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TUBAUSIŲ KAPINYNAS 

RIMUTĖ RIMANTIENĖ 

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

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

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

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

t Tyrinėjimų ataskaitos ir radiniai yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje, inv. 
Nr. 1578. 
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Kapinyno paviršius buvo apardytas be
ariant, todėl jau dirvožemio sluoksnyje 
rasta daugybė atskirų, iš vietos išjudintų 
akmenų, protarpiais pastebėta angliukų. 

2 pav. Kapų išsidėstymas tyrinėtajame plote: 1-
akmenys, 2 - išgriauta vieta, 3 - griaučių kryptis, 

R - dabartinis rūsys 
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Kasinėjimų metu atidengtas 81 kapas. Iš
tirta tik toji dalis, kuriai grėsė didžiau
sias pavojus. Sprendžiant pagal atkastųjų 
kapų tankumą, sugriautoje vietoje galė
jo būti sunaikinta apie 40-50 kapų. 
Tūbausių kapinynas ypač įdomus savo 

laidosena. 45 kapuose aptikta radinių , bet 
palyginti nedaug. 

1 pav. Tūbausių kapinyno situacijos planas 

Nuėmus visą šį sluoksnį, kuris vietomis 
atrodė tartum grindinys, aptikti taisyk
lingai apdėti akmenų vainikai (2 pav.). 

Daugelis vainikų buvo apardyti, nes jie 
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3-4 pav. Akmenų vainikai aplink kapus 

l:;lUvO labai negiliai. Daugiausia juos den·· 
gė 10-15 cm žemės sluoksnis, retai pasi
taikė 20 cm sluoksnis (kapai Nr. 25, 75), 
25 cm sluoksnis (kapas Nr. 80) ar net 
30 cm sluoksnis (kapas Nr. 50) . 

Dedant vainiką, atrodo, taikyta, kad ak
menys būtų maždaug vienodo dydžio. Jų 
dydis svyruo j a tarp 20 X 30 cm ir 60 X 

X 80 cm. Vaikų kapų vainikų akmenys -
nuo 20 X 30 cm iki 30 X 40 cm dydžio. 
Akmenų vainiką paprastai sudaro viena 

eilė akmenų, sudėtų vienas šalia kito (3-
8 pav.). Kai kuriuose kapuose aptikta k e
lios - dvi ar trys - akmenų eilės, su
krautos viena ant kitos (kapai Nr. 63, 73, 
76) (9 pav.). 

Naujos vainikų eilės kapinyne sudary
tos, prijungiant naujus vainikus plačiaja

me kapo krašte (kapai Nr. 14- 15 ir 16-
17 arba kapai Nr. 56, 63, 66, 69 ir kt.). 
Tuo būdu kapai įgavę maždaug tą pačią 

laidojimo kryptį. Vėliau šalia kapų vieno
je eilėje atsiranda vainikų ir šonuose. 
Dėl to seniausias kapas galėjo būti ir ku
riame nors kapinyno gale, ir pačiame ka
pinyno viduryje. Prie pagrindinių kapų 
iš visų pusių prijungiant vėlesniuosius , 

pakraščiuose susidarė iškraipyti ir išsiki
šę vainikai, kurių forma jau gerokai nu
tolusi nuo pagrindinės pailgo k e turkam
pio formos. Kartais dėl to kaltos ir įže

myje sutinkamos kliūtys - didžiuliai, iš 
vietos sunkiai pajudinami akmenys (ka
pas Nr. 83). 

Atskiri vainikai paprastai buvo pailgo 
keturkampio formos, kartais ovaliniai . 
Vainike randama tik po vieną kapą, ant
rąkart į tą patį vainiką niekad nelaidota. 
Dvigubuose kapuose abu mirusieji buvo 
palaidoti tuo pat metu. 

Vainiko vidinės pusės dydis būna įvai
rus. Suaugusiųjų kapų ilgis svyruoja tarp 
180 ir 270 cm, plotis - tarp 55 ir 100 cm. 
Dvigubi kapai atitinkamai platesni. Juose 
mirusieji palaidoti nesugrūsti. Antai ka
pe Nr. 14- 15 tarp abiejų griaučių palik
tas 50 cm tarpas, dėl to ir kapo duobė bu
vo 250 cm ilgio ir 170 cm pločio iš vi
daus. Išorėje šis vainikas siekė 340 cm 
il gio ir 250 cm pločio. 

Vaikų kapų ilgis svyruoja tarp 150 cm 
.ir 100 cm vidinėje vainiko pusėje , o plo
tis - tarp 90 cm ir 40 cm. 

Laidojant žemės paviršiuje buvo iška
sama negili duobė. Dažniausiai griaučiai 

gulėdavo 10-20 cm giliau, negu akme-
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5-6 pav. Akmenų vainikai aplink kapus 

nų vainiko pamatas (kapai Nr. 38, 49, 53, 
66 ir kt.), bet pasitaikė ir kiek giliau -
apie 30 cm (kapas Nr. 4), net iki 35 cm 
(kapas Nr. 55). Tik kape Nr. 55 griaučių 
pėdsakai ra.sti toje pat gilumoje, kaip ak-
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menų vainikas (20 cm gilumoje nuo da
bartinio žemės paviršiaus). 
Akmenų vainikas buvo antkapis, deda

mas, duobę iškasus, ant žemės paviršiaus. 
J o vidus užpildomas žeme, akmenimis. 
Sis sampilas turėjo būti gerokai iškilęs 
virš vainiko lygio, tartum koks pilka
pis. Vėliau, žemei užslinkus, randame 
vainikus žemiau dabartinio žemės pavir
šiaus. 

I sampilą primesta mažesnių akmenų, 
negu tie, iš kurių sukrauti vainikai. Daž
niausiai tai kumščio dydžio akmenys, su
versti be jokios tvarkos (kapai Nr. 14-
15, 16-17, 44, 50, 52, 53, 55, 58, 68, 71, 
78). Tačiau kai kuriuose kapuose pasitai
ko ir kiek taisyklingesnių grindinių. An
tai kapo Nr. 5 akmenų grindinys buvo 
gerokai aukščiau, negu griaučiai - 15 cm 
nuo dabartinio žemės paviršiaus. Jį suda
rė gana daug įvairaus dydžio akmenų: 
15 X 20 cm, 25 X 30 cm, 30 X 50 cm. Nu
ėmus šiuos akmenis, rasta stambių ang
lių. Sio kapo vainikas buvo atidengtas 
tik 40 cm gilumoje nuo žemės pavir
šiaus. 
Akmenų grindinių buvo ir pačiame vai

niko dugne, ne ką aukščiau už griaučius. 
Antai kape Nr. 69 akmenų grindinys ap
tiktas 50 cm gilumoje nuo dabartinio že
mės paviršiaus, o akmenų vainikas išryš
kėjo jau 10-15 cm gilumoje. Grindinį su
darė apie 60 nedidelių .- 10 X 15 cm, 
15 X 25 cm dydžio - akmenų. Griaučiai 

gulėjo tik 10 cm giliau po grindiniu. Ma
tyt, šiuo atveju grindinys buvo sukrautas 
tiesiog ant karsto (nors pačių karstų pėd
sakų nepastebėta). Prie vainiko papėdės 
buvo grindinys ir kape Nr. 74. Grindinys 
netaisyklingas, akmenys maždaug kumš
čio dydžio ir kiek didesni. Nuėmus šį 

grindinį, panašiai kaip kape Nr. 5 aptik
tas 10- 15 cm storio suodžių ir smulkių 
anglių sluoksnis. 

Zymiai rečiau visame sampile, net iki 
dugno, randama primestų akmenų. Sioje 
akmenuotoje vietoje kai kurie akmenys 



7-8 pav. Akmenų vainikai aplink kapus 

galėjo į kapų sampilą patekti atsitiktinai. 
Tačiau dažniausiai jie vis dėlto užmesti 
ir, matyt, turėjo tam tikrą apeiginę, o gal 
ir praktinę (kad ne taip lengvai pri eitų 
gyvuliai) reikšmę. Jų apeiginę prasmę ro-

Jjl O 
,-

9 pav. Kapo Nr. 74 planas ir piūvis : 1 - akmenys, 
2 - žemė su angliukais, 3 - ižemis 

do, pavyzdžiui, vaiko kapo Nr. 3 sampilas, 
kur akmenys suversti kartu su daugybe 
suodžių ir degėsių nuo pat vainiko vir
šaus (10- 15 cm gilumoje nuo dabartinio 
žemės paviršiaus) iki griaučių (50 cm gi
lumoje nuo žemės paviršiaus). Tas pat pa
stebėta ir vyro kape Nr. 63. Sio kapo vai
nikas kai kur buvo sukrautas net iš trijų 
eilių, visas jo vidus iki pat kapo dugno 

,buvo prigrūstas įvairaus dydžio akmenų 
(lS X 10 cm - 30 X 40 cm). Tarp akmenųir 
po jais taip pat rasta daug anglių ir suo
džių. Panašių ištisai akmenimis apkrautų 

, kapų su anglimis ir suodžiais kapinyne 
rasta nemaža (k. 16-17, 19, 20, 38). 

Suodžiai ir anglys dažnai sutinkami ka
pe ir visai atskirai nuo akmenų- Antai ka
pe Nr. 74 po jau minėtuoju akmenų grin
diniu išsiskiria 10-15 cm storio suodžių 
ir smulkių anglių sluoksnis, Kape Nr. 5 
taip pat buvo atskiras stambių anglių 

sluoksnis. Anglių rasta ir akmenimis ne
apkrautuose kapuose, pavyzdžiui, vaiko 
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kape _ r. 44, taip pat kape Nr. 75, virš 
griaučių pastebėtas smulkių anglių sluoks
nis. 

Dažniausiai angliukai išbarstyti visoje 
kapo duobėje. Jų kiekis įvairus - kape 
Nr. 2 tik prie galvos rasta šiek tiek suo
džių, kape Nr. 52 tik prie įkapių buvo tru
putis anglių. Kai kuriuose kapuose nebuvo 
jokių anglių nei suodžių, tačiau daugelyje 
kapų duobių palaidai randama anglių ga
baliukų. 

Daugiausia mirusieji laidoti galva į 

šiaurės vakarus su įvairių laipsnių nukry
pimais (14 kapų). Daug palaidota šiaurė '; 

rytų kryptimi (10 kapų). Pietiniame ir 
šiaurės vakariniame kapinyno pakraštyje 
nemaža kapų orientuota pietvakarių kryp
timi (11 kapų). Labai retai mirusiojo gal
va būna nukreipta į vakarus (3 kapai). 
epasitaikė nė vieno kapo, kuris būtų 

aiškiai orientuotas į rytus. Yra keletas 
kapų (Nr. 67, 68), kurių laidojimo 
krypties nustatyti nepavyko dėl to, kad 
griaučiai sunykę, tačiau jų akmenų vai
nikas orientuotas rytų-vakarų kryp
timi. 

Kiek skirtingesnė dvigubų kapų laido
sena. Kape Nr. 14-15 abu mirusieji palai
doti šiaurės rytų 10° kr)Wtimi, o kape Nr. 
16-17 vienas palaidotas galva į šiaurę, 

antrasis - į pietus. Kape Nr. 14-15 buvo 
palaidota moteris ir vyras. Moters kape 
buvo verpstelis ir molinis puodelis, o vy
JO kape šalia puodelio rasta ir vyriško 
darbo įrankių: dalgis, ietigalis, peilis, kir-

. vis, yla. Kape Nr. 16-17 palaidotųjų ly
tį žymiai sunkiau nustatyti, tačiau atrodo, 
kad tai dviejų moterų kapas. Prie abiejų 
griaučių pėdsakų rasta po du gintarinius 
karolius, prie vienų - viena, o prie ant
rų - trys žalvarinės įvijos. Prie antrųjų 

griauClŲ rasta yla. Įkapių vienodumas 
abiejuose kapuose rodo, kad čia palaidoti 
vienos lyties mirusieji. O kadangi dau
giausia karoliai aptinkami moterų kapuo
se (tik vienas karolis rastas aiškiai vyro 
kape Nr. 63). galima teigti, kad tai dvigu
bas dviejų moterų kapas. 
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Mirusiojo lytis neapsprendė laidojimo 
krypties nei dvigubuose, nei kituose ka
puose. Vyrauja laidojimas šiaurės kryp
timi. Nevienodumas paaiškinamas tuo, 
kad buvo laidojama skirtingu metų laiku 
ar orientuojamasi pagal saulę. Nevienoda 
laidojimo kryptis galėjo susidaryti ir ne
taisyklingai prijungiant vieną vainiką prie 
kito. 

Visuose kapuose griaučiai beveik vi
sai sunykę, dažniausiai išlikę tik apatinio 
žandikaulio ir dantų pėdsakai, rankų 

kaulų dalys, apsaugotos žalvarinių papuo
šalų. Kai kuriuose kapuose nebuvo nė šiq 
pėdsakų. 

Pagal kaulų ir radinių padėtį matytI, 
kad visi mirusieji palaidoti aukštielninki, 
ištiesti. Rankos paprastai sulenktos per 
alkūnes stačiu arba kiek smailesniu kam
pu, kartais nevienodai. Pavyzdžiui, iš vai
ko kapo Nr. 3 apyrankių padėties atro
rodo, kad kairioji ranka buvo sulenkta 
ant krūtinės, dešinioji tik truputį palenk
ta. Tačiau dažniausiai apyrankės rastos 
apie kapo vidurį. Kape Nr. 39 mirusiojo 
ranka aiškiai turėjo būti sulenkta 90° 
kampu, nes ant kairiosios rankos riešo 
užmauta apyrankė gulėjo dešinėje stubur
kaulio pusėje. 

Kai kuriuose kapuose aiškiai matyti, 
kad bent viena ranka turėjusi būti atlauž
ta aukštyn. Antai kape Nr. 1 pagal apy
rankės padėtį ir kaulų likučius matyti, kad 
dešinioji ranka buvo atlaužta aukštyn, 
o plaštaka gulėjo ant dešinioj o peties. Ka
pe Nr. 40 ranka buvo sulenkta labai smai
lu kampu, nes apyrankė rasta 10 cm į de
šinę nuo apatinio žandikaulio. 

Nerasta nė vieno kapo, kuriame rankos 
būtų ištiestos pagal šonus arba sukry
žiuotos ant krūtinės. 

Kojos, atrodo, būdavo ištiesiamos ly
giagrečiai. 

Tūbausių kapinynui būdinga tai, kad jis 
ištisai sujungtas į nenutrūkstamas eiles. 
Si aplinkybė palengvina kai kurių radiniq 
datavimą. Kadangi toje pat vietoje antrą
kart nelaidota, o kapai jungti vienas prie 
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kito, tai gana lengva atsekti ir įkapių rai
dą. Net ir šitaip laidojant, kapai buvo 
grupuojami. Be abejo, buvO' galima pasi
rinkti, kuriame kapinyno pakraštyje pri
jungti naują kapą. Ir gal ne atsitiktinai 
šalimais palaidoti mirusieji dviejuose dvi-

RADINIAI 

Antkaklės. Tūbausių kapinyne rastos tik 
trys antkaklės. Visų jų forma skirtinga. 
Lankeliai iš dalies tordiruoti, galai baigia
si kilpelėmis ir kabliukais. 

Visos antkaklės buvusios ant kaklo, jll 
užsegamosios dalys iš priekio. 

Kapo Nr. 1 antkaklė (11 pav., 5) pri
klausė moteriai, kape Nr. 19 antkaklė 
(10 pav., 2) buvo uždėta ant vaiko kaklo. 
Greičiausiai, kapo Nr. 39 antkaklė (10 
pav., 1) priklausė berniukui, nes šalia jos 
rasta apyrankė, ilgakojė segė, diržo sag
tis ir geležinis peiliukas, o antkaklės vi
duje rastas vaiko žandikaulis. 

Kape Nr. 1 rastas tik tordiruoto antkak
lės lankelio fragmentas (11 pav., 5). 

Kape Nr. 19 rastoji antkaklė (10 pav., 2) 
buvo nežymIai storėjančiais tordiruo
tais galais, užsegama plokštele su dviem 
apskritomis skylutėmis. Plokštelė papuoš
ta pakraščiuose ir per vidurį įmuštais tri
kampėliais. Jokių kitų įkapių kape nebu
vo. Tačiau kapas su šia antkakle buvo 
įsispraudęs tarp V amžiaus pabaigos ar 
pačios VI amžiaus pradžios kapų. Tad 
šiam laikotarpiui skirtina ir minima ant
kaklė. Tai patvirtina ir tipologinis tyri
mas, nes šios Tūbausių antkaklės forma 
gana paprasta, o lankelis - plonas. 

Trečioji - vaiko kapo Nr. 39 - ant
kaklė (10 pav., 1) sudaryta iš dviejų, į vi
durį iki 0,4 cm storėjančių tordiruotų vie
lų. Šonuose abi vielos apvalios ir suvytos. 
Vienas antkaklės galas baigiasi širdelės 
pavidalu sulenktomis kilpelėmis, o ant
rasis - dviem kabliukais. 
Panašių antkaklių Lietuvos ir Latvijos 

teritorijoje žinoma keletas (Panevėžiuke, 

gubuose kapuose (Nr. 14-15 ir Nr. 16-
17). Vaikų kapai irgi sutelkti į vieną vie
tą: paprastai iš eilės eina bent keli vaikų 
kapai (kapai Nr. 38-44). Retai pasitaiko 
vaiko kapas, įspraustas tarp suaugusiųjl' 
kapų. 

netoli Babtų; Greižionyse, Tauragės raj.). 
Jos priskiriamos VI-VII amžiams. Tipo
loginiu atžvilgiu - tai tolesni tokių ant
kaklių, kaip minėtoji iš Tūbausių, raidos 
laipsniai. Tūbausių antkaklė laikytina 
ankstyvesne už minėtąsias ne vien dėl pa
čios formos, bet ir dėl su ja rastų kitų 

10 pav. Kapo Nr. 39 radiniai: 1 - antkaklė, 4-
trikampio piūvio apyrankė, 5 - diržo sagtis; kapo 
Nr. 19 radinys: 2 ·- antkaklė; kapo Nr. 40 radi
nys: 3 _ . jvijinė apyrankė; kapo Nr. 75 radinys: 
6 - jvijinis žiedas 
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11 pav. Kapo Nr. 1 radiniai: 1 - lankinė segė, 2, 3 - storagalės apyrankės, 4 - verps
lelis, 5 - antkaklės dalis, 6 - apvara iš žalvarinių ivijų ir gintarinių karolių, 7, 8-
l'lzdeliniai smeigtukai ; kapo Nr. 74 radiniai: 9 - kibirėlio pavidalo kabučiai, iVY ti i vir
vE'le (rekonstrukcija). 10 - verpsteIis, 11 - gintarinis karolis, 12 - geležinis apskritinis 
kabuUs 
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įkapių. Su ja buvo trikampio piūvio apy
rankė (10 pav., 4) ir ilgakojė segė lietine 
užkaba, kurios negali būti datuojamos vė
lesniu laikotarpiu, kaip V amžiaus pabaiga 
arba VI amžiaus pradžia. 

Karoliai ir įvij os paprastai yra vienas 
bendras kaklo papuošalas, sudarytas iš 
karolių, perskirtų įvijomis. Visi rasti ka
roliai buvo gintariniai, o įvijos - žalva
rinės. 

Kape Nr. 1 rasti 5 gintariniai karoliai, 
perskirti 10 įvijų (11 pav .. 6). Apvara ras
ta moters kape. To paties tipo nedideli 
kaklo papuošalai rasti kape Nr. 16-17: 
kape Nr. 16 rasta viena įvija ir du nedi
deli gintariniai karoliukai, o kape Nr. 17 
du karoliai ir trys įvijos. Įvijose buvo iš
likę siūlų pėd:iakų. 

Vaikų kapuose irgi aptinkami tokie pat 
papuošalai. Antai vaiko kape Nr. 40 ant 

,kaklo buvo apvara iš 7 gintarinių karolill 
su penkiomis žalvarinėmis įvijomis pro
tarpiuose. Kitame vaiko kape (Nr. 44) ant 
kaklo buvo tik viena įvija ir vienas ka
rolis. 

Kai kuriuose kapuose rasta ir atskirai. 
tik po vieną įviją ar vieną karolį. Jie taip 
pat randami pakaklėje. Iš vaiko kapo r. 
38 įvijoje išlikusio siūlo galima spręsti, 

kad ji buvusi parišta pakaklėje. 
Karoliai ir įvijos yra būdingi moterų 

kapams (kapai Nr. 28, 74, gal ir 49), daž
nai randami ir mažų vaikų kapuose. Tik 
vienas karolis pasitaikė vyro kape 
(Nr. 63), kartu su dalgiu, ietigaliu, kirviu, 
galąstuvu ir moliniu puodeliu. Taip pat ir 
kapo Nr. 5 įvijos turėjo priklausyti vy
rui. Taigi, šiuos kaklo papuošalus nešio
jo moterys ir vaikai (tur būt, mergaitės), 
o retkarčiais - atskiras jų detales (karo
lį ar įviją) ir vyrai. 

G int a r i nių kar o I i Ų Tūbausių 

kapinyne iš viso rasta 24. Penki iš jų vi
sai sutrupėję į smulkius trupinėlius, o ki
tų forma ryški. Dažniausiai jie nelabai 
taisyklingi, tačiau galima išskirti keletą 

tipų: ilgi dvigubo nupiauto kūgio formos 
karoliai, paplokšti, taip pat dvigubo nu
piauto kūgio formos karoliai ir ritinėlio 

pavidalo karoliai. 
Daugiausia rasta pirmojo tipo karolių. 

Visa šio tipo karolių apvara buvo kape 
Nr. 40. Karolių ilgis svyruoja tarp 1,1 cm 
ir 0,5 cm, o skersmuo - tarp 0,6 ir 0,85 
cm. Sio tipo karolių rasta ir kapuose Nr. 
22, 74, 83. Kape Nr. 44 rastas kiek dides
nis šio tipo karolis: 1,5 cm ilgio ir 1,1 cm 
skersmens. 

Plokščių dvigubo nupiauto kūgio pavi
dalo karolių rasta mažiau. Vienas nedi
delis ir ne visai taisyklingas - su skylute 
arčiau vieno šono - rastas kapo Nr. 1 
apvaroje. Gražus, didesnis, beveik taisyk
lingas karolis rastas kape Nr. 17. Jis bu
vo 0,9 cm ilgio ir 1,7 cm skersmens. Siek 
tiek skiriasi gražiai gludintas ir išdailin
tas kapo Nr. 49 karolis. Karolis yra 0,7 cm 
storio ir 1,7 cm skersmens. Per vidurį vie
toj briaunelės eina lygi juostelė, kurioj e 
aplink karolį buvo įrėžtas griovelis. 

Mažiau buvo ritinėlio formos karolių. 

Jų šonai statūs, briaunos apvalios. Kartais 
jie gana stori, kaip kape Nr. 1 (11 pav., 6), 
o kartais visai suploti, kaip kape Nr. 42, 

. kur karolis tėra 0,55 cm storio ir 1,1 cm 
skersmens. 

Tokie karoliai apie pirmojo tūkstant

mečio vidurį buvo pažįstami visoje Lietu
voje, ypač vakarinėje ir vidurinėje jos 
dalyje. Kaip rodo Tūbausių kapinyno me
džiaga, šie karoliai naudojami per visą 

kapinyno egzistavimo laikotarpį· 
2 a I var inė s į v i jos buvo susuktos 

iš apvalios, pusapvalės ir trikampio piū
vio vielos. Kartais vienoje apvaroje visos 
įvijos vienodos, pavyzdžiui, kape Nr. 40 
rastoje apvaroje visos įvijos buvo susuk
tos iš pusapvalės vielos. Įvijos trumpu
tės - dviejų-keturių apvijų - 0,6 cm 
skersmens. Bet dažniausiai vienoje apva
roje buvo įvairiausių įvijų. Antai kapo 
Nr. 1 apvaroje (11 pav., 6) buvo įvairių 
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skersmenų pusapvalio PlUVIO vielos įvi

jų, iš šono buvo įverta viena trikampio 
. piūvio vielos įvija, o per vidurį - kiek 
plonesnė apvalios vielos įvija. Taip pat 
ir kapo Nr. 17 apvaroje iš trijų rastų įvi
jų dvi buvo trikampio piūvio, o viena -
pusapvalio piūvio vielos, kape Nr. 2 vie
na įvija buvo apvalios, antra - pusapva
lės vielos. 

Matyt, ir įvijos buvo brangūs dalykai, 
įsigyjami, greičiausiai, ne vienu kartu, 
o suveriami per ilgesnį laiką. 

Dauguma rastųjų įvijų yra neilgos. Gal 
būt, jos, būdamos trapios, blogai išliko, 
bet, greičiausiai, bent dalis jų tokios į ka
pą ir buvo įdėtos. Jų ilgis svyruoja tarp 
2,2 cm ir 0,6 cm. Ilgiausios įvijos rastos 
kapo Nr. 1 apvaroje. 

Dažniausiai įvijos plonos - apie 0,7 cm 
skersmens. Pasitaikė ir visai plonų -
0,55 cm skersmens (kape Nr. 75) arba 
storų - 1,28 cm skersmens (kape Nr. 17). 
Rasta viena suplota įvija (kape Nr. 2). Ji, 
greičiausiai, tokia ir padaryta, ne defor
muota, nes antroji šiame kape rasta įvi

ja buvo taisyklingai apvali. 
Viela, iš kurios susuktos įvijos , nesto

ra, dažniausiai 0,25- 0,28 cm storio, tačiau 
pasitaiko iki 0,35 cm storio vielos. Papras
tai plonesnės yra trikampio ar pusapvalio 
piūvio vielos. 
Panašių žalvarinių įvijų randama beveik 

visuose I m. e. tūkstantmečio Lietuvos ka
pinynuose. Taip pat dažnai apvarose 
randama įvijų, suvertų kartu su ginta
riniais karoliais. Sitokios kombinacijos 
būdingos antrajai pirmojo tūkstantmečio 

pusei . 
Kabučių a p var a aptikta tik viename 

moters kape Nr. 74 (11 pav., 9). Ji gulėjo 
po apatiniu žandikauliu. Kabučiai sudaryti 
iš sulenktų sidabrinių skardelių su įsta

tytomis į jas žalvarinėmis kilpelėmis. Ka
bučiai buvo labai aptrupėję, tad sunku 
nustatyti jų tikslų skaičių. Kabučio sidab
rinė movelė buvo apie 1,7 cm ilgio ir 0,4 
cm storio. Į ją buvo įstatyta 0,2 cm pločio 
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žalvarinė vielutė, kurios išsikišusi tik pa
ti kilpelė. Movelė viduryje pripildyta švi
no, matyt, kilpelei pritvirtinti ir kabučiui 
pasunkinti. Kabutis atrodė kibirėlio for
mos. 

Prie kai kurių kabučių aptiktos dalys 
virvelės, į kurią jie buvo įvyti. Pagal jas 
buvo galima atsekti savitą šio kabučių 
suvėrimo būdą . 

Veriant tokį vėrinį, imamas pluoštas 
siūlų, ant jo užveriama kabučio kilpelė . 

paliekant neįvertus du viršutiniuosius siū
lus. Tuoj už kabučio pro dviejų laisvųjq 
siūlų tarpą virvelės viršuje ištraukiami 
kiti du pluošto siūlai, o likę viršuje siū
lai kartu su visu pluoštu apvejami dviem 
kito ilgo siūlo apvijom. Po to pro viršu
tiniųjų siūlų tarpą ištraukiami vėl anks
tyvesni du siūlai, o dabar buvę laisvi siū
lai privyniojami vėl prie pluošto dviem 
ilgojo siūlo apvijom. Pagaliau ant pluoš
to vėl užveriamas antras kabutis ir t. t. 
Tuo būdu susidaro gana stora, standžiai 

. suvyta virvelė apvejota skersai, o jos 
viršuje eina pynelė. Virvelė taip tankiai 
suvyta, kad neišsiskiria dvi minėtosios 

apvijos, o viskas susilieja į vieną apvijq 
eilę. Tik išardžius dalį virvelės, pavyko 
nustatyti šią vijimo techniką. 
Kabučiai rasti toje kapinyno dalyje, ku

rioje laidota VI amžiaus antroje pusėje 

-ar pačioje VII amžiaus pradžioje. Tokio 
pat laikotarpio kapuose randami šie pa
puošalai ir kituose Lietuvos kapinynuose 
(pvz., Veršvuose, prie Kauno, k. Nr. 39). 

Kabutis aps k r i tin i s rastas tame pa
čiame kape Nr. 74 (11 pav., 12). Kabutis 
rastas maždaug juosmens srityje. Kabutis 
padarytas iš apskritos geležinės plokštelės, 
padengtas sidabro skardele. Viršuje ma
tyti buvusios kilpelės pėdsakai. Kabutis 

. labai blogai išlikęs. Jo skersmuo buvo 
5 cm. Paviršiuj e sidabro skardelė pritvir
tinta plonu švino ar alavo sluoksniu, pa
puošta metaloplastiniu būdu. Į vidurį nuo 
kraštų eina imituotos virvutės pavidalo 
spinduliai. Pakraščiuose buvo du imituo-
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tos virvutės lankeliai. Per vidurį likę vie
no lankelio pėdsakai. Gal būt, yra buvu
sios ir stiklo akutės, tačiau jų nebeišliko. 

. Sitokie, tik žalvariniai, kabučiai yra la
bai būdingi pajūrio gyventojams ir daž
nai randami VIII ir IX amžiaus moterų 
kapuose (Anduliai, Vėžaičiai, Laiviai, 
Gintališkė, Palanga ir kt.). 

Pagal kitas kapo Nr. 74 įkapes ir kapo 
vietą kapių.yne šį kabutį galima skirti 
VI amžiaus pabaigai arba pačiai VII am
žiaus pradžiai ir laikyti jį vienu iš anksty
viausių tokių radinių Lietuvoje. 
Segės. Tūbausių kapinyne rasta žymiai 

mažiau segių, negu smeigtukų. Kapuose 
jos randamos įvairiose padėtyse. Antai ka
pe Nr. 1 segė rasta dešinėje kaukolės pu
sėje, 35 cm nuo apatinio žandikaulio, jos 
galvelė nukreipta kojų link. Atrodo, kad 
šia sege turėjo būti susegtas koks nors 
apsiaustas virš dešinioj o peties. Kape 
Nr. 73 segė gulėjo virš kaklo narelių, 

skersai griaučių, galvele į kairę. Matyt, ja 
buvo suse gtas drabužis pasmakrėje. Ta
čiau tame pačiame kape rasta antra - ge
ležinė - segė gulėjo galvūgalyje, atskirai 
padėta šalia žalvarinio žiedo. Vaiko ka
pe Nr. 3 segė gulėjo krūtinės viduryje, 
išilgai griaučių. Ant krūtinės, įstrižai ka
po, gulėjo ir kapo Nr. 40 segė, kairiaja
me krūtinės šone. Panašiai, tik dešiniaja
me krūtinės šone, gulėjo kapo Nr. 51 se
gė, apie 12-16 cm nuo apatinio žandi
kaulio. Apie 20 cm nuo dantų pėdsakų, 

dešinėje krūtinės pusėje, gulėjo ir kapo 
·Nr. 53 žvaigždžiakojė segė . Panašiai ras
tos segės ir kapuose Nr. 52, n. 

Prie segių galvelių dažnai būdavo plonų 
virvelių pėdsakų. Kapo Nr. 1 segės įvi

ja prie galvutės buvo perjuosta plona 
virvele. Kiek storesnė ir aiškesnė virve
lė buvo ant kapo Nr. 73 segės. Virvelė 

ėjo aplink galvutę iš užpakalinės pusės 
ir abiejose galvutės pusėse juosė įviją. 

Neaišku, ar tuo būdu pati segė būdavo 
pririšama prie drabužio, kad nepasimes
tų, ar įskilusi ar sulūžusi segė virvele 
buvo sustiprinama, ar gal prie jos buvo 

13 Li etuvos archeologin iai paminklai 

pririštas koks amuletas iš organinės me
. džiagos. 

Atrodo, kad segės buvo naudojamos 
įvairiems drabužiams susegti. Lankinės 

segės buvo segamos skersai. Jos randa
mos ir vyrų, ir moterų, ir vaikų kapuose. 
Tūbausių kapinyne rasta dešimt trijų 

tipų segių - viena žvaigždžiakojė, 7 il
gakojės lietine užkaba ir dvi geležinės 
pelėdinių segių tipo. 
Lankinė segė žvaigždine 

ko jeI e (12 pav., 7) rasta vyro kape 
Nr. 53 su ietigaliu ištęsta rombine plunks
na (12 pav., 9), dviem peiliais (12 pav., 12) 
ir kirviu. Segė buvo papuošta sidabru. 
Sidabro pėdsakai matyti ant plotelio lan
kelyje, o kojelė buvo ištisai padengta 
sidabro skardele, ornamentuota įspaustais 
taškučiais pakraščiuose. Pakraštyje buvo 
penkios skylutės. 

Visame plote, kur šios segės paplitusios, 
jos aptinkamos gana retai. Manoma, kad 
jos prūsiškos kilmės. Ankstyviausios šio 
tipo segės, nesukibusiais dantukais ant 
žvaigždinės kojelės, yra iš Va., tačiau 

susiliejusiais dantukais pasitaiko jau tik 
VI a. kapuose, kur jos randamos su ant
kaklėmis storėjančiais galais ir apyrankė
mis storėjančiais daugiabriauniais galais 
(Rūdaičiai). Tūbausių segė, kaip ir minė
toji Rūdaičių segė, skirtina antrai VI a. 
pusei, o jau VII a. kapuose tokių segių 
su nesuplokštėjusiomis buoželėmis, ne
plokščia spyruokle, tik kiek storėjančia 

. į vidurį, jau neaptinkama. 
I I g a k ojė s s e g ėsI i e tin e u ž

kab a kapinyne rastos septynios. Visos 
jos gana vienodos, šiek tiek skiriasi tik 
savo masyvumu. . 

Kapo Nr. 1 segė (11 pav., 1) yra tri
kampio skerspiūvio, per vidurį kiek pa
platintu lankeliu, jos spyruoklė kiek sto
rėjanti ir facetuota, galvutė nedidelė ir 

I keturkampė. Įvijos galuose - visai apva
lios buoželės, per kurias kiaurai perkaita 
geležinė ašelė. Kojelė į galą kiek platėja 
ir baigiasi keturkampiu iškiliu ploteliu. 
Tokia pati, tik žymiai smulkesnė, ir kapo 
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Nr. 3 segė. Jos galvutė papuošta įrėžtu 

kryžiniu ornamentu, buoželes atstoja 
plokšti žiedeliai, lankelio gale ir kojelės 
pradžioje įrėžti skersiniai grioveliai, ko
jelė plokščia, kiek facetuota, papuošta 
krypute . 

Vaiko kape Nr. 39 taip pat rasta ma
žytė, tik kiek masyvesnė, segė. Jos gal-

vutė papuošta dviem išilginiais griove
liais. Įvijos galuose didokos buoželės, kiek 
įsmaugtu kakleliu. Visai panaši į šią ir ka-

, po Nr. 40 segė, tik jos buoželės neišliku
sios. 

Sio tipo segės yra būdingos Lietuvos 
pajūrio sričiai, kur jos paplinta V a. Pa
gal formą, kapo vietą kapinyne ir su jo-

mis rastąsias įkapes šios ketu

12 pav. Kapo Nr. 27 radiniai: 1 - ietigalis, 2 - kirvis, 3 - dal
gis, 11 - peilio dalis; kapo Nr. 51 radiniai: 4 - galąstuvas, 

5 - jvijinis ziedas, 6 -lankinė segė, 10 - ietigalis; kapo Nr. 53 
radiniai: 1- žvaigždžiakojė segė , 8 - kirvelis, 9 - ietigalis, 
12 - peilis 

rios segės skirtinos antrai V a. 
pusei. Siek tiek skiriasi kapų 
Nr. 51 ir 52 segės. Jos abi ma
syvesnės, lankeliai gana aukšti, 
kojelės ilgos, trikampio piūvio . 

Kapo Nr. 51 segės (12 pav., 6) 
lankelis prie galvutės ir kojelės 
papuoštos gana giliais griove
liais. Spyruoklė per vidurį ne
žymiai storėja. Viename gale 
buoželė apvali, kitame - su 
kakleliu. Kapo Nr. 52 segės 

lankelis ir kojelė ištisai papuoš
ta skersinių rantelių grupėmis, 
galvutė siaura, papuošta kry
žiniu ornamentu, po galvute iš
kilas keturkampėlis, papuoštas 
dviem skersiniais ranteliais. 
Spyruoklė nežymiai facetuota, 
per vidurį kiek storėja. Įvijos 

galai baigiasi buoželėmis su 
kakliukais. 

~5 
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Pagal šių kapų vietą kapiny
ne šios dvi segės skirtinos VI a. 
pradžiai. 

-Dar vėlesnė yra kapo Nr. 73 
segė . Jos lankelis nebe taip 
iškilęs, prie galvutės kiek pla
tesnis, papuoštas skersiniais 
ranteliais. Išilgai lankelio eina 
rantytinė juostelė. Lankelio 
galas, kojelės pradžia ir galas 
taip pat papuošti skersiniais 
ranteliais. Galvutė masyvi, tra
pecme, jau primena skydelį · 

Spyruoklė per vidurį kiek platė
ja, įvijos galuose buoželės smar
k.iai įsmaugtais kakleliais. Adata 
buvusi remontuota. 
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Pagal kapo padėtį kapinyne ši segė 
skiriama VI amžiaus pabaigai ar VII am
žiaus pradžiai. 

P elė din ė s se g ė s. Tūbausių kapi
nyne rastos dviejų šio tipo geležinių segių 
liekanos. Abi segės Išlikusios labai blo
gai. Kapo Nr. 72 segės (13 

(11 pav., 7, 8), į priešingas puses atsuk
tomis galvutėmis. Tokioje pat padėtyj e 

po du geležinius smeigtukus rasta ir mo
terų kapuose Nr. 74 ir 76. Vaiko kape 
Nr. 22 abu smeigtukai gulėjo galvutėmis 
į kairę, tačiau jie nevienodi: vienas 

pav., 4) kojelė buvusi tri
kampė, išsikišusiais nu
kirstais kampais, dengta 
labai plony te metaloplasti
niu būdu ornamentuota si
dabro sk.ardele, papuošta 
trimis rantytinėmis juos
telėmis. Segės lankelis 
skersai rantytas. Spyruok
lė per vidurį kiek storė

janti. Įvijos išlikusi tik 
dalis, kurios gale . buvo 
didelė apvali buoželė, 

smulkiai skersai rantyta. 
Jokių galvutės pėdsakų 

nebuvo pastebėta. 

13 pav. Kapo r. 72 radiniai: 1 - dalgis, 4 - pelėdinė segė, 5 - ge
ležinė diržo sa gt elė, 12 - peilis; kapo Nr. 58 radinys: 3 - peilis; k.apo ' 
Nr. 5 radiniai: 2 - dalgis, 6 -lazdelinis smeigtukas, 7 - vielos ga
baliukas, 8, 9 - jvijos, 10 - jvijinis žiedas; kapo Nr. 18 radinys: 13-
ietigalis; kapo Nr. 71 radinys : 14 - ietigalis; kapo Nr. 69 radinys: 
15 - ietigalis; kapo Nr. 63 radinys: 16 - kirvis 

Antrosios - kapo Nr. 
73 - segės išlikusi tik 
skersai rantyto lankelio 
dalis ir gabaliukas įvijos. 

Pagal kojelę šios segės 
skirtinos ankstyvam pelė
dinių segių tipui. Pagal 
kapo padėtį kapinyne ir 
kitą kapų inventorių šios 
segės skirtinos arba pa
čiai VI amžiaus pabaigai, 
arba VII amžiaus pra
džiai. 

Lazdeliniai smeigtukai 
yra vienintelė smeigtukų 

rūšis kapinyne. Jie kartais 
gana puošnūs ir naudoti 
ne vien praktiniais sume
timais. 

Lazdeliniai smeigtukai 
randami kapuose po vie
ną arba poromis krūtinės 
srityje. Kape Nr. 1 sker
sai krūtinės ląstos gulėjo 

du žalvariniai smeigtukai 
16 
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ilgesnis, žalvarinis, antras trumpesnis, ge
ležinis. 

Visi po vieną rastieji smeigtukai buvo 
geležiniai, matyt, turėję daugiau praktinę 
prasmę, o ne puošiamąją. Visi jie papras
tai randami vidury krūtinės, žemiau, ne
gu kaklo papuošalai, kartais ir po krūtine 
(kapas Nr. 52). Visų išlikusios galvutės 

. atsuktos į kairę (kapas Nr. 3, 38, 44). Trys 
smeigtukai gulėjo išilgai kapo, galvutėmis 
galvos link. Tik vienas smeigtukas (ka
pe Nr. 5) gulėjo kairiojo peties srityje. 

Tuo būdu smeigtukai, matyt, buvo nau
dojami drabužiams susegti krūtinės sri
tyje ir tik retais atvejais - apsiaustams 
ant peties. Poromis randami smeigtukai 
turėjo daugiau puošybinę, negu praktinę 
reikšmę· 

Iš viso Tūbausių kapinyne rasta 18 
smeigtukų ir jų fragmentų. Smeigtukai bu
vo žalvariniai ir geležiniai. Daugelio jų 

galvutės aptrupėjusios arba visai neišli
kusios. 
Tūbausių kapinynui būdingi smeigtukai 

didelėmis ovalinėmis tordiruotomis galvu
tėmis. Tokie du labai ryškūs rasti kape 
Nr. 1 (11 pav., 7, 8). Du visai panašūs 
geležiniai smeigtukai rasti dviejuose ki
tuose kapuose. Jų galvučių tordiravimas 
buvo imituotas labai tankiomis įstrižinė

mis virvelėmis. 
Panašių smeigtukų rasta ir iš lygios vie

los, netordiruotomis galvutėmis, pavyz
džiui, kape Nr. 5 (13 pav., 6) arba kape 
Nr. 44. 

Ypatingesnis buvo žalvarinis smeigtukas 
kape Nr. . 22. Jo išlikusi tik galvutė. 

Smeigtukas, buvo p,?-darytas iš plonos vie
los (0,15 X Q,2 cm storio), galvutė beveik 
trikampės formos, 0,9 cm skersmens. 

Kartais smeigtukus atstodavo paprasti 
sulenktos vielos gabaliukai. Tokių viellĮ 

rasta kapuose Nr. 5 (13 pav., 1) ir Nr. 19. 
Smeigtukai sutinkami kapuose per visą 

kapinyno egzistavimo laikotarpį. Tačiau 

ypač . didelėmis puošniomis galvutėmis 

smeigtukai . būdingii tik' ankstyviesients;ka
pams, t. y. V a. pabaigai ir VI 'a. pradŽiai. 

1.96 

Apyrankių kapuose rasta dažniausiai po 
vieną, tik dviejuose kapuose - po dvi. 
Kape Nr. 1 abi apyrankės buvo užmautos 
ant dešinės rankos, vaiko kape Nr. 3 -
ant abiejų rankų. Apyrankės visuomet 
užmautos ant dilbio ir stipinkaulio, daž
niausiai apie jų vidurį, kartais beveik ant 
riešo (kape Nr. 39) arba apie alkūnės są
narį (kape Nr. 42). 

Iš viso rasta 10 apyrankių, kurių išsiski
ria trys tipai. 

Ap yra n k ė str i kam p e iš k i
I a b r i a u n a rastos dviejuose vaikų 

kapuose (Nr. 39 ir Nr. 79). Abi buvo iš
likusios prastai. Kapo Nr. 39 apyrankė 

(10 pav., 4) kiek platėjančiais galais, pa
kraščiai labai nežymiai papuošti krypu
čių eilute. Apyrankės skersmuo - 6,1 cm. 

Antroji - kapo Nr. 79 - apyrankė dar 
mažesnė: 3,25 cm skersmens, ir dar la
biau sunykusi, jos galai truputį užkeisti. 

Sio tipo apyrankės žinomos visoje Lietu
yoje, tačiau daugiausia randama jų vi
d].Hinėje ir vakarinėje dalyje. 

. Sprendžiant pagal formą ir kitą inven
torių (mažytė ilgakojė segė, vytinė ant
kaklė dvigubu lankeliu, maža diržo sag
telė - 10 pav., 1, 5), kapo Nr. 39 apyran
kė yra ne vėlesnė kaip VI amžiaus pra
džios, o kapo Nr. 79 apyrankė, pagal jos 
padėtį kapinyne, skirtina VI amžiaus pa
baigai arba VII amžiaus pradžiai. 

Į v i jin ė s ap yra n k ė s rastos taip 
pat tik dviejuose vaikų kapuose (Nr. 38 
ir Nr. 40). Abi yra mažytės: viena -
3,7 cm skersmens, dviejų su puse apvijų , 

iš apvalios vielos (10 pav., 3), antroji -
3,6 cm skersmens, trijų apvijų, apvalios 
0,23 cm storio vielos. 
Įvijinės apyrankės Pabaltijyje paplitusios 

labai plačiai įvairiais laikotarpiais. Tačiau 
jos paprastai būna susuktos iš pusapvalės 
arba tril).ampio skerspiūvio vielos. Iš ap
'valios vielos susuktos apyrankės sutin
kamos labai retai. · Greičiausiai, ' šios apy
rankės nera tipiškos, tik paskubomis pada
rytos vaikams laidojimo reikalui. 
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Kartu su pirmąja apyranke buvo rastas 
tik lazdelinis smeigtukas ir trys įvijos, 

skirtinos prie ankstyvųjų kapinyno radi
nių. Kartu su antrąja apyranke (10 pav., 3) 
kape Nr. 40 rasta ilgakojė segė lietine už
kaba, kuri galėjo būti pagaminta ne vė
liau, kaip pirmoje VI amžiaus pusėje. 

Ap yra n k ė s sto r ėja n č i a i s g a
l a i s rastos šešios. Visos jos gana plonos 
ir į galus storėja. Jų forma labai papras
ta. Antai, vaiko kape Nr. 44 rasta apy
lankė - iš apvalios žalvarinės vielos vos 
storėjančiais galais. Jos išlikęs tik vienas 
galiukas, antrasis, matyt, nulaužtas, len
kiant ją iš didesnės, nes šios, naujosios 
apyrankės skersmuo - tik 3 cm. Galas 
papuoštas dviem skersiniais ranteliais. La
bai panašios ir dvi vaiko kapo Nr. 3 apy
rankės; jos 5 cm skersmens, be jokių or
namentų, viena šiek tiek facetuota. 

Kiek įvairesnė vaiko kapo Nr. 42 apy
rankė. Jos viršutinė pusė facetuota pen
kiorrlis briaunelėrrlis ir papuošta įmuštais 
pusrutuliukais. Jos skersmuo - 5,2 cm. 
Stambesnės yra moters kapo Nr. 1 apy

rankės (11 pav., 2, 3). Vienos galai - ova
linio piūvio, antros - kiek facetuoti. Prie 
galų - vos žymios įbrėžtos skersinės li
nijos. 

Visos šios apyrankės yra ankstyvo tipo 
tiek tipologiniu, tiek ir savo padėties ka
pinyne bei kitų kapų priedų atžvilgiu; jos 
skirtinos V a. pabaigai ir VI a . pradžiai. 

Įvijiniai žiedai yra vienintelė žiedų rū

šis kapinyne. Jie randami arba ant rankų 
pirštų, arba atskirai padėti prie galvos . 
Pirštų kauliukai išlikę labai retai, ir tik 
pagal padėtį ant krūtinės galima spręsti, 
kad žiedai buvę ant pirštų. 

Žiedai buvo nešiojami ant abiejų rankų 
pirštų. Kape Nr. 5 ant krūtinės ląstos gu
lėjo du žiedai (13 pav., 10) - vienas ar
čiau, o antras kiek toliau nuo kaklo, nes, 
matyt, dešinioji ranka buvusi užlaužta 
aukštyn, o kairioji sulenkta beveik stačiu 
kampu. Kape Nr. 19 žiedas taip pat gulė
jo ties krūtinės ląstos viduriu ir, matyt, 
priklausė dešiniajai rankai. Kape Nr. 52 

dešiniosios rankos žiedas gulėjo prie dan
tų pėdsakų, matyt, ranka buvusi užlenkta 
aukštyn, o kairiosios - ant kairiosios krū
tinės ląstos pusės, 20 cm nuo apatinio žan
dikaulio. Kape Nr. 76 rasti du žiedai nuo 
abiejų rankų. Abi rankos buvusios su
lenktas stačiu kampu, nes dešiniosios ran
kos pirštas su žiedu gulėjo kairėj e pusė
je, o kairiosios - dešinėje pusėj e. 

Dažnai žiedai randami galvūgalyje, ma
tyt, jiems buvo teikiama magiška reikšmė . 

Sie žiedai paprastai įdėti į kokią nors dė
žutę ar makštelę. Kape Nr. 1 žiedas gu
lėjo už viršugalvio, 50 cm nuo apatinio 
žandikaulio pėdsakų, o po juo buvo iš
likę beržo tošies pėdsakų. Matyt, žiedas 
buvęs tošinėje dėžutėje . Kape Nr. 73, de
smeJe kaukolės pusėje, gulėjo žiedas, 

. įdėtas i odinę makštelę, kurios išlikę ne
maži fragmentai. Kituose kapuose (Nr. 2, 
54, 58) nepavyko nustatyti įdėklų pėdsa
kų, nors žiedai buvo padėti prie galvos. 

Iš viso Tūbausių kapinyne rasta septy
niolika žiedų trylikoje kapų. Visi jie įvi
jiniai, kiek skiriasi tik viela, iš kurios jie 
susukti. 

A p val i o s v i e los žie d a i sutin
kami dažniausiai (11 egz.). Viela papras

. tai 0,2 cm storio, kartais ir plonesnė -
, 0,15 cm (kapas Nr. 2), arba storesnė -
iki 0,23-0,25 cm storio (kapai Nr. 19, 20, 
28, 51, 52). Paprastai žiedai būna 3-6 ap
vijų. Visi išlikę žiedai yra vienodo skers
mens - 2,3 cm (12 pav., 5). 

Pusapvalės vielos rasti tik 4 žiedai. Jie 
taip pat dažniausiai būna 4-5 apvijų, 

2,3- 2,6 cm skersmens. Vielos plotis 0,2-
0,3 cm. Trys žiedai neornamentuoti, tik 
kapo Nr. 1 žiedas yra skersai rantytos 
vielos. Daugumos žiedų galai nulūžę, tad 
sunku ką pasakyti apie jų pirmykštę for
mą. Atrodo, kad kai kurie žiedai ir baigė
si taip tiesiai nukirstais galais. Tik kapo 
Nr. 52 žiedo galai yra paploti. { 

Tri kam p i o P i ū v i o v i e los bu
vo tik vienas žiedas kape Nr. 5 (13 pav., 
10) . Žiedas apiręs, jo skersmuo - apie 
2,7 cm, vielos plotis - 0,27 cm. 
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Taip pat rastas tik vienas žiedas iš p I 0-

t a v i dur ine a p v i j a kape Nr. 75 
(10 pav., 6). Plačioji apvija lygi, neorna
mentuota, kraštinės - iš apvalios vielos. 
Ziedo skersmuo - 2 cm; jis rastas vaiko 
kape. 

Sio tipo žiedai plačiai paplinta Pabalti
jyje V amžiuje ir ypač vėliau. Tūbausių 
kapinyno žiedai priklauso visam kapinyno 
egzistavimo laikotarpiui, tik žiedas išplo
ta įvija , rastas kape Nr. 45, yra iš vėly
viausio kapinyno laikotarpio. 

Diržų sagtys rastos tik dvi. Kape Nr. 39 
diržo sagtis gulėjo šalia dešinės dubens 
kaulo pusės. Sagtis, matyt, buvo prie juos · 
menį juosusio diržo. Tačiau kape Nr. 72 
sagtelė gulėjo labai toli nuo juosmens, 
maždaug kojų vietoje. Matyt, diržas bu
vo atskirai susuktas ir įdėtas į kapą, kaip 
kad dažnai pasitaiko vėlesniuose kapuose. 

Diržo sagtys randamos vyrų kapuose. 
.Kape Nr. 72 diržo sagtis rasta su dalgiu, 
peiliu ir kitomis vyrų kapams būdingo
mis įkapėmis. Kapas Nr. 39, greičiausiai, 

priklausė berniukui. 
Kapo Nr. 39 diržo sagtelė (10 pav., 5) 

ovalinės formos, iš apvalios, per vidurį 
kiek pastorintos vielos. Skersmuo -
2,35- 1,9 cm. Sagtelė buvo žalvarinė. 

To paties tipo buvo ir geležinė sagtelė 
kape Nr. 72 (13 pav., 5). Sagtelė buvo 
paplokščia, liežuvėlis gana ilgas, palenk
tu galu. Jos skersmuo - 2,75- 1,75 cm. 

Abi šios sagtelės skirtinos V a. pabai
gai ir VI a. pradžiai. Tai rodo kitos įkapės 
ir kapų padėtis kapinyne. 
Drabužių pėdsakai. Vargiai galima 

spręsti iš turimos Tūbausių kapinyno me
džiagos, kaip aprengdavo mirusius laido
jant. Net apie papuošalus ne viską žino
me, nes dalis jq, laikui bėgant, visai su
nyko. Be to, dalį papuošalų galėjo suda
ryti juostelės, pynelės ar virvelės, neišli
kusios iki mūsų dienų. 

Tik kai kur prie metalinių papuošalų 

buvo išlikę siūlų ar audinių pėdsakų. Jau 
buvo smulkiai aprašyta virvelė, į kurią 

buvo įvyti sidabriniai kabučiai, ir virve-
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lės, kurios juosė segių galvutes. Vieninte
lis didesnis audeklo gabalas buvo išlikęs 

po geležiniu kabučiu kape Nr. 74. Audek
las visiškai prirūdijęs prie apatinės pa
puošalo pusės, tačiau matyti, kad tai bu
vęs vilnonis keturnytis audinys. Kituose 
kapuose po papuošalais pastebėti tik 
pėdsakai tokio paties audeklo, pavyzdžiui, 
kape Nr. 1 - po sege, kape Nr. 19 - po 
antkakle, kape Nr. 52 - prie smeigtuko. 
Tačiau, ant kokių drabužių buvo dedami 
šie papuošalai, negalima nustatyti. Tik ka
po Nr. 1 segė, sprendžiant pagal jos pa
dėtį ir storo audeklo pėdsakus, matyt, pri
laikė apsiaustą ar kitą drabužį, susegamą 
ant peties. 

Peiliai kapuose paprastai aptinkami po 
vieną, tik dviejuose kapuose (Nr. 2 ir 
Nr. 53) rasta po du peilius. Peiliai daž
niausiai būdavo dedami prie galvos, ša
lia kitų įrankių ir ginklų. Peilis randamas 
gulint lygiagrečiai su dalgio ir ietigalio 
kotais, dažniausiai smaigaliu į viršų (ka
pai Nr. 2, 30, 49, 58?). Jeigu peiliai ran
darni kitokioje padėtyje, tai tik dėl kitq 
įkapių padėties: arba jis guli lygiagrečiai 
su ietigaliu (kapas Nr. 53), arba prie dal
gio koto (kapas Nr. 70). Kape Nr. 15 pei
lis gulėjo įstrižai galvūgalio, lygiagrečiai 

su dalgiu. Mažytis peiliukas kape Nr. 54 
gulėjo visai atskirai, dešinėje kaukolės 

pusėje, prie puoduko. Matyt, jis, kaip ir 
tas puodukas, turėjo daugiau apeiginę 
prasmę, negu praktinę. Kape Nr. 63 peilis 
rastas ant kairiosios rankos žastikaulio. 
Prie kairiojo žastikaulio rastas ir kapo 
Nr. 39 peilis. Kape Nr. 30 peilis gulėjo 
prie dešinioj o žastikaulio. 

Kai kuriuose kapuose peiliai rasti du
bens kaulų srityje. Taip randami peiliai 
guli paprastai smaigaliais kojų link -
matyt, jie buvo įdėti į makštis ir pritvir
tinti prie juosmens. Kapuose Nr. 51 ir 52 
peiliai gulėjo šalia kairiojo dubens kaulo 

jšono. Kape Nr. 72 peilis gulėjo prie kai
riojo šlaunikaulio. Taip pat ir kapo Nr. 52 
antrasis peilis gulėjo ties kairiuoju blauz· 
dikauliu. 
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Peiliai dažniausiai yra vyro įkapė. Tik 
vienas peilis rastas vaiko (tur būt, ber
niuko) kape Nr. 54. Tiksliai pasakyti, ar 
moterys turėdavo peilius, negalima, nes 
su aiškiomis moterų įkapėmis peilių ne
rasta, tačiau su peiliais yra kapų, kur ne
galima nustatyti mirusiojo lyties. 
Tūbausių kapinyne iš viso rasta 16 pei

lių. Peiliai skiriasi dydžiu ir įtvara. Di
didžiųjų peilių įtvara paprastai būna 

įsmaugta, su užkirtimais (13 pav., 3), 
o mažesniųjų įtvara - pamažu smailėjanti 
(12 pav., 12). Kai kurie peiliai, pavyzdžiui, 
kape Nr. 15, yra smarkiai išgaląstais aš
menimis. Tačiau dauguma jų taip sutru
pėję, kad sunku įžiūrėti ne tik jų aš
menis, bet dažnai nebegalima atsekti net 
jų bendros formos. 

Mažesni peiliukai yra įvairaus dydžio. 
Jų nugarėlės paprastai tiesios, viršūnės 
smailos. Retai aptinkamas peilis kiek 
lenkta nugarėle (kape Nr. 15). Mažiausias 
peiliukas, rastas kape Nr. 2, buvo 11,2 cm 
ilgio ir 1,65 cm pločio. Nedidelis buvo 
ir antras šio kapo peiliukas: apie 14 cm 
ilgio ir 2 cm pločio. 

Ilgiausi ir tiesiausi peiliai rasti kapuo
se Nr. 52, 73 ir 58 (13 pav., 3). Jų nu
garėlės tiesios, įtvaros su užkirtimais. Ka
po Nr. 58 peilis papuoštas išilgai iš šono 
prie nugarėlės einančiu grioveliu. Peilio 

. ilgis - 30 cm, ašmenų plotis - 3,2 cm. 
Maždaug toks pats ir antrasis peilis. Taip 
pat su grioveliu prie tiesios nugarėlės bu
vo ir kapo Nr. 73 peilis. Jo ilgis siekė 

36 cm. 
Galima pastebėti, kad šiaurinėje kapi

nyno dalyje kartu su kitomis V a. įkapė
mis randami ir maži arba vidutinio dydžio 
siauri peiliukai, o pietinėje kapinyno da
lyje, kartu su VI a. įkapėmis, aptinkami 
ir dideli tiesia nugarėle peiliai su išilginiu 
grioveliu ir užkirsta įtvara. 
Ylų kapuose randama dažnai, tačiau jos 

būna taip sunykusios, kad sunku nusta
tyti jų tikrą skaičių. 

Kapuose ylos dedamos dvejopai - gal
vūgalyje arba ant krūtinės. Antai, kape 

Nr. 28 yla gulėjo galvūgalyje, kairėje 

kaukolės pusėje, išilgai kapo, po verpste
liu. Taip pat galvūgalyje rasta yla ir kape 
Nr. 74, kur ji gulėjo už viršugalvio, sker
sai kapo, be kitų įkapių. Tačiau kape 
Nr. 17 yla rasta ant krūtinės, išilgai griau
čių, kotu kojų link. Neaišku, ar kape 
Nr. 15 rastasis sunykęs geležinis virbas 
buvo yla ar smeigtukas. Prie jo buvo me
džio pėdsakų, tačiau jie galėjo būti ne 
tik nuo rankenos, bet ir nuo karsto. 

Ylos paprastai randamos moterų kapuo
se. Pavyzdžiui, kapuose Nr. 28 ir 74 jos 
rastos kartu su verpsteliu, o kape 
Nr. 17 - kartu su gintariniais karoliais ir 
įvijomis. Tik kapas Nr. 15 priklausė vy
rui, nors neaišku, ar ten buvo yla. 

Apie ylų formą sunku ką aiškiau pasa
kyti, nes jos labai sunykusios. Jų ilgis-
6-8 cm. Ylos būna įtvirtintos į medinį 

kotelį· 
Kirvių kapinyne rasta nedaug (12 pav., 

2, 8). Jie visuomet aptinkami prie galvos, 
skersai ar kiek įstrižai kapo. Ašmenys bū
na atsukti į vidų taip, kad kirvio kotas 
nukreiptas kojų link ir, matyt, ėjo lygiag
rečiai su ietimis ar dalgiakočiu. Kirviai 
randami kartais dešinėje, kartais kairėje 
kaukolės pusėje. Dviejuose kapuose kir
viai gulėjo dešinėje kaukolės pusėje. Ka
pe Nr. 15 kirvakotis gulėjo lygiagrečiai 

su ietimi, o kape Nr. 27 kirvis gulėjo 

priešingoje pusėje kaip ietis. Visi kiti ke
turi kirviai rasti kairėje kaukolės pusėje 
(kapai Nr. 52, 53, 63, 71). 

Kirviai yra vyrų įkapė ir randami pa
prastai su ietigaliais, dalgiais, galąstuvais. 
Vaikų kapuose kirvių nerasta. 

Visi šeši Tūbausių kirviai yra įmoviniai. 
Mažiausias kirvelis rastas kape Nr. 53 
(12 pav., 8). Jo ilgis 9,7 cm, tačiau jis ga
lėjo būti ir vienu kitu cm ilgesnis, nes jo 
įmova ir ašmenys labai aptrupėję. Tačiau 
kai kurie, pavyzdžiui, kapo Nr. 15 kirvis 
siekia net 20 cm ilgio. 
Visų kirvių įmova gana ilga, užima be

veik du trečdalius viso kirvio ilgio; aš
menys nedaug paplatinti. Pavyzdžiui, ka-
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pe Nr. 15 kirvio įmovos skersmuo - 4,2 
cm, o ašmenų plotis - 5,1 cm. Gal dau
giausia paplatinti yra kapo r. 23 kirvio 
ašmenys, kurių plotis - 5,5 cm, o įmovos 
skersmuo - 4 cm. Beveik visi kirviai tie
sūs, tik ašmenys nežymiai nuleisti į apa
čią (12 pav., 2; 12 pav., 15). 

Kirviai rasti ir ankstyvojoje, ir vėlyvo
joje kapinyno dalyje, tačiau V ir VI a. 
kirviai kapinyne beveik nesiskiria. 

Dalgiai randami visuomet galvos srity
je. Iš vienuolikos rastųjų dalgių devyni 
gulėjo skersai kapo, tik du - išilgai. 
Dalgių kotas ėjo kojų link. Kotų pėdsakų 
nėra išlikę. Dalgių viršūnės atsuktos į de
šinę, o įtvaros į kairę (kapuose Nr. 5, 27, 
30, 52, 63, 71, 72). Retai sutinkamas dal
gis, padėtas priešinga puse (kapuose 
Nr. 51 ir 70). 

Koks buvo dalgių koto ilgis, galima 
spręsti iš dviejų išilgai kapo padėtų dal
gių. Kape Nr. 4 dalgis gulėjo dešinėje 

kaukolės pusėje, ašmenimis į vidų, vir
šūne kojų link. Tuo būdu jo kotas turėjo 
gulė ti už virsugaivio, beveik skersai kapo 
ir turėjo būti trumpas . Kape Nr. 15 dal
gis gulėjo aukščiau viršugalvio, kairėje 

kaukolės pusėje, jo kotas, matyt, ėjo 

įstrižai kapo ir, atrodo, nesiekė mirusiojo 
galvos. 

Dalgiai randami tiktai vyrų kapuose. 
Kape Nr. 15 dalgis rastas kartu su ietiga
liu, peiliu, kirviu, yla (?) ir puodeliu. Ka
pe Nr. 27 (12 pav., 1-3, 11) taip pat su 
ietigaliu, kirviu, galąstuvu ir puodeliu. 
Panašiai ir kituose kapuose. 

Visi dalgiai labai aptrupėję (12 pav. 3; 
13 pav., 1, 2), tad tenka juos restauruoti 
iš smulkių dalelių, remiantis fotografijo
mis, darytomis kasinėjimų metu. Visų 

dalgių forma gana vienoda. Paprastai jie 
būna 26-30 cm ilgio, ašmenų plotis apie 
3 cm, rečiau - 2 cm. Jų įtvara su nugarė
le sudaro lanką. Įtvara turi visuomet 
į viršų atlenktą galiuką kotui įtvirtinti. 

Kaip minėjome, kotų liekanų nėra išlikę 
ir šiuo metu sunku pasakyti, iš kokio 
medžio jie buvo daromi. 
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Dalgiai aptinkami per visą kapinyno 
egzistavimo laikotarpį visai tos pačios 
formos. 

Ietigaliai. Visi ietigaliai rasti galvos sri
tyje, prie kaukolės. Jie gulėjo išilgai ka
po, paprastai kairėje kaukolės pusėj e 

(10 kapų), tik vienas buvo padėtas deši
nėje pusėje (kapas Nr. 15). Ietigaliai buvo 
padėti 3-4 cm nuo kaukolės, tad jų ko
tų ilgis turėjo būti maždaug toks, kaip 
žmogaus ūgis. Kape būna tik po vieną 
ietigalį· 

Ietigaliai dažniausiai išlikę blogai, ap
trupėję, sulūžę, dažnai net tiek sunykę, 

kad negalima atstatyti jų formos. Jų ga
lima išskirti trejetą tipų. 

Pir m a j a i g r upe i priskirtini ieti
galiai su ilga įmova ir trumpu lapeliu 
(12 pav., 1). Įmova apima beveik du treč
dalius viso ietigalio ilgio. Tačiau yra ie
tigalių, kurių įmova vos keletu cm tepra
šoka lapelio ilgį (kapuose Nr. 4, 30, 53, 
63). Būdingiausi yra kapų Nr. 15 ir 27 ieti
galiai. Pirmasis buvo 22 cm ilgio, o jo 
lapelis sudarė tik 6 cm. Kapo Nr. 27 ieti
galis (12 pav., 1) buvo 23 cm ilgio, su 
7 cm ilgio lapeliu. Visų šio tipo ietiga
lių lapeliai būna mažai išgaubti. Tiktai 
kapo Nr. 53 (12 pav., 9) ietigalis turi ryš
kesnę briauną, einančią per lapelį ir įmo
vą. Lapelių plotis paprastai toks pat, kaip 
įmovos skersmuo, kartais tik vienu ar 
dviem centimetrais prašoka įmovos 

skersmenį· 
Patys ilgieji šio tipo ietigaliai Tūbau

sių kapinyne priklauso V amžių ka
pams. Vėlesniuose kapuose ietigaliai 
trumpėja. 

Ant raj amt i pui priskirtini trys 
ietigaliai, rasti kapuose Nr. 18, 50, 71. JlĮ 

lapelis yra siauras, pailgas, kiek ilgesnis 
už įmovą ar beveik vienodo ilgio su įmo
,va (13 pav., 13, 14). Sių ietigalių lapeliai 
trumpi (12-16,5 cm), siauri, plačiausio

ji vieta būna per vidurį. Lapeliai mažai 
išgaubti. 
Tūbausiuose šio tipo ietigaliai sutinkami 

V ir VI a. kapuose. 
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T r e č i a jam tip u i priskirtini du 
ietigaliai, rasti kapuose Nr. 51 ir 69 
(12 pav., 10; 13 pav., 15). Ir lapelio plačiau

sioji vieta yra arti įmovos, su išsikišusiais 
kampeliais. Kapo Nr. 51 ietigalis, kaip 
matyti iš tyrinėjimų metu užfiksuotų duo
menų, buvo apie 23 cm ilgio, o lape
lis - 15 cm. Lapelis gana smailas, platė
jantis į apačią iki 6 cm, apačioje gana 
staigiai susiaurėjantis iki įmovos lenkta 
linija. Patsai lapelis buvo gana plokščias, 
bet per vidurį išilgai ėjo ryški briauna. 
Antrasis buvo mažesnis - 15 cm ilgio. Jo 
viršūnė gana siaura ir smaila su išsikiši
mais netoli įmovos, nors lapelio plotis 
ne ką teprašoka įmovos plotį. 

Abudu šie ietigaliai rasti VI a. ka
puose. 
Galąstuvai visame kapinyne rasti tik 

keturi. Kapuose jie buvo kartu su gink
lais ir įrankiais galvūgalyje. Galąstuvų 

padėtis daugiausia priklauso nuo visų ki
tų įrankių ir ginklų padėties. Kape Nr. 4 
galąstuvas gulėjo pačiame galvūgalyje, 

nes iš vienos kaukolės pusės buvo padė
tas dalgis, o iš antros - ietigalis. Tuo 
būdu įrankiai simetriškai supo mirusiojo 
galvą. Kape Nr. 27 galąstuvas gulėjo 

kiek įstrižai kapo, maždaug kaukolės vie
toje. Gal jis čia bus nusiritęs kiek vė
liau, kaukolei sunykus. Kape Nr. 63 ga .. 
ląstuvas gulėjo apie 4 cm nuo dalgio 
a šmenų ir, tur būt, buvo naudotas jam 
galąsti. Kape Nr. 51 galąstuvas gulėjo po 
ietigaliu. 

Visi galąstuvai rasti vyrų kapuose. Iš 
jų tik kapas Nr. 4 tikriausiai skirtinas 
berniukui; tai rodytų mažas duobės 
ilgis - 150 cm. 

Visi galąstuvai padaryti iš paprastų 

lauko akmenų. Du iš jų padaryti iš smilt
akmenio (kapuose Nr. 4 ir 63). Jie abu 
pailgos formos, šonai nugludinti ir įgaub
tai išdilinti. Kape Nr. 27 rastas pail
gas galąstuvas iš pilkšvo skalūno 

(12 pav., 11), 10,8 cm ilgio ir 2,4 cm plo
čio. Vienas jo šonas apvaliai nugaląstas. 

Matyt, antrajame šone buvo išgaląsti grio
veliai iš abiejų pusių, o tarp jų likusi plo-

. na sienelė perlaužta. Kapo Nr. 51 galąstu
vas (12 pav., 4) buvo padarytas iš raudo
no akmens. Jis yra pailgos, ne visai tai
syklingos formos, vienas šonas lygiai 
nugludintas. 

Atrodo, visi galąstuvai pagaminti iš at
sitiktinių lauko akmenų. 

Verpstukai kapuose paprastai randami 
galvūgalyje, dešinėje arba kairėj e kau
kolės pusėje. Verpstukai, matyt, būdavo 
dedami į kapą su kotu, pavyzdžiui, kape 
Nr. 74 verpstukas buvo rastas pakrypęs 
ant šono - greičiausiai su kotu jis sto
vėjo stačias, o kotui sunykus, pakrypo ant 
šono. 

Verpstukai yra būdingi tik moterų ka
pams. 
Tūbausių kapinyne rasti šeši verpstu

kai. Visų jų forma vienoda - suploto 
ritinio. Keturi iš jų pagaminti iš smilt
akmenio (kapuose Nr. I , 14, 28, 74), 
vienas gintarinis (kape Nr. 68), vienas 
molinis (kape Nr. 76). 

Verpstelių pagrindai kartais visai stat
meni, kartais kiek iškilę. Per vidurį -
nedidelė apvali skylutė. Visų verpstelių 

dydis maždaug vienodas - tarp 4 ir 5 cm 
skersmens. Mažiausias verpstelis, rastas 
kape Nr. 1 (11 pav., 4), tebuvo 3,6 cm 
skersmens. Verpstelių storumas nelabai 
įvairuoja: dažniausiai jie būna tarp 2,3 
cm ir 1,5 cm storio, o vienas gintarinis 
verpstelis rastas kape r. 68 tėra 1 cm 
storio. 

Si verpstelių forma yra labai paprasta 
ir pažįstama Lietuvoje nuo pirmųjų m. e. 
šimtmečių. 

Keramika yra dažnas Tūbausių kapiny
no kapų priedas. Tai paprastai nedideli 
molio puodeliai, dedami šalia ginklų ir 
darbo įrankių dešinėje galvūgalio pusėje 
(kapuose Nr. 14, 15, 25, 27, 52, 54, 66, 69). 
Tik keletu atvejų puodeliai rasti kairėje 
pusėje (kapuose Nr. 80 ir 81). Tačiau 

šiuose kapuose daugiau nieko nebuvo, 
griaučiai sunykę, o apie puodelių padėtį 
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Puodeliai būdavo dedami į 

vyrų, moterų ir vaikų kapus. Ir 
dvigubame vyro ir moters kape 
Nr. 14-15 prie abiejų griaučių 
buvo moliniai puodukai. 

Visi puodeliai lipdyti ranko
mis. Kai kurių sienelės gana 
plonos. Molyj e nėra rupių 

priemaišų, dažniausiai primai
šyta tik smėlio. Spalva gelsvai 
rusva. Visų jų paviršius ly
gus, neornamentuotas. Matyt, 

kai kurie puodeliai buvo da-
ryti paskubomis, nes jų sie
nelės ir dugnai stori, netaisyk
lingi, be to, šie puodeliai būna 
labai menkai degti, dėl to jie 
dabar randami visai sutrupėję 

ir apie jų formą sunku ką 

spręsti. 

Pagal išlikusius sveikesnius 
puodelius galima išskirti kele
tą jų tipų. 

Pir m o j o tip o puodelis 
yra statmenomis sienelėmis, ri
tinio formos. Pasisekė restau
ruoti tik vieną šio tipo puode
lį iš kapo Nr. 27 (14 pav., 1). 
Puodelio kraštelis plonas ir tie
sus, sienelės taip pat plonos. 

14 pav. Moliniai puodeliai: 1 - kapas Nr. 27, 2 - kapas Nr. 69; 
3 - kapas r. 14; 4 - kapas r. 72; 5 - kapas r. 15 

Sprendžiant pagal kapo si
tuaciją kapinyne, jis greičiau
siai priklausė V a. pabaigai. 

tegalima spręsti iš bendros situacijos duo
bėje. Kai kuriuose kapuose puodeliai ras
ti galvūgalyje per vidurį (kapuose Nr. 18, 
28, 42, 72). Pasitaiko ir kitose vietose pa
dėtų puodelių. Antai kape Nr. 19 puode
lis gulėjo kairėje kapo pusėje, netoli de
šiniosios rankos pirštų. 

Atrodo, kad kai kurie puodai į kapą 

pateko jau sudaužyti prieš duobę užka
sant, matyt, kokių nors apeigų metu. Pa
vyzdžiui, kape Nr. 6;3 puodo šukių rasta 
visoje kapo duobėje. Taip pat virš kapų 
Nr. 44, 45 ir 46 rasta išblaškytų didelių 
puodų šukių. 
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Ant r o j o tip o puodeliai yra su iš
kila briauna per vidurį. Vienų jų apati
nioji dalis būna įsmaugta, kitų beveik 
statmena. Yra ir pereiginių formų. 

Gražiausiai išlikęs šio tipo puodelis 
kape Nr. 15 (14.,5). Jis yra rusvai gels

vos spalvos, aplink einanti briauna ryški, 
sienelės ir kraštelis ploni. Puodelis rastas 
vyro kape ir skirtinas V a. pabaigai. 

Tam pačiam laikotarpiui priklausė ir 
kapo Nr. 42 puodelis. Jis buvo kiek de
formuotas. Vidurinėje jo dalyje iškila 
apvali ir nežymi. Puodelis rastas vaiko 
kape kartu su mažyte apyrankėle, skirti
nas V n. pabaigai. 
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VI a . pirmajaI pusei skirtinas kapo 
Nr. 52 puodelis. Jo sienelės buvo beveik 
stačios, kaklelis kiek įsmaugtas ir stačias. 
Prie dugno puodelis kiek paplatintas. Puo
delis buvo 9 cm aukščio. Jis rastas kartu 
su ilgakoje sege lietine užkaba. 

VI a. pabaigai ar VII a. pradžiai pri
klauso kapų Nr. 81 ir 72 puodeliai. 

Kapo Nr. 81 puodelis (14 pav., 3) buvo 
gana nerūpestingo darbo, dugno briaunos 
paplatintos, apvalios ir kreivos, sienelės 

nelygios, iškila ne vienoje aukštumoje. 
Bekasant puodelio kaklelis buvo kastuvu 
nubrauktas, bet pagal liekanas ir matavi
mus vietoje pavyko jį rekonstruoti. Kitų 
įkapių nebuvo, tad kapas datuojamas pa
gal jo vietą kapinyne (jis yra vienas iš 
paskutiniųjų vėlyviausiame kapinyno pa
kraštyje). 

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

e vien pagal dirbinių tipus, bet ir pa
gal kapinyno išdėstymą galima patikslin
ti radinių chronologiją. Sliejant vieną 
kapą prie kito, jie laiko atžvilgiu turėjo 
eiti viena ar keliomis kryptimis nuo cent
ro. Kadangi didelė kapinyno dalis sunai
kinta, be to, ne visas kapinyno plotas iš
tirtas, tad nustatyti visą kapinyno augimo 
vaizdą nelengva. Vis dėlto matyti, kad 
patys ankstyviausi ištirti kapai koncent
ruojasi šiaurinėje ir vakarinėje kapinyno 
dalyje. Iš to galima spręsti, kad kapiny
nas pradėjo augti nuo šios vietos, juo la
biau, kad šiaurinėje linijoje daugiau ka
pų nebeprijungta. Gal būt, pradžia galėjo 
būti ir kur nors labiau į šiaurės vakarus, 
jau suardytame plote. 

Patys ankstyviausi Tūbausių kapinyno 
kapai priskirtini V a . pabaigai. Iš ryškiau 
datuojamų šio laikotarpio kapų paminėti
ni kapai Nr. 1, 3, 4, 19 ir kt. šiaurinėje 

kapinyno dalyje. Tuo būdu jų tarpe esan
čius kitus kapus galima datuoti pagal si
tuaciją. Taip pat ir vakarinėje kapinyno 

Tam pačiam laikotarpiui priklauso ir 
patsai didysis kapinyno puodelis - iš ka
po Nr. 72 (14 pav., 4). Jis yra 11 cm 
aukščio ir 17 cm skersmens. Rastas vyro 
kape, su smeigtuku, diržo sagtele, dalgiu 
ir peiliu (13 pav., 1, 5, 12). 

T r e č i o j o tip o puodelį pavyko 
restauruoti tik vieną, rastą vyro kape 
Nr. 69 (14 pav., 2). Puodelis buvo kiek 
deformuotas. Jis lipdytas rankomis, ne
rūpestingai, netaisyklingu dugniuku. Jo 
šonai kiek išpūsti ir prie krašto truputi 
palinkę į vidų. Kraštelis gana plonas. Puo
delis priklausė VI a. kapui. 
Visų šių tipų puodeliai būdingi lietu

vos pajūrio sričiai. Iš šių restauruotų puo
delių sunku spręsti, ar per visą kapiny
no egzistavimo laikotarpį jie kiek žymiau 
yra pakitę. 

dalyje yra kapų, priskirtinų V amžiui, pa
vyzdžiui, Nr. 39, 40, 42, 44 ir kt. 

Be abejo, šios grupės negalėjo būti at
skiros. Siuo metu jas skiria tik vėliau iš
griautas plotas. 

I šiaurės rytus nuo šių randame kapus, 
skirtinus jau VI a. pradžiai. Ryškesni iš 
jų šie: Nr. 15, 27, 30, 50, 51. Atrodo, kad 
išgriautoje ir neištyrinėtoje kapinyno da
lyje, į šiaurės rytus nuo minimų kapų, tu
rėjo koncentruotis kapai, skirtini VI a. 
viduriui. Sio laikotarpio radinių kapinyno 
inventoriuje kaip tik ir nėra. O tuo tarpu 
į pietryčius ir į pietvakarius tęsėsi VI a. 
pabaigos ir VII a. pradžios kapai. Sio lai
kotarpio kapai prasideda nuo kapo Nr. 53 
(su lankine žvaigždine sege). Patys vėly
via usi kapai yra labiausiai nutolę į pie
tus. VII a. pradžiai priskirtini kapai Nr. 71 , 
72, 73, 74 ir t. t. 

Si kapų situacija ir padeda datuoti kai 
kurias neaiškias įkapes. 

Pagal kapinyno laido seną galima šį tą 

spręsti ir apie senųjų Tūbausių gyventojų 
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gyvenimo būdą ir paprocIUs. Matyt, dalis 
įrankių ir papuošalų į kapus buvo dedami 
tie patys, kurie buvo naudoti gyvenime. 
Randame ir sulūžusių bei sutaisytų dirbi
nių, pavyzdžiui, kapo Nr. 73 segė, kurios 
adata buvo nulūžusi ir pritaisyta prie 
įvijos. Taip pat ir · galąstuvai į kapą dėti 

gerokai nuzulinti. Tuo būdu pateko būdin
gi ir kasdien vartojami daiktai: į vyrų ka
pus - ginklai ir darbo įrankiai, o į mo
terų - namų apyvokos reikmenys, papuo
šalai. Tokie kasdieninio naudojimo daik
tai, kaip geriamieji puodeliai, buvo deda
mi ir į vyrų, ir į moterų kapus. 

Tačiau, atrodo, kad kai kurios įkapės, 

ypač vaikų, nebuvo naudotos gyvenime. 
Cia pasitaiko ir iš suaugusiųjų papuošalų 
perdirbtų dirbinių, pavyzdžiui, apyrankių. 
Moliniai puodeliai vaikų kapuose papras
tai būna skubaus ir nekruopštaus darbo, 
padaryti tik apeiginiams tikslams. Bet bu-

KAPŲ A PRASYMAS 

Kapas Nr. 1. Akmenų vainikas apardytas, 
i šsikišęs į žemės paviršių. 40 cm gilumoje 
rasti griaučių pėdsakai, virš kurių buvo smul
kių anglių. Griaučių galvos kryptis - pietva
karių 240°. 

Į kap ė s. Ant kaklo apvara žalvarinių įvi

j ų ir gintaro karolių. Lygiagrečiai gulėjo dalis 
tordiruotos antkaklės, skersai krūtinės - du 
žalvariniai lazdeliniai smeigtukai priešingomis 
kryptimis, ant dešinės rankos - dvi storagalės 
apyrankės , dešinėje krūtinės pusėje - žalvari
nė ilgakojė segė lietine užkaba, galvūgalyje
žalvarinis žiedas su tošinės dėžutės liekano
mis, šalia jo - smiltakmenio verpstelis 
(11 pav., 1-8). 

Kapas Nr. 2. Siaurinė vainiko dalis apardy
ta. Dantų pėdsakai rasti 60 cm gilumoje. Gal
vos vietoje pastebėta daug suodžių. Galvos 
kryptis - pietų rytų 120°. 

Į kap ė s. Dešinėje kaukolės pusėje - dvie
JŲ peilių likučiai ir žalvarinis žiedas. 

Kapas Nr. 3. Akmenų vainiko ilgis iš vi
daus - 130 cm. Vainiko vidus pilnas akme
nų, suodžių ir anglių. 50 cm gilumoje rasti 
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vo vaikų kapų (pvz., kapas Nr. 38) ir su 
labai gausiomis įkapėmis. 

Kad į kapus dedamieji papuošalai. be 
savo tiesioginės prasmės, turėjo ir apei
ginę, gal daugiausia rodytų atskirai gal
vūgalyje padėti žiedai. Jie niekuo nesi
skiria nuo paprastų mūvimųjų žiedų ir 
negalėjo būti traktuojami kaip brangeny
bė tiesiogine prasme, bet, matyt, jie buvo 
branginami dėl magiškosios prasmės. Juo 
labiau, kad žiedai visų tautų magijoje yra 
labai svarbūs. 

Didžioji dauguma visų įkapių yra vie
tinės kilmės. Tik viena kita galėjo būti 

atgabenta iš gretimų sri<;ių. Matyt, būta 

vietinių amatininkų, nes dažnai gre ti
muose kapinyno kapuose pasitaiko labai 
panašių - aiškiai vieno amatininko dar
bo - įkapių . 

Pagal laido seną ir pagal įkapes Tū
bausių kapinynas būdingas V-VII a . pra
džios Lietuvos pajūrio kultūrinei sričiai. 

griaučių pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės 

rytų 20°. 
Į kap ė s. Pakaklėje skersai griaučių - ge

ležinio lazdelinio smeigtuko pėdsakai. Ant 
rankų - po vieną žalvarinę apyrankę storė

jančiais galais. Ant krūtinės išilgai griau
čių - žalvarinė lankinė ilgakojė segė. 

Kapas Nr. 4. Akmenų vainiko ilgis iš vi
daus - 150 cm, plotis - 60 cm. Griaučių pėd
sakai rasti 30 cm žemiau vainiko papėdės . 

Visame kape rasta smulkių anglių. Galvos 
kryptis - šiaurės rytų 80°. 

Į kap ė s. Kairėje kaukolės pusėje - ge le
žinis ietigalis, dešinėje kaukolės pusėje - ge
ležinis dalgis, gale galvos - akmeninis galąs

tuvas. 
Kapas Nr. S. Virš kapo - akmenų grindi

nys. Po juo - stambios anglys. 40 cm gilumo
je - vainikas iš didelių akmenų. Vainiko pa
pėdėje, 70 cm gilumoje nuo žemės pavir
šiaus,- griaučių pėdsakai. Galvos kryptis
vakarų. 

Į kap ė s. Galvūgalyje skersai kapo - gele
žinis dalgis. Pakaklėje - dvi žalvarinės įvij os. 

Kairėje krūtinės pusėje, išilgai kapo,- lazde-



linis geležinis smeigtukas. Dešinėje - žalva
rinės vielos gabaliukas. Prie jo - žalvarinio 
įvijmio žiedo likučiai. Toliau, kojų link,
antras įvijinis žiedas (13 pav., 2,6-10). 

Kapas Nr. 1. Akmenų vainikas pasirodė 

15 cm gilumoje nuo žemės paviršiaus. Jo il
gis -- 180 cm iš vidaus ir 250 cm išorėje. Plo
tis - 80 cm iš vidaus, 180 cm išorėje. Vidu
ryje, 60 cm gilumoje,- dubens kaulo likučiai. 
Kryptis neaiški. 

Įkapių nėra. 

Dvigubas kapas Nr. 14 ir 15. Vainikas ke
turkampis, 250 cm ilgio iš vidaus, 350 cm 
ilgio išorėje, iš beveik vienodo dydžio akme
nų. Visas kapas buvo užverstas akmenimis. 
Vyro kapas akmenimis apkrautas iki pat 
griaučių, moters kapas - tik virš vainiko. 
60 cm gilumoje nuo žemės paviršiaus, 20--
25 cm žemiau už vainiko papėdę, rasti dviejų 
griaučių pėdsakai. Tarpas tarp griaučių -

50 cm. Prie abiejų griaučių daug anglių. Abie
jų galivų kryptis - šiaurės rytų 10°. 

Į kap ė s (k. 14). Kairėje kaukolės pusėje -

smiltakmenio verpstelis. Dešinėje - mažas mo
linis puodelis. 

Į kap ė s (k. 15) . Dešinėje viršugalvio pu
sėje, skersai kapo, gulėjo geležinis įmovinis 

kirvis. Išorinėje kirvio pusėje, išilgai kapo,
geležinis ietigalis. Salia jų stovėjo molinis 
puodelis. Kairėje pusėje, už viršugalvio,- ge
ležinis dalgis. Prie jo įtvaros, išilgai kapo, gu
lėjo geležinis peilis. Pakaklėje, skersai griau
čių,- labai sunykęs geležinis lazdelinis smeig
tukas (yla?). Prie jo pastebėta medžio pėdsa
kų (14 pav., 5). 

Dvigubas kapas Nr. 16 ir 11. 15 cm gilu
moje nuo žemės paviršiaus - keturkampis ak
menų vainikas. Jo ilgis iš vidaus - 250 cm, 
išorėje - 340 cm. Plotis iš vidaus - 170 cm, 
išorėje - 250 cm. Apie 20 cm giliau pastebė
ta anglių ir užmestų akmenų. Po jais buvo 
dviejų griaučių pėdsakai. Kapo Nr. 16 galvos 
kryptis - pietų, kapo r. 17 galvos kryptis
šiaurės. 

Į kap ė s (k. Nr. 16) . Pakaklėje - žalvarinė 

įvija ir du gintariniai karoliukai. 
Į kap ė s (k. 17). Pakaklėje - du gintariniai 

karoliai ir trys žalvarinės įvijos. Įvijoje

siūlų pėdsakai. ' Ant krūtinės, išilgai griau
čių,- geležinės ylos dalys. 

Kapas Nr. 18. Išlikusi tik dalis akmenų vai
niko ir kaukolės likučiai. Galvos kryptis
šiaurės. 
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Į kap ė s. Kairėje galvos pusėje - geležinis 
ietigalis. Galvūgalyje pastebėta suirusios puo
dų šukelės (13 pav., 13). 

Kapas l\"r. 19. 15 cm gilumoje nuo žemės 
paviršiaus - apardytas vainikas iš nedidelių 

akmenų. Į vainiką primesta kumščio didumo 
akmenų. Pastebėta šiek tiek anglių. 65 cm 
gilumoje - griaučių pėdsakai. Galvos kryp
tis - šiaurės rytų 70°. 

Į kap ė s. Ant kaklo - antkaklė, po kuria 
išlikę audinio ir ąžuolinio karsto likučių. Jos 
vidurinėje pusėje gulėjo žalvarinė vielutė, su
lenk ta smeigtuko pavidalu. Prie šono - mo
ltnio puodelio likučiai. Arčiau kapo vidurio _. 
žalvarinis žiedas, neužmautas ant piršto 
(10 pav., 2). 

Kapas Nr. 20. 15 cm gilumoje - sualdytas 
akmenų vainikas. Tarp akmenų - daug suo
džių ir anglių. 50 cm nuo žemės paviršiaus 
geležinio lazdelinio smeigtuko, dviejų žalvari
nių žiedų dalys ir vienas gintarinis karolis. 
Griaučiai neišlikę. 

Kapas Nr. 22. 10 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, 180 cm ilgio ir 150 cm 
pločio išorėje ir 100 cm ilgio bei 90 cm plo
čio iš vidaus. 50 cm gilumoje - griaučių pėd

sakai. Galvos kryptis - šiaurės rytų 10°. 
Į kap ė s. Viduryje kapo - gintarinis karo

liukas, žemiau lygiagrečiai - du lazdelinia i 
smeigtukai: žalvarinis ir geležinis. 

Kapas Nr. 25. 20 cm gilumoje - akmenų 

vainikas, kiek siaurėjančiu galu. Ilgis iš vi
daus - 180 cm. 80 cm gilumoje nuo pavir
šiaus - griaučių pėdsakai. Visame kape pa
stebėta anglių. Galvos kryptis - šiaurės va
karų 340°. 

Į kap ė s. Kairėje galvos pusėje - geležinio 
peilio likučiai, dešinėje pusėje - sukiužęs mo
linis puodelis. 

Kapas Nr. 21. 65 cm gilumoje - suardytas 
kapas. Griaučiai išnykę, likę dantų pėdsakai. 

Galvos kryptis - pietvakarių 240°. 
Į kap ė s. Galvūgalyje - geležinis daIgelis. 

Kairėje jo pusėje -- geležinis ietigalis, dešinė

je - molinis puodelis. Ties dešiniuoju peti
mi - geležinis kirvis. Galvos vietoje - akme
ninis galąstuvas (12 pav., 1-3, 11; 14 pav., 1) . 

Kapas Nr. 28. 10 cm gilumoje išlikusi dalis 
akmenų vainiko. 60 cm gilumoje - griaučių 

pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės vaka
rų 280°. 

Į kap ė s. Prie apatinio žandikaulio - ginta
rinis karolis, ant krūtinės - žiedas. Kairėje 
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galvos pusėje - smiltakmenio verpstelis. Po 
juo - geležinė yla. Galvūgalyje - molinio 
puodelio liekanos. 

Kapas Nr. 30. 15 cm gilumoje - elipsės for
mos akmenų vainikas, 200 cm ilgio iš vidaus 
ir 260 cm iš išorės, 100 cm pločio iš vidaus 
ir 170 cm iš išorės. Visame kape pilna smul
kių anglių ir suodžių. 70 cm gilumoje rasti 
griaučių pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės 

vakarų 325°. 
Į kap ė s. Galvūgalyje, skersai kapo, gulėjo 

geležinis dalgis. Kairėje galvos pusėje - gele
žinis ietigalis, dešinėje - geležinis peilis. 

Kapas Nr. 38. 10 cm gilumoje - apskritos 
formos akmenų vainikas, 150 cm ilgio ir 
100 cm pločio išorėje. Vainikas buvo primes
tas akmenų, tarp kurių pastebėta smulkių ang
lių. 35 cm gilumoje rastos įkapės, pagal ku
rias galima spręsti, kad mirusysis palaidotas 
galva šiaurės kryptimi. 

Į kap ė s. Netoli šiaurinio kapo galo - įvi

ja su įvertu siūlu. Viduryje kapo - geležinis 
lazdelinis smeigtukas. Prie jo - žalvarinė apy
rankė. 

Kapas Nr. 39. 10 cm gilumoje - ne visai 
taisyklingas apardytas akmenų vainikas. 
65 cm gilumoje - griaučių pėdsakai. Galvos 
kryptis - šiaurės rytų 40°. 

Į kap ė s. Ant kaklo - žalvarinė antkaklė. 

Ant kairiosios rankos riešo buvo žalvarinė 

apyrankė, kuri gulėjo dešinėje stuburkaulio 
pusėje. Prie pat jos - žalvarinė lankinė ilga
kojė segė. Salia dešiniosios dubens pusės -
žalvarinė diržo sagtelė. Prie kairiojo žastikau
lio - geležinis peiliukas (10 pav., 1, 4. 5). 

Kapas Nr. 40. Akmenų vainikas apardytas. 
Jame pastebėta degėsių. 50 cm gilumoje rasti 
griaučių pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės 

vakarų 300°. 
Į kap ė s. Ant kaklo - apvara iš 7 gintari

nių karolių ir 5 žalvarinių įvijų. Prie jos -
geležinis lazdelinis smeigtukas ir žalvarinė 

įvijinė apyrankė. Kairiajame kapo šone -
žalvarinė ilgakojė segė (10 pav., 3). 

Kapas Nr. 42. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, 150 cm ilgio ir 65 cm 
pločio iš vidaus. 65 cm gilumoje - vaiko ka
po pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės vakarų 

310°. 
Į kap ė s. Pakaklėje - gintarinis karolis. 

Netoli jo - geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Ant dešinės rankos - žalvarinė apyrankė. 

Galvūgalyje padėtas molinis puodelis. 
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Kapas Nr. 44. 10 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, į kurio vidų primesta 
kumščio dydžio akmenų. Kapo ilgis - 100 cm, 
o plotis - 50 cm iš vidaus. Vainiko akmenys 
nedideli. 55 cm gilumoje - vaiko griaučių 

pėdsakai, virš kurių pastebėta smulkių anglių. 
Galvos kryptis - šiaurės vakarų 310°. 

Į kap ė s. Pakaklėje - žalvarinė įvija ir 
gintarinis karolis. Ant krūtinės - geležinis 
lazdelinis smeigtukas ir žalvarinė apyrankė, 

perdirbta iš suaugusio žmogaus apyrankės. 
Kapas Nr. 49. Akmenų vainikas apardytas. 

Griaučių pėdsakai - 20 cm giliau nuo vainiko 
papėdės. Kape daug anglių. Griaučiai visai 
išnykG. Galvos kryptis - vakarų (?). 

Į kap ė s. Vakarinėje kapo dalyje - gele
žinis peilis. Viduryje kapo - gintarinis ka
rolis. 

Kapas Nr. 50. Apie 30 cm gilumoje nuo že
mės paviršiaus primesta daug akmenų. Po jais 
išryškėjo stambių akmenų vainikas. 60 cm gi
lumoje nuo žemės paviršiaus ir 15 cm nuo 
akmenų vainiko papėdės pastebėti griaučių 

pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės rytų 80°. 
Į kap ė s. Prie galvos kairiosios pusės -

ietigalis. Dešiniojo žastikaulio išorinėje pusė
je -' geležinio peilio liekanos. 

Kapas Nr. 51. 15 cm gilumoje nuo žemės 
paviršiaus pasirodė taisyklingas pailgo ketur
kampio formos akmenų vainikas, 250 cm il
gio ir 180 cm pločio išorinėje pusėje. Visame 
vainiko plote pastebėta smulkių anglių. Griau
čių pėdsakai vainiko papėdėje. Galvos kryp
tis - pietvakarių 220- 230°. 

Į kap ė s. Ties viršugalviu skersai kapo 
geležinis dalgis. Kairėje galvos pusėje - gele
žinis ietigalis. Po ietigaliu gulėjo akmeninis 
galąstuvas. Dešinėje krūtinės pusėje gulėjo žal
varinė ilgakojė segė. Juosmens srityje - žal
varinis žiedas. Prie kairiosios dubens pusės -
geležinio peilio pėdsakai (12 pav., 4-6 , 10). 

Kapas Nr. 52. 15-18 cm nuo žemės pavir
šiaus pastebėta užmestų virš vainiko akmenų. 
Griaučių pėdsakai pasirodė 70 cm gilumoje. 
Prie jų pastebėta šiek tiek smulkių anglių. 

Galvos kryptis - šiaurės vakarų 280°. 
Į kap ė s. Galvūgalyje - geležinio dalgio 

pėdsakai. Kairėje galvos pusėje - geležinis 
įmovinis kirvis. Dešinėje galvos pusėje - mo
linis puodelis. Pakaklėje - žalvarinis žiedas. 
Ant kairiosios krūtinės pusės - antras žiedas. 
Juosmens srityje - žalvarinė lankinė segė ir 
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lazdelinis smeigtukas. Dubens kaulo kairėje 

pusėje gulėjo geležinis peilis. 
Kapas Nr. 53. Akmenų vainikas - tuoj po 

dirvožemio sluoksniu. Jame primesta akme
nų. Vainikas elipsės formos, 200 cm ilgio ir 
90 cm pločio iš vidaus. 80 cm gilumoje nuo 
žemės paviršiaus, 20 cm nuo vainiko papėdės, 
pastebėti griaučių pėdsakai. Galvos kryptis -
šiaurės vakarų 310°. Visame kape pastebėta 
anglių. 

Į kap ė s. Galvugalyje, arClau kairiosios 
pusės,- geležinis jmovinis kirvis. Po kirviu 
geležinis ietigalis. Lygiagrečiai su juo - ge
ležinis peilis. Ant dešinės krūtinės pusės

žvaigždžiakojė segė . Ties kairiuoju blauzdi
kauliu gulėjo geležinis peilis (12 pav., 7-
g, 12). 

Kapas Nr. 54. Vainiką sudaro septyni ak
menys, prišlieti prie kapų Nr. 53 ir 50. Vai
niko ilgis iš vidaus - 160 cm, plotis iš vi
daus - 60 cm. 35 cm žemiau vainiko papėdės 
ir 95 cm gilumoje nuo žemės paviršiaus pa
stebėti griaučių pėdsakai. Galvos kryptis -
šiaurės vakarų 340°. 

Į kap ė s. Galvūgalyje, dešinėje pusėje,

molinis puodukas . Prie jo - pėdsakai geleži
nio peiliuko ir žalvarinis žiedas. 

Kapas Nr. 55. Akmenų vainikas - tuoj po 
dirvožemio sluoksniu. Vainikas apardytas. Jis 
buvęs sudėtas iš dviejų akmenų eilių. Vaini
ko ilgis - 200 cm iš vidaus, o plotis -
100 cm iš vidaus. Griaučių pėdsakai pastebėti 
vainiko gilumoje. Galvos kryptis - šiaurės 

vakarų 330°. 
Į kap ė s. Krūtinės vietoje, išilgai kapo,

geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Kapas Nr. 51. Akmenų vainikas prijungtas 

prie didelio nepajudinto iš vietos akmens. Vai
nikas taisyklingo keturkampio formos, 150 cm 
ilgio ir 55 cm pločio iš vidaus. Visame vai
nike pastebėta smulkių anglių. Griaučiai vi
sai sunykę. Vainiko kryptis - šiaurės-pietų. 

Įkapių nerasta. 
Kapas Nr. 58. Akmenų vainikas - 15 cm 

gilumoje nuo žemės paviršiaus. Į vidų jmesta 
keletas jvairaus dydžio akmenų. Visame kape 
pastebėta smulkių anglių. Vainiko ilgis -
270 cm, plotis - 100 cm iš vidaus. 70 cm nuo 
žemės paviršiaus ir 20 cm nuo vainiko papė
dės - kapo duobės dugnas. Griaučiai visai su
nykę. Vainiko kryptis - pietryčių 110-
šiaurės vakarų 290°. Galvos kryptis - tur būt, 
šiaurės vakarų. 

Į kap ė s. Si aurės vakarų dalyje gulėjo ge
ležinis peilis, greičiausiai kairiojo žastikaulio 
išorinėje pusėje. Kapo viduryje, greičiausiai 

ant krūtinės - žalvarinis žiedas (13 pav. , 3). 

Kapas Nr. 62. 15 cm gilumoje nuo žemės 
paviršiaus - elipsės formos vainikas, 120 cm 
ilgio ir 90 cm pločio iš vidaus. Vainikas su
dėtas iš nedidelių akmenų. Kapo duobės gy
lis - 70 cm. Griaučiai visai sunykę. Vainiko 
kryptis - šiaurės vakarų 310° - pietryčių 
130°. 

Kapas Nr. 63. 15 cm gilumoje - ne visai 
taisyklingas akmenų,vainikas, kurio vidus pri
mestas akmenų net iki dugno. Po akmeni
mis - daug anglių ir suodžių. Akmenų vainiko 
ilgis iš vidaus - 220 cm, iš išorės - 270 cm. 
Plotis iš vidaus --;- 110 cm, iš išorės - 200 cm. 
Vainikas sukrautas dviem, kai kur trimis eilė
mis. 20 cm žemiau vainiko papėdės rasti griau
čių pėdsakai. Galvos kryptis - pietvakariq 
240°. 

Į kap ė s. Galvūgalyje, skersai kapo,- ge
ležinis dalgis. Ties jo ašmenimis - smiltak
menio galąstuvas. Kairėje galvos pusėje -
geležinis ietigalis ir geležinis kirvis. Pakaklė

je - gintarinis karolis. Visoje duobėje paste
bėta smulkių puodo šukių (13 pav., 16). 

Kapas Nr. 66. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas keturkampis akmenų vainikas, 220 cm il
gio ir 50 cm pločio iš vidaus. Visame kape 
daug anglių . 55 cm gilumoje nuo paviršiaus 
ir 25-30 cm nuo akmenų papėdės rasti griau
čių pėdsakai. Galvos kryptis - pietvakariq 
240°. 

Į kap ė s. Galvūgalyje - molinio puodelio 
likučiai. 

Kapas Nr. 61. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, 240 cm ilgio ir 70 cm 
pločio iš vidaus. Duobės gylis - 80 cm nuo 
žemės paviršiaus. Griaučiai visai išnykę. Vai
niko kryptis - pietų-vakarų. 

Įkapių nerasta. 
Kapas Nr. 68. 15 cm gilumoje - taisyklin

gas akmenų vainikas, sudėtas iš didelių ak
menų. Jo ilgis iš vidaus - 250 cm, plotis iš 
vidaus - 80 cm. Vainiką sudaro devyni ak
menys, prijungti prie kitų kapų vainikų . Į vi
dų primesta jvairių akmenų. Visame vainike 
pastebėta smulkių anglių, o dugne stambes
nių ąžuolo, pušies ir uosio anglių. Duobės dug
nas - 85 cm nuo žemės paviršiaus. Griaučiai 
visai išnykę. Vainiko kryptis - rytų-vakarų . 
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Į kap ė s. Rytinėje kapo dalyje - gintari
nis verpstelis. 

Kapas Nr. 69. Akmenų vainikas ne visai 
taisyklingos formos. Visame vainike pastebėta 
smulkių anglių. 50 cm gilumoje - nedidelių 

akmenų grindinys. Po jais pastebėti griaučilĮ 

pėdsakai. Galvos kryptis - šiaurės rytų 60°. 
Į kap ė s. Prie dešiniosios galvos pusės -

molinis puodelis. Prie kairiosios galvos pu
sės - geležinis ietigalis (13 pav.. 15; 
14 pav., 2). 

Kapas Nr. 70. Akmenų vainikas - netai
syklingo trikampio formos, 200 cm ilgio ir 
180 cm pločio iš vidaus. 70 cm gilumoje paste
bėta griaučių pėdsakų. Galvos kryptis - va
karų. 

Į kap ė s. Vakarinėje kapo dalyje, skersai 
kapo, gulėjo geležinis dalgis. Prie jo koto
dalis geležinio peilio. 

Kapas Nr. 71. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas ovalinis akmenų vainikas, 300 cm ilgio ir 
180 cm pločio išorinėje pusėje. Siaurinėje pu
sėje vainikas sudarytas iš vienos eilės akme
nų, pietinėje - iš dviejų eilių. Vainike už
mesta keletas akmenų. Visame kapo kontūre 
pastebėta smulkių anglių. 65 cm gilumoje ras
ti griaučių pėdsakai. Galvos kryptis - pietva
karių 260°. 

Į kap ė s. Galvūgalyje, skersai kapo, gulėjo 
geležinis dalgis. Kairėje galvos pusėje - ge
ležinis kirvis ir ietigalis (13 pav., 14). 

Kapas Nr. 72. 15 cm gilumoje - apardytas 
akmenų vainikas, kuriame pastebėta daug 
smulkių suodžių iki pat duobės dugno. 80 cm 
gilumoje pastebėta griaučių pėdsakų. Galvos 
kryptis - šiaurės vakarų 310°. 

Į kap ė s. Galvūgalyje buvo molinis puo
delis ir geležinis dalgis. Pakaklėje - geleži
nė lankinė segė. Apie kairįjį šlaunikaulį gulė
jo geležinis peilis. Prie kojų -- geležiI'.ė sag
telė (13 pav., I, 4, 5, 12; 14 pav., 4). 

Kapas Nr. 73. Akmenų vainikas buvo nu
ardytas. Griaučių pėdsakai pastebėti 85 cm 
gilumoje. Galvos kryptis - šiaurės vakarų 

300°. 
Į kap ė s. Ant kaklo gulėjo žalvarinė segė. 

Dešinėje galvos pusėje gulėjo žalvarinis žie
das su odinės makštelės pėdsakais. Prie žie
do - . likučiai geležinės segės. Ties kairiuoju 
žastikauliu gulėj o geležinis peilis. 

Kapas Nr. 74. 15 cm gilumoje - labai tai
syklingas akmenų vainikas, pailgo keturkam
pio formos, 300 cm ilgio ir 170 cm pločio iš 
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išorės. Į jo vidurį primesta nedidelių akme
nų. Po jais 10- 15 cm suodžių ir anglių sluoks
nis. 80 cm gilumoje - griaučių pėdsakai. 

Galvos kryptis - pietvakarių 250°. 
Į kap ė s. Dešinėje galvos pusėje - smilt

akmenio verpstelis. Netoli jo - geležinė yla. 
Ant kaklo .- sidabrinių kabučių vėrinys. Prie 
jų - gintaro karoliukas. Ant krūtinės - du 
geležiniai lazdeliniai smeigtukai, lygiagrečiai 

priešingomis kryptimis. Juosmens srityje -
geležinis apskritas kabu tis (11 pav., 9-12). 

Kapas Nr. 75. 20 cm gilumoje sudėti 9 ak
menys, kurie sudaro vainiko šiaurės rytinę 

sieną. Abiejuose galuose vainikas nutrūksta. 

Visame kape daug smulkių anglių. 60 cm gi
lumoje - vaiko griaučių pėdsakai. Laidojimo 
kryptis nenustatyta. 

Į kap ė s. Prie dantų pėdsakų - žalvarinė 

įvija, nuo jos į pietryčius - žalvarinis žiedas 
(10 pav., 6). 

Kapas Nr. 76. 10 cm gilumoje - labai tai
syklingas pailgas keturkampis akmenų vai
nikas, 280 cm ilgio išorėje. Iš vidaus vaini
kas -..:. 190 cm ilgio ir 50 cm pločio. 65 cm 
gilumoje rasti griaučių pėdsakai. Virš kapo 
visame vainike pastebėta smulkių anglių. Gal
vos kryptis - pietvakarių 220°. 

Į kap ė s. Ant abiejų rankų - po žalvari
nį žiedą . Krūtinės vietoje, lygiagrečiai,- du 
geležiniai lazdeliniai smeigtukai priešingomis 
kryptimis. Galvūgalyje, kairiajame šone,
molinis verpstukas. 

Kapas Nr. 78. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, pailgos keturkampės 

formos. Į vidų primesta keliolika akmenų. Vi
same vainike, iki pat dugno, pastebėta degė-
1>ių. 65 cm gilumoje - griaučių pėdsakai. Gal
vos kryptis - pietvakarių 220°. 

Įkapių nerasta. 
Kapas Nr. 79. 10 cm gilumoje pastebėtas 

akmenų vainikas. Išorinėje pusėje vainikas 
nelygus, o vidinėje labai taisyklingas, 130 cm 
ilgio ir 55 cm pločio. Vainiko viduje - daug 
smulkių anglių ir suodžių. 60 cm gilumoje, 
pačioje vainiko papėdėje, - vaiko griaučių 

pėdsakai. Galvos kryptis - pietvakarių 220°. 
Į kap ė s. Apie kapo vidurį gulėjo žalvari

nė juostinė apyrankė. 

Kapas Nr. 80. 25 cm gilumoje - pailgas 
taisyklingas akmenų vainikas. Vainiko ilgis 
iš vidaus - 200 cm, plotis galvūgalyje -
100 cm, kojūgalyje - 45 cm. Visame vainike 
žemė maišyta su pelenais ir anglimis. 70 cm 
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gilumoje - vaiko kapo pėdsakai. Galvos kryp
tis pagal radinius - pietvakarių 220°. 

Į kap ė s. Vakarinėje kapo dalyje - moli
nio puodelio likučiai. 

Kapas Nr. 81. 5 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas, 150 cm ilgio ir 55 cm 
pločio iš vidaus. Duobės gylis - 65 cm. Griau
čiai visai sunykę. Galvos kryptis pagal radi
nius - 200°. 

Į kap ė s. Pietinėje kapo dalyje - molinis 
puodelis (14 pav., 3) . 

Kapas Nr. 82. 15 cm gilumoje - taisyklin
gas akmenų vainikas (šiaurinė dalis liko neat-

14 lietuvos archeolog inia i pamin klai 

kasta), sudėtas iš nedidelių akmenų. Kapo 
plotis iš vidaus - 130 cm. 40 cm gilumoje 
gulėjo nejudintas iš vietos didelis akmuo. Ka
po duobės gylis - 70 cm. Visame kape paste
bėta degėsių. Griaučiai sunykę. 

Įkapių nerasta. 
Kapas Nr. 83. 5 cm gilumoje - akmenų 

vainikas iš labai didelių akmenų. Vidury duo
bės guli didžiulis, iš vietos nepajudintas ak
muo (90 X 70 cm dydžio). Kapo ilgis iš vi
daus - 255 cm, plotis - 100 cm nuo gulinčio 
akmens iki kapo sienos. Visame kape paste
bėta smulkių anglių. Griaučiai visai išnykę. 


