u k a i 
su apskritomis balto meta
lo 5 cm s k e r s m e n s g a I v u
t ė mis. Viduryje galvutės yra 2 cm iš
kilimas. Smeigtukų adatos neišlikusios 
(5 pav., 3, 5). 

Kiek geriau išlikęs atsitiktinai rastas 
k i a u r a kry žin i s s mei g tuk a s. 
Jis yra žalvarinis, 10,6 cm ilgio. Galvutės 
skersmuo - 2,9 cm. 

Lazdininkuose rastieji smeigtukai tiek 
pagal savo formą, tiek ir pagal drauge 
rastas kitas . įkapes datuotini V-VI m. e. 
amžiais. 
Rankų papuošalai. Iš rankų papuo

šalų Lazdininkuose, kaip ir visuose ki
tuose kapinynuose, irgi rasta žalvarinių 

apyrankių ir žalvarinių žiedų. 
Ap yra n kių rasta trylikoje kapų. Jas 

nešiojo ir vyrai, ir moterys. Daugumoje 
kapų buvo po vieną, o kapuose Nr. 16, 
20, 35, 53 ir 10 - po dvi apyrankes. Jas 
galima išskirti į atskiras grupes. 

Kapuose Nr. 34, 35, 39 ir atsitiktinai 
rasta dalys žalvarinių juo s t i·n i Ų ap y
'r a n kių. Apyrankių lankelis išgaubto 
arba trikampio skersinio piūvio. Paviršius 
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7 pav. Apyrankės: 1 - ža lvarinė nežYIllla l storėjančiais apvaliais galais, rasta atsiti.klinai, 2 ir 4 - žalva
linės storėjančiais daugiakampiais galais iš kapo Nr. 16,3 - žalvarinė juostinė, rasta atsitiktinai, 5 - žalvari
nė storėjančiais apvaliais galais iš kapo Nr. 57, 6 - žalvarinė storėjančiais keturkampiais galais iš kapa 
Nr. 53 

puoštas išilginių ir skersinių rantelių gru
pėmis, akinių arba rombelių eilutėmis ir 
sieteliniu raštu (7 pav., 3). Sios apyrankės 
datuojamos III-IV m. e. amžiais. 

Kape Nr. 35 rasta dviejų žalvarinių 

į v 1 JIn i Ų a p yra n kių dalys iš pus
apvalio skersinio piūvio juostelės, orna
mentuotos išilginiais grioveliais ir įkartė
lėmis. Viena apyrankė išlikusi kiek ge
riau, jos skersmuo - 6,5 cm. Kapas Nr. 35 
yra iš III-IV m. e. a., todėl ir pastarosios 
įvijmės apyrankės skirtinos III- IV m. 
e. a. 

Didžiausias skaičius - keturiolika apy
rankių - yra sto r ėja n č i a i s g a
l a i s. Jų skersmuo 6- 8 cm. Lankelis 
apvalus, į galus daugiau ar mažiau sto
rėja, apvalaus arba kampuoto skersinio 
piūvio (7 pav., I, 4-6). Dauguma apyran-
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kių neornamentuotos. Tik kai kurių apy
rankių patys galai puošti susikertančių 

trikampėlių eilute ir smulkių įSpaustll 

' tarsi pusmėnuliukų eilutėmis (7 pav., 2). 
Apyrankės storėjančiais galais datuoja

mos V--VI m. e. a . 
2 i edų Lazdininkuose rasta labai ma

žai, tik keturiuose kapuose (kapai Nr. 31, 
34, 59 ir 63). Kape Nr. 34 buvo du žiedai, 
kituose po vieną . Visi žiedai buvę žalva
rInIal įvijiniai, tik kasinėjimų metu jie 
buvo jau visai sunykę, likę tik jų pėd

sakai. 
Kiti dirbiniai. Paminėtinos kelios d i r

ž Ų sa g tys, rastos vyrų kapuose. Jos 
taip pat labai apnykusios. 2alvarinės dir
žų sagtys yra apvalainos, viršuje lyg su 
ataugėle. Sagčių dydis - maždaug 2,5 X 
X 3 cm. Geležinės sagtys labai apnyku-
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sios, irgi apvalainos formos, kiek didesniq 
matmenų. 

Keliuose vyrų kapuose rasti geležinių 

ž ą s 1 Ų likučiai: grandžių dalys arba na
relių gabaliukai. Kiek geriau išlikusi pusė 
grandies yra iš kapo Nr. 34. Grandis -
apie 10 cm skersmens, padaryta iš ketur
kampio piūvio geležinės vielos. 

Iš pavienių dirbinių paminėtinas kape 
Nr. 47 rastas žalvarinis neaiškios paskir
ties dirbinys, kuris primena kab u t į. Jis 
padarytas iš apvalaus piilvio storokos ran
tytos vielos, kuri viename gale užsibaigia 
kilpele, o kitas galas yra apskritas su sky
lute viduryje . 
Lazdininkų kapinyne rasta 19 Romos 

monetų: kape Nr. 36, 37 ir 39 - po vie
ną, kape Nr. 34 - trys, o kape Nr. 38 -
net devynios. Keturios monetos rastos at
sitiktinai. Visos monetos yra varinės, 

daugumos paviršius labai nudilęs. Iš ge
riau išlikusių monetų dvi yra Antonino 
Pijaus (138- 161 m.), dvi Marko Aureli
jaus (161 - 180 m.) ir viena Lucilos (mi
rė 183 m.). 

Net trisdešimt penkiuose kapuose rasta 
mažq molinių p u ode 1 i ų . Kapuose jų 

buvo tik po vieną. Visi puodeliai lipdyti 
rankomis, molis su negausia smulkaus 
žvyro priemaiša, degti blogai, todėl dide
lė dalis smarkiai apnykę. Formos atžvil
giu puodeliai nevienodi: vieni tarsi sta
tinaitės formos, nežymiai pūstais šonais 
(8 pav., 5), kiti lyg kibirėlio formos 

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Lazdininkų kapinyne mirusieji laidoti 
gana ilgą laikotarpį . Pirmieji kapai su ak
menų vainikais yra iš III- IV m. e. a . Jie 
visi buvo atkasti ketvirtame perkase, tai 
yra kapinyno vakarinėje dalyje. III- IVa. 
skirtini kapai yra Nr. 34- 39. Juose rasta 
varinių Romos monetų, žalvarinių laipte
linių segių, ankstyvų žalvarinių dėže linių 

antkaklių . 

Visi kiti griautiniai kapai su akmenų 
vainikais yra iš V- VI m. e. a. Juose bu-

2 3 

o 3cm , 

4 5 
8 pav. Moliniai maži puodeliai: 1 - kapas r. 43, 
2 - kapas Nr. 65, 3 - kapas r. 63, 4 - kapas 
Nr. 20 ir 5 - kapas Nr. 54 

(8 pav. , 4), o dauguma yra nežymiai platė
jantys į viršų, daugiau ar mažiau išpūsti 
petelių srityje (kapai Nr. 43, 63, 65) 
(8 pav., 1- 3), su cilindriniu kakliuku. Tik 
dviej ų puodelių (kapai Nr. 41 ir 65) pa
viršius yra puoštas įspaustų duobelių ei
lėmis (k. 41) (8 pav., 1) arba padrikomis 
duobutėmis (k. 65) (8 pav., 2). 

Puodukai nevienodo dydžio. Puodelių 

aukštis svyruoja tarp - 5,3-10 cm, dug
no skersmuo - 4,9- 7,4 cm, angos skers
muo - 5,2- 7,1 cm, petelių srityje skers
muo - 6-9,4 cm. Puodelių sienelių sto
ris - 0,4- 0,7 cm. 

vo žalvariniq lankinių lieta užkaba, lenk
ta kojele bei žvaigždine kojele segių, žal
varinių apyrankių storėjančiais galais, 
vytinių antkaklių ir kt. 

Aštuoni kapai , pačioje rytmėje kapin y
no dalyje, buvo atkasti iš X- XI m . e. a. 
Čia kapai jau be akmenų vainikų ir mi
rusieji palaidoti sudeginti . 
Lazdininkų kapinyne pirmiausia pradė 

ta laidoti vakarinėje kapinyno dalyje ir 
toliau einama rytų kryptimi . 
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KAPŲ APRASYMAS 

Kapas Nr. 7 (vyro). Akmenų vainikas ap
ardytas, 120 cm pločio. 90 cm gilumoje rasti 
griaučių pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės 

rytų 15' . 
R a ct i n i a i. Galvūgalyje rastas geležinIs 

dalgis, geležinis pentinis kirvis, geležinis įmo
vinis ietigalis ir geležinių žąstų likučiai. Kiek 
žemiau buvo geležinis peilis. 

Kapas Nr. 9 (vyro). Akmenų vainikas vi
siškai suardytas. 60 cm gilumoje rastos su· 
nykusių griaučių liekanos. Pagal radinių pa
dėtį - palaidotas galva į vakarus. 

R a ct i n i a i. Galvūgalyje netoli vienas kito 
buvo sudėti: geležinis dalgis, geležiniai žąs
Iai , geležinis įmovinis kirvis ir molinis mi
niatiūrinis puodelis. 

Kapas Nr. 10 (vyro). Akmenų vainikas 
smarkiai apardytas. Griaučių pėdsakai buvo 
50 cm gilumoje. Galvos kryptis - pietvakarių 

260' . 
R a ct i n i a i. Galvūgalyje buvo du geleži

niai ie tigaliai, geležinis dalgis, geležinis įmo
vinis kirvis ir ga ląstuvas. Krūtinės vietoje
geležinis lazdelinis smeigtukas, geležinė ova
linė diržo sagtis ir du geležiniai kūgeliai dir
žui papuošti. 

Kapas Nr. 11 (vyro). Akmenų vainikas iš
ardytas, pirmykštėje padėtyje išlikę tik trys 
akmenys. Mirusiojo sunykusių griaučių lie
kanos - 45 cm gilumoje. Galvos kryptis
j vakarus. 

R a din i a i. Gale galvos buvo geležinis 
jmovinis kirvis, geležinis ietigalis, geležinis 
dalgis ir akmeninis galąstuvas. Krūtinės vie
toje rasta žalvarinė lankinė lietine užkaba 
segė. Dešinėje krūtinės pusėje rasti geležinio 
peilio likučiai. 

Kapas Nr. 13. Akmenų vainikas visiškai iš
ardytas. Griaučių žymės buvo 50 cm gilumo
je. Laidojimo kryptis neaiški. 

R a din i a i. Rastas apdaužytas molinis puo
delis. 

Kapas Nr. 14. Akmenų vainikas suardytas. 
Mirusiojo griaučių liekanos ir jkapės - 90 cm 
gilumoje, kryptis neaiški. 

R a din i a i. Molinis puodelis ir geležinė 
yla. 

Kapas Nr. 15 (vyro). Akmenų vainikas dė
tas dviem eilėmis, vidurinė eilė apardyta. Vai
nikas iš vidaus - 310 cm ilgio ir 60 cm plo
čio. 70 cm gilumoje buvo skobtinio karsto 
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likučiai. Karsto ilgis - 240 cm, plotis - 70-
50 cm. Iš griaučių likę tik dantų pėdsakai. 

Galvos kryptis - i vakarus. Kapo duobės 

.ampile buvo daug smulkių degėsių. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo padėti: ge
ležinis dalgis, galąstuvas, du geležiniai jmovi
uiai ietigaliai, molinis puodelis ir geležiniai 
žąsi ai. Dubens srityje, dešinėje pusėje, rastas 
geležinis peilis. 

Kapas Nr. 16 (moters). Akmenų vainikas 
buvo 30 cm gilumoje, 240 cm ilgio ir 80 cm 
pločio iš vidaus. 110 cm gilumoje pastebėti 

skobtinio karsto kontūrai - 230 cm ilgio ir 
40-50 cm pločio. Griaučiai sunykę, likę tik 
apatinio žandikaulio pėdsakai. Galvos kryp
tis - pietvakarių 250°. 

R a din i a i. Ant kaklo buvo žalvarinė dė
želinė antkaklė . Krūtinės vietoje - žalvarinės 

lankinės segės fragmentas. Ant abiejų rankų 
buvo po žalvarinę storėjančiais daugiakam
piais galais apyrankę. Liemens srityje rasti 
skersai kapo guli du geležiniai lazdeliniai 
smeigtukai ir dvi žalvarinės apskritinės se
gės, prie kurių prikabinta apvara iš gintarinių 
ir stiklinių karolių įvijų. Virš mirusiosios gal
vos buvo gintarinis verpstukas, galvos deši
nėje pusėj e - geležinė yla. 

Kapas Nr. 17 (vyro). Kapas apardytas. 
Griaučiai ne išlikę, laidojimo kryptis neaiški. 

R a din i a i. 80 cm gilumoje rasti geleži
niai žąsIai. 

Kapas Nr. 18 (vyro). 15 cm gilumoje buvo 
akmenų vainikas, 260 cm ilgio ir 100 cm plo
čio iš vidaus. Pietinėje vainiko dalyje ak
menys dėti dviem eilėmis, šiaurinėje - trimis. 
Visame sampile daug suodžių ir degėsių . 

70 cm gilumoje rastos įkapės. Griaučiai ir 
karstas visiškai sunykę. Kapo kryptis - i va
karus. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo molinis puo
delis, geležinis dalgis, geležinis imovinis kir
v is , geležinis imovinis ietigalis ir akmeninis 
galąstuvas. Krūtinės srityje buvo žalvarinės 

lankinės segės dalis, kojelės forma neaiški, 
kiek žemiau, kairėje kapo pusėje,- geležinis 
peilis. 

Kapas Nr. 19. 15 cm gilumoje - taisyklin
gai sukrautas akmenų vainikas - 280 cm il
gio ir 110 cm pločio iš v idaus. 80 cm gilu
moje buvo skobtinio karsto likučiai - 240 cm 
ilgio ir 65 cm pločio. Karstas padėtas pietva-
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karių 2600 kryptimi . Griaučiai visiškai išny
kę. Kapo duobės sampile gausu degėsių. 
Jokių radinių neaptikta. 
Kapas Nr. 20 (moters). 15 cm gilumoje ap

tiktas dviejų e il ių akmenų vainikas. Jis-
260 cm ilgio ir 100 cm pločio iš vidaus. 90 cm 
gilumoje rasta žmogaus griaučių likučių. Gal
vos kryptis - i vakarus. 

R a ct i n i a i. Galvūgalyje buvo molinis puo
delis. Krūtinės vietoje - žalvarinės lankinės 

segės likučiai. Ant abiejų rankų būta po žal
varinę storėjančiais daugiakampiais galais 
apyrankę· 

Kapas Nr. 21. Atkasta tik dalis. Akmenų 
vainikas taisyklingas, karstas - šiaurės va
karų kryptimi. Nei griaučių, nei radinių ne
aptikta. 

Kapas Nr. 22. 25 cm gilumoje aptiktas ne 
visai taisyklingos formos akmenų vainikas. 
J is buvo 230 cm ilgio ir 80-110 cm pločio. 
80 cm gilumoje rasti skobtinio karsto pėd

sakai . Griaučiai visiškai sunykę , laidoj imo 
kryptis neaiški. 

Radinių neaptikta. 
Kapas Nr. 23. Akmenų vainikas suardytas. 

Mirusysis palaidotas 90 cm gilumoje. Iš griau
čių likę tik dantų pėdsakai. 

R a ct i n i a i. Miniatiūrinis molinis puodelis. 
Kapas Nr. 24 (vyro). 15 cm gilumoje buvo 

sukrautas dviem eilėmis taisyklingas akmenlĮ 
vainikas - 300 cm ilgio ir 120 cm pločio iš 
vidaus. 90 cm gilumoje rastos įkapės. Griau· 
čiai sunykę. Kryptis - pietvakarių 260°. 

R a din i a i. Galvos srityje - geležini~ 

imovinis ietigalis. 
Kapas Nr. 25. 15 cm gilumoje aptiktas la

bai apardytas akmenų vainikas. Griauči Ų ir 
įkapių nerasta. 

Kapas Nr. 26. Atkasta tik 1 m ilgio akme
nų vainiko dalis. 80 cm gilumoje buvo kapo 
dugnas. Griaučių ir radinių neaptikta. 

Kapas Nr. 27 (vyro) . Vainikas nuardytas, 
pirmykštėje padėtyje, 10 cm gilumoje, likę 

tiktai trys akmenys. 55 cm gilumoje buvo 
palaidotas mirusysis. Galvos kryptis - šiau
rės vakarų 280°. 

R a din i a i. Galvūgaly jeI skersai kapo, bu
vo padėtas geležinis peilis. Kiti du geležiniai 
peiliai rasti krūtinės srityje, dešinėje kapo 
pusėje. Ties kapo viduriu rasta žalvarinė dir
žo sagtis ir 'žalvarinis diržo apkalas. Ant ka i
rės rankos - žalvarinė apyrankė storėjančiais 

keturkampio piūvio galais. 

Kapas Nr. 28 (vyro) . 15 cm gilumoje ap
tiktas apardytas akmenų vainikas. Jis buvo 
220 cm ilgio, 150 cm pločio. Griaučiai suny
kę, kryptis - šiaurės vakarų 330' . 

R a ct i n i a i. Galvos srityje, iš ilgai kapo, 
buvo du geležiniai imoviniai ietigaliai. 

Kapas Nr. 29 (vyro, suardytas). Akrnentl 
vainikas visai suardytas ir pats kapas per
kastas. 

R a din i a i. 50 cm gilumoje rastas sudau
žytas molinis puodelis ir geležinis įmovinis 

ietigalis. 
Kapas Nr. 30. 15 cm gilumoje buvo labai 

apardytas akmenų vainikas. 50 cm gilumoje 
pastebėti ryškūs karsto kontūrai - apie 
200 cm ilgio ir 90 cm pločio , duobės kryp o 
tis - šiaurės vakarų 330° - pietryčių 150°. 

Radinių neaptikta. 
Kapas Nr. 31. 15 cm gilumoje buvo smar

kiai apardytas akmenų vainikas. 60 cm gi
lumoje pastebėti skobtinio karsto dalies kon
tūrai. Griaučiai visai sunykę, likę tik danlų 
pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės vakarų 

330' . 
R a din i a i. Maždaug krūtinės vietoje bu

vo žalvarinės lankinės segės liekanos ir žal
varinis įvijinis žiedas. 

Kapas Nr. 32. 15 cm gilumoje rastas apar
dytas akmenų vainikas - 200 cm ilgio ir 
90 cm pločio iš vidaus. Griaučiai visiškai su
nykę· 
Radinių neaptikta. 
Kapas N r. 33 (vyro). 15 cm gilumoje paste

bėtos nuardyto akmenų vainiko žymės. 60 cm 
gilumoje buvo palaidotas mirusysis. Griaučiai 
visiškai sunykę, kryptis - i vakarus. 

R a din i a i. Galvos srityje buvo sudėti: 

geležinis jmovinis kirvis, du geležiniai įmovi
niai ietigaliai, geležiniai žąsiai, akmeninis ga
l ąstuvas ir mol in is puodelis. 

Kapas Nr. 34 (vyro). 25 cm gilumoje buvo 
palaidotas mirusysis. Griaučiai sunykę, likę 

tik dalys apatinio žandikaulio. Galvos kryp
tis - šiaurės rytų 20°. 

R a din i a i. Galvūgalyje - geležiniai žąs
Iai, geležinis dalgis, geležinis įmovinis kirvis 
ir geležinis imovinis ietigalis. Ant kaklo buvo 
žalvarinė dėželinė antkakl ė. 11 cm žemiau 
antkaklės, kairėje kapo pusėje, padėtas ge
ležinis peilis, prie peilio koto - dvi varinės 

Romos monetos. Ties kapo v iduriu buvo žal
varinė diržo sagtis, kiek aukščiau - dar v ie
na Romos moneta, žalvarinė apskritinė segė, 
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žalvarinė žieduotoj i segė ir žalvarinė laipte· 
linė segė. Ant mirusiojo dešinės rankos buvo 
du žalvariniai įvijiniai žiedai ir žalvarinė 

juostinė apyrankė. Viena ža lvarinė diržo sag· 
tis su diržo apkalų likučiais buvo maždaug 
ant kairiojo peties. 

Kapas Nr. 35 (vyro). 15 cm gilumoje buvo 
apardytas kapas. Duobės kontūras neaiškus, 
griaučiai visiškai sunykę. Laidojimo kryptis 
šiaurės vakarų 350°. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo geležinis 
jmovinis kirvis, dalis geležinio dalgio. Ant 
kaklo būta žalvarinės dėže linės antkaklės, 

5 cm žemiau antkaklės, dešinėje kapo pusėje, 

buvo geležinis peilis. Be to, rasta dviejų žal· 
varinių apyrankių dalys, jos išjudintos iš pir· 
mykštės vietos. 

Kapas Nr. 36 (vyro). 18 cm gilumoje buvo 
palaidotas mi rusysis. Duobės kontūras neaiš
kus, griaučiai i šnykę, kryptis - šiaurės vaka· 
ft! 350' . 

R a din i a i. Galvūgalyje - min iatiūrinis 
molinis puodelis, geležinis dalgis, geležinis 
įffiovinis kirvis ir geležinis įmovinis ietigalis. 
Ant kaklo - žalvarinė dėželinė antkaklė. 

Maždaug klubų vietoje buvo varinė Romos 
moneta, 10 cm dešiniau nuo monetos - gele· 
žinis peilis. 

Kapas Nr. 37 (vyro). 30 cm gilumoje buvo 
palaidotas mirusysis. Sampile buvo daug stam
bių anglių. Karsto kontūras - ryškus, 180 cm 
ilgio ir 80 cm pločio. Galvos kryptis - i 
š iaurę· 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo geležinis 
ImOVInIS kirvis ir geležinis įmovinis ietigalis. 
Krūtinės srityje - žalvarinės lankinės segės 

lenktine kojele likučiai ir žalvarinė Romos 
moneta. Kiek žemiau, kairėje kapo pusėje, 

buvo geležinis peilis. 
Kapas Nr. 38 (vyro) . 30 cm gilumoje buvo 

tamsus 220 cm ilgio ir 90 cm pločio duobės 

kontūras. Sampile buvo smulkių angliukų. Mi
rusysis palaidotas 55 cm gilumoje. Griaučiai 

sunykę . Galvos kryptis - šiaurės vakarų 340°. 
R a din i a i. Salia karsto, aukščiau visų ra· 

dinių, rastas geležinis an tskydis. Galvūgalyje 
būta: beržo tošies dėžutės, į kurią buvo įdė
tas molinis puodelis, 5 varinės Romos mone
tos, be to, rasta plonos žalvarinės vielos ant· 
kaklė, akmeninis galąstuvas, geležinis dalgis. 
du geležiniai įmoviniai ietigaliai ir geležinis 
įmovinis kirvis. Ant kaklo būta žalvarinės 

antkaklės, kurios priekinė dalis neišlikusi, ant 
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krūtinės buvo dar 4 varinės Romos monetos 
ir gintarinis karolis, kiek žemiau - žalvarinės 

lankinės segės likučiai ir išilgai kapo - gele
žinis peilis. 

Kapas Nr. 39. Duobės dydis - 150 X 60 cm. 
20 cm gilumoje buvo palaidotas mirusysis. 
Griaučiai sunykę. Galvos kryptis - į šiaurę. 

R a din i a i. Ant kaklo būta žalvarinės ant
kaklės S\.l kabliuku ir kil pele galuose. Prie 
pat antkak lės buvo žalva rinės lankinės segės 

lenkta kojele (?) likučiai. ant krūtinės - liku
čiai tošinės dėžutės, į kurią įdėta varinė Ro· 
mos moneta ir žalvarinė juostinė apyrankė. 

Pačiame kapo viduryje rastas gintaro gabaliu
kas. 

Kapas Nr. 40. Mirusysis palaidotas 20 cm 
gilumoje. Griaučiai sunykę, likę tik dantų 
pėdsakai. Galvos kryptis - i šiaurę. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo molinis 
puodelis ir geležinis dalgis, kairėje galvos pu
sėje - du geležiniai įmoviniai ietigaliai. Kiek 
žemiau - žalvarinė diržo sagtis ir žalvarinis 
diržo apkalas. 

Kapas Nr. 41(1} (vyro). 40 cm gilumoje bu· 
vo atidengtas akmenų vainikas iš dviejų eilių 
akmenų. Jis buvo 250 cm ilgio ir 85 cm plo
čio iš vidaus. 85 cm gilumoje aptikti karsto 
kontūrai - 130X 65 cm dydžio. Karstas skob· 
tinis, vidus išdegintas. Laidojimo kryptis
pietvakarių 213°. 

R a din i a i. Galvūgalyje, kairėje kapo pu
sėje, buvo molinis puodelis. Ties duobės vi
duriu - geležinis dalgis, akmeninis ga l ąstu

vas ir dešinėje kapo pusėje - geležinis įmo

vinis kirvis. 
Kapas Nr. 42(2). Akmenų vainiko išlikę tik 

du akmenys. Duobės kontūras - apie 113X 75 
cm dydžio, kryp tis - vakarų 270°. 

Radiniai visiškai sunykę. 
Kapas Nr. 43(3). 60 cm gilumoje buvo ati· 

dengta akmenų vainiko dalis (apie pusę ka
po). 85 cm gilumoje pasiektas kapo duobės 

dugnas. Duobės dydis - 230 X 93 cm. Griau· 
čiai sunykę. Kapo kryptis - pietvakarių 245°. 

R a din i a i. 95 cm gilumoje, galvūgalyje, 

buvo molinis puodelis. 
Kapas Nr. 44(4} (vyro). 55 cm gilumoje ap· 

tiktos akmenų vainiko dalys. Vainiko dydis iš 
vidaus buvo 300 X 120 cm. 85 cm gilumoje pa· 
siektas kapo duobės dugnas. Duobės dydis-
250 X90 cm. Griaučiai visiškai sunykę. Lai
dojimo kryptis - pietvakarių 260°. 
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R a ct i n i a i. Galvūgalyje buvo: molinis 
puodelis, geležinis dalgis, akmeninis galąstu

vas ir geležinis įffiovin i s kirvis. Ant kairės 

rankos bCHa Za l varinės paslorintais galais apy
rankės. Ten pat buvo ir geležinis peilis. 

Kapas Nr. 45(5) (vyro). 60 cm gilumoje ap
tiktas akmenų vainikas. Jis buvo 230 X 105 cm 
dydžio. 90 cm gilumoje pasiektas kapo duo
bės dugnas. Duobės dydis - 225 X85 cm. 
Griaučiai visiškai sunykę. Laidojimo kryptis, 
nustatyta pagal radinius, - vakarų 270°. Kapo 
duobės sampile buvo gausu smulkių degėsių. 

R a ct i n i a i. Galvūgalyje, dešinėje mirusio
jo pusėje, buvo molinis puodelis, kiek že
miau - geležinio dalgio ar ietigalio pėdsakai. 
dar žemiau, ties kapo viduriu, irgi dešinėje 
pusėje,- geležinio peilio likučiai. 

Kapas Nr. 46(6) . 60 cm gilumoje atideng
tas akmenų vainikas. Ji s buvo 310 X 120 cm 
dydžio, v ietomis dviejų ei lių. Kapo duobės 
dugnas - 260 X 85 cm dydžio. Gr iaučia i suny
kę. Laidojimo kryptis - pietvakarių 225°. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo geležinio 
peiliu ko likučiai ir molinis puodelis. Maždaug 
krūtinės srItyje buvo gintarinis karolis ir or
namentuotas akmeninis verpstu kas. 

Kapas Nr. 47(7). 55 cm gilumoje atidengtas 
akmenl[ vainikas. J o dydis - 300 X 150 cm. 
Duobės dugnas - 260 X70 cm dydžio. Griau
čiai sunykę. Laidojimo kryptis - pietvakarių 
260°. 

R a din i a i. Ties kapo viduriu, 75 cm gilu
moje, rastas neaiškios paskirties žalvarinis pa
puošalas. 

Kapas Nr. 48(8) . 60 cm gilumoje buvo 
240 X 125 cm dydžio akmenų vainikas. Kapo 
duobės ir karsto kontūrai išnykę . Griaučia i 

visiškai sunykę, laidojimo klyptis - pietva
karių 225". 

R a din i a i. 7S cm gilumoje, ties kapo vi
duriu, buvo tik neaiškios paskirties geležinių 
dirbinių žymės. 

Kapas Nr. 49(9) (moters). 60 cm gilumoje 
atidengtas 3 10X 140 cm dydžio akmenų vaini
kas. Kapo duobės dugnas - 245 X95 cm dy
džio. Griaučiai neišlikę, laidojimo kryptis, nu
statyta pagal radinius,- š iaurės vakarų 270". 

R a ct i n i a i. Galvūgalyje buvo molinis puo
delis, geležinis peiliukas, geležinė yla ir moli
nis verpstukas. Zemiau, krūtinės v ieloje,-
šeši gintarinia i karoliukai ir mėlyno stiklo 
akutė bei sunykusio geležinio dirbinio frag
mentėliai. 

Kapas Nr. 50(1 0) (vyro). 60 cm gilumoje 
atideng tas 350 X 185 cm dydžio akmenų vai
nikas. 7S cm gilumoje buvo žymus kapo duo
bės dugnas - 300 X 125 cm dydžio. Griaučiai 
sunykę, laidoj imo kryptis - pietvakarių 240°. 

R a din i a i. 85 cm gi lumoje, galvūgalyje, 

buvo du geležiniai imoviniai ietigaliai, sudėti 
vienas ant kito, 10 cm žemiau - dvi geleži
nės sagtys ir geležinė diržo kilpetė (ar 
sunykę nedideli geležiniai žąsiai) . Maždaug 
klubų srityje rastas skersai kapo padėtas ge
ležinis dalgis ir kapo dešinėje pusėje - gele
žinis įmovinis kirvis. 

Kapas Nr. 51(11) (vyro). 65 cm gilumoje ati
dengtas 300 X 140 cm dydžio akmenų vaini
kas ir kapo duobės dugnas - 265 X 120 cm 
dyelžio. Griaučiai sunykę, laidojimo kryptis
šiau rės vakarų. 

R a el i n i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje. 

kairėje mirusiojo pusėje, buvo sudėti v ienas 
ant kito du geležiniai jmoviniai ietigalia i, ties 
viršugalviu, duobės gale, gulėj o molinis puo
delis, geležinis įmovinis kirvis, geležinis dal
gis, akmeninis galąstuvas ir dvi išlikusios ge
ležinės žąslų grandys. Krūtinės srityje - dVI 
žalvarinės lankinės lietine užkaba segės, ant 
dešinės rankos būta žalvarinės s toraga lės apy
rank ės. 

Kapas Nr. 52(12) (vyro). 60 cm gilumoje 
buvo atidengtas 300 X 120 cm dydžio akmenų 
vainikas. Kapo dugnas - 200 X85 cm dydžio. 
Griaučiai sunykę, mirusysis palaidotas gal Vel 

i šiaurės vakarus 310° kryptimi. 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje, 

buvo molinis puodelis ir geležinis įmovinis 

ietigalis. Ties kapo viduriu buvo geležinis pel
liukas, prie kojų, ka irėje mirusiojo pusėje, 

buvo mėlyno stiklo karolis. 

Kapas Nr. 53(13) (moters). 40 cm gilumoje 
aptiktas 21O X 8S cm dydžio akmenų vainikas. 
70 cm gilumoje buvo aiškus skobtinio karsto 
kontūras. J o būta 180 X 152 cm dydžio. Griau
čiai sunykę, likę lik dantų pėdsakai. Laido
jimo kryptis - š i aurės vakarų 320°, 

R a din i a i. 95 cm gilumoje, ga lvūgalyje, 

skersai kapo, buvo padė ta geležinė yla (ar 
smeig tukas), kiek žemiau - du gintariniai ka
roliai. Ant kaklo būta žalvarinės antkaklės , 

kurios išlikęs lik nežymus fragmentas, šalia 
jos rasti 4 gintariniai karoliai, žalvarinės lan
kinės segės likučiai, ant abiejų rankų būta 

po žah-arinę storaga l ę apyrankę· 
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Kapas Nr. 54(14) (moters). 60 cm gilumoje 
atidengtas 220 X 120 cm dydžio a'kmenų vai
nikas. 80 cm gilumoje buvo ryškus 220X75 
cm dydžio kapo duobės dugnas. Griaučiai su
nykę, laidojimo kryptis - šiaurės vaka
rų 300°. 

R a din i a i. Galvūgalyje buvo molinis puo
delis, geležinė yla ir akmeninis verpstukas. 
Ant kaklo būta žalvarinės antkaklės, kurios 
išlikę tik maži fragmentėliai. krūtinės srity
je - žalvarinės lankinės segės įvijos likučiai. 
kojelės forma neaiški. 

Kapas Nr. 55(15). 60 cm gilumoje atideng
tas 210 X70 cm dydžio akmenų vainikas, 
65 cm gilumoje išryškėjo 180X62 cm dydžio 
kapo duobės dugnas. Griaučiai visiškai suny
kę, laidojimo kryptis - pietvakarių 260°. 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje, 
buvo molinis puodelis, kiek žemiau, mirusio
jo dešinėje pusėje, lyg geležinio sunykusio 
peiliuko likučiai. 

Kapas Nr. 56(16) (moters). 60 cm gilumoje 
atidengtas 250 X 118 cm dydžio akmemĮ vaini
kas. Toje pat gilumoje išryškėjo ir 240 X70 
cm dydžio kapo duobės dugnas. Griaučiai vi
siškai sunykę, laidojimo kryptis - šiaurės va
karų 285°. 

R a d i II j 8 i . 80 cm gilumoje. galvūgalyje, 
buvo molinis puodelis, akmeninis verpstukas 
ir geležinė yla (?) . Krūtinės vietoje buvo žal
varinės lankinės segės dalis. 

Kapas Nr. 57(17) (vyro). 60 cm gilumoje 
atidengtas 256 X 118 cm dydžio akmenų vaini
kas. 65 cm gilumoje išryškėjo 240 X80 cm dy
džio kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę, 
laidojimo kryptis - vakarų 270°. 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje,
molinis puodelis, kairėje mirusiojo galvos pu
sėje - du geležiniai įmoviniai ietigaliai, kiek 
žemiau - geležinis imovinis kirvis, geležinis 
dalgis ir akmeninis galąstuvas. Krūtinės sri
tyje buvo žalvarinė lankinė segė lenkta koje
le ir geležinė diržo sagtis. Ties kapo viduriu, 
mirusiojo dešinėje pusėje, rasta ža lvarinė sto
rėjančiais galais apyrankė. Ji rasta 70 cm 
gilumoje, i kapą patekusi atsitiktinai. Kairio
jo šono srityje - stambus peilis - durklas. 

Kapas Nr. 58(18). 60 cm gilumoje atideng
tas 257 X98 cm dydžio akmenų vainikas. Kars
to kontūras neišryškėjo. Griaučiai sunykę. 

Laidojimo kryptis - vakarų . 
R a din i a i. 60 cm gilumoje, galvūgalyje, 

buvo molinis puodelIs. 
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Kapas Nr. 59(19) (vyro). 60 cm gilumoje ati
dengtas 330X 155 cm dydžio akmenų vainikas 
ir išryškėjo 275 X70 cm dydžio kapo duobė; 
dugnas. Griaučiai sunykę, laidojimo kryptis 
pietvakarių 265°. 

R a din i a i. 80 cm gilumoje, galvūgalyj e, 
mirusiojo dešinėje pusėje, buvo padėtas mo
linis puodelis ir žalvarinis įvijinis žiedas, mi
rusiojo kairėje galvos pusėje - du geležin iai 
įmoviniai ietigaliai ir geležinės apskritos dir
žo sagties liekanos. 

Kapas Nr. 60 (20) (moters). 60 cm gilumoje 
atidengtas 236 X 100 cm dydžio akmenų vaini
kas ir išryškėjo 210 X70 cm dydžio kapo duo
bės dugnas. Griaučiai sunykę, laidojimo kryp
tis - vakarų . 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje, 
buvo molinis puodelis, du gintariniai ka roliai. 
geležinė yla ir pusė žalvarinės storėjančiais 
galais apyrankės, antra pusė tos pačios apy
rankės buvo 53 cm kojų link, kairėje miru
siojo pusėje. 

Kapas Nr. 61(21). 60 cm gilumoje atidengtas 
netaisyklingas 230 X95 cm dydžio akmE::nų vai
nikas. Karsto kontūras neišryškėjo. Griaučiai 
sunykę. Laidojimo kryptis - šiaurės vakarll 
290. 

R a din i a i. 80 cm gilumoje, galvūgalyje, 

rastas molinis puodelis. 
Kapas Nr. 62(22) (moters). 50 cm gilumoje 

atidengtas 260 X 120 cm dydžio akmenų vaim
kas, 55 cm gilumoje išryškėjo 210 X65 cm dy
džio kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę, 

laidojimo kryptis - šiaurės vakarų 300°. 
R a din i a i. 65 cm gilumoje, kairėje miru

siosios galvos pusėje, buvo geležinės ylos Ji. 
kučiai. Ant kaklo būta žalvarinės antkaklės 

(sunykusi), rasti du gintariniai karoliai. Krū' 
tinės srityje buvo žalvarinė lankinė segė , ku· 
rios iš1ikusi lik įvija, kojelės formos nustatytI 
negalima. Ant dešinės rankos būta žalvarinės 
storėjančiais galais apyrankės, dešinėje kars· 
to pusėje - geležinio peilio likučiai. 

Kapas Nr. 63(23) (moters). 60 cm gilumoje 
atidengtas 280 X 150 cm dydžio akmenų vai
nikas. 65 cm gi lumoje išryškėjo 220 1< 72 cm 
dydžio kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę, 
laidojimo kryptis - šiau rės vakarų 345°. 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, galvūgalyje, 

buvo molinis puodelis, geležinė yla, gintari
nis verpstukas ir geležinio smeigtuko dalys. 
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Ant kaklo būta žalvarinės vytinės antkaklės, 

be to, rasti keturi gintariniai karoliai, suverti 
ant žalvarinės vielos. Aukščiau antkaklės ras
ta žalvarinė lankinė segė. Sprendžiant pagal 
segės padėlio ja ga lėjo būti susegta galvos 
danga. Ties kapo v iduriu, kairiojo peties sri
tyje, buvo žalvarinės apyrankės pėdsakai, 

o kairėje kapo pusėje - žalvarinio ivijinio 
žiedo dalis. 

Kapas Nr. 64(24). 60 cm gilumoje atideng
tas 265 X 11 3 cm dydžio akmenų vainikas. Ka
po duobės kontūras ne išryškėjo . Griauėiai su
nykę. Laidoj imo kryptis - šiaurės vaka
rų 280°. 

R a ct i n i a i. 73 cm gilumoje, galvos sri
tyje, buvo molinis puodelis, žalvarinės lan
kinės segės įvijos fragmentai, mėlyno stiklo 
karolis ir sunykusio geležinio dirbinio pėd

sakai. 
Kapas Nr. 65(25). 60 cm gilumoje atideng

tas 300 X 124 cm dydžio akmenų vainikas. 
67 cm gilumoje išryškėjo 300 X 105 cm dy
džio kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę, 

laidojimo kryptis - pietvakarių 240". 
R a din i a i. 80 cm gi lumoje, ga lvūgalyje, 

buvo molinis duobutėmis puoslas puodelis . 
Kapas Nr. 66(26) (moters). 50 cm gilumoje 

alideng tas 300 X 140 cm dydžio akmenti vai
nikas. 60 cm g ilumoje išryškėjo 260 X75 cm 
dydžio kapo duobės dugnas. Gr iaučiai sunykę, 

laidojimo kryptis - pietvakarių 250". 
R a din i a i. 77 cm gilumoje, ga lvūga lyje, 

buvo molinis puodelis, duobutėmis puošlas 
gintarinis verpstukas ir geležinės ylos frag· 
menlai. Krūtinės srityje buvo žalvarinės lan
kinės segės įvijos fragmentai, kojelės forma 
neaiški. Prie segės buvo trinyčio audeklo ga
baliukas. 

Kapas N r. 61(21) (moters). 46 cm gilumoje 
alidengtas 270 X 140 cm dydžio akmenų vai
nikas. 65 cm gilumoje išryškėjo 240 X96 cm 
dydžio kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę, 
laidojimo kryptis - pietvakarių 245". 

R a din i a i. 73 cm gilumoje, ga l vūgalyje, 

buvo molinis puodelis ir gintarinis ornamen
luotas verpstukas. 

Kapas N r. 68(28). 60 cm gilumoje atideng
tas 260 X 140 cm dydžio akmenų vainikas. 
Karsto kontūras neišryškėjo. Griaučiai su
nykę· 

Jokių radinių neaptikta. 

Kapas Nr. 69(29). 50 cm gilumoje atideng
tas 270 X 105 cm dydžio akmenų vainikas. 
63 cm gilumoje išryškėjo 185X65 cm dydžio 
kapo duobės dugnas. Griaučiai sunykę , laido
jimo kryptis - pietvakarių 240". 

R a din i a i. 73 cm gilumoje, galvūgalyje, 

buvo molinis puodelis. Krūtinės srityje buvo 
geležinio smeigtuko fragmentai. 

Kapas Nr. 70(30) (moters). 55 cm gilumoje 
atidengtas 366 X85 cm dydžio akmenų vaini· 
kas. 65 cm gilumoje išryškėjo 300 X70 cm 
dydžio kapo duobės dugnas. Griaučiai suny
kę, laidojimo kryptis - šiaurės vakarų 285°. 

R a din i a i. 75 cm gilumoje, ant kaklo, 
būta žalvarinės vytinės antkaklės, kiek že
miau - dalis žalvarinės lankinės segės. Ant 
abiejų rankų būta po žalvarinę storėjančiai s 

galais apyrankę. Maždaug juosmens srityje 
buvo du geležiniai lazdeliniai smeigtai ir de· 
šimties gintarinių karolių apvara. 

Kapas N r. 11 (31). 40 cm gilumoje atidengta, 
230 X70 cm dydžio akmeml vainikas. 60 cm 
gilumoje išryškėjo 210 X70 cm dydžio kapo 
duobės dugnas. Griaučių nerasta. Jokių radi· 
nių nebuvo. 

Kapas Nr. 12(32). 40 cm gilumoje atidengtas 
320 X 100 cm dydžio akmenų vainikas. 60 cm 
gilumoje išryškėjo ka po duobės dugnas -
175 X68 cm dydžio. Griauč ių nerasta. 

Radinių nebuvo. 
Kapas Nr. 13(33) (vyro). 45 cm gilumoje ati

dengtas akmenų vainikas, 60 cm gilumoje- iš
ryškėjo 170 X73 cm dydžio kapo duobės dug
nas. Griaučiai sunykę, laidojimo kryptis 
pietvakarių 265°. 

R a din i a i. 72 cm gilumoje, galvūgalyje. 

mirusiojo kairėje pusėje, buvo geležinis įmo· 
vinis ietigalis ir geležinis įmovinis kirvis. Kai
riojo peties srityje buvo geležinis dalgis. Ties 
karsto kontūro viduriu rasti žalvarinės lan
k inės segės pėdsakai, kojelės forma neaiški. 

Arklio kapas Nr. 1. 20 cm gilumoje išryš· 
kėjo netaisykli nga apvali apie 180 cm skers
mens duobė. Tame pa t gylyje buvo ir arklio 
gr iauč ių l i kučiai. Ark lys palaidotas galva 
į šiaurės vakarus 220° kryptimi. Duobėje buvo 
daug anglių ir smulkių degėsių. 

R a di n i a i. Arklio nasruose buvo geleži
niai trinariai žąsiai. Netoli žąslų rasta žalva· 
rinė grandelė su skirstikliu. 
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REKETĖS KAPINYNAS 

ONA NAVICKAITE- KUNCIENE 

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

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

m. buvęs Vyta~ lto Didžiojo Kultūros mu-

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

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

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