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specialisto Valdo Lučuno, kuriam savo ruožtu 
apie tai, kad greta jau žinomo pilkapyno, į PR 
nuo jo, yra apie 10 pilkapių grupė, pranešė KPA 
archeologas Ramūnas Šmigelskas. 

Antroji Žingių pilkapių grupė yra apie 
500 m į PR nuo Danilavos–Purviniškių kelio 
tilto per Asvejos ežero prataką, 300 m į R nuo 
šio kelio ir 150 m į PR nuo Žingių pilkapyno 
(A1235P) PR krašto, tos pačios mišku apaugu-
sios, iš ŠR ir R juosiamos Asvejos, o iš PV ir 
V – daubos, aukštumos viršuje, kaip ir Žingių 
pilkapynas. 

Šioje pilkapių grupėje apytiksliai 35 pilka-
piai (KPC žvalgymo metu suskaičiuoti 34), 
išsidėstę pailgame ŠV–PR kryptimi plote, abipus 
miško keliuko (4 pilkapiai – į ŠR, o kiti į – PV 
nuo jo), nuo 5–10 m iki 15–20 m atstumu vie-
nas nuo kito. Pilkapių sampilai nuo 7–8 m iki 
10–12 m skersmens ir nuo 30–50 cm iki 1–1,5 m 
ir net 1,8–2 m aukščio, žemo suploto pusrutu-
lio pavidalo (2, 3 pav.), keli kiek netaisyklingi – 
nuskleisti į vieną pusę, dauguma su grioviais ar 
jų liekanomis prie pagrindų, dalis, ypač pilka-
pių grupės ŠV dalyje, gerokai sulėkštėję, jų grio-
viai užslinkę, kai kuriuose sampiluose yra iškas-
tos senos duobės ar grioviai, pora jų sužalota 
miško keliuko – nuvažinėti jų šonai. 

Pagal išvaizdą šios grupės pilkapiai datuo-
tini I tūkst. po Kr. antrąja puse – II tūkst. pra-
džia. KPD Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos sprendimu ši pilka-
pių grupė prijungta prie Žingių pilkapyno teri-
torijos. 

Unknown barrows beside Lakes 
Kania and Asveja

In 2012, KPC archaeologists surveyed Paal-
dikis barrow cemetery II (Švenčionys District), 
which is near long-known Paaldikis barrow 
cemetery, which was excavated in 1975. The 

cemetery contains four somewhat flattened 
barrows 10.5–13 m in diameter, 0.5–1.2 m high 
(Fig. 1), and situated up to 10 m from one ano-
ther. They date to the second half of the 1st – 
early 2nd millennium.

A field survey was conducted in a second 
group of barrows located beside and to the SE 
of previously known Žingiai Barrow Cemetery 
(Vilnius District), which had been excavated 
during the interwar period. This group consists 
of roughly 35 barrows arranged from 5–10 m 
to 15–20 m from one another. The barrow 
mounds are from 7–8 m to 10–12 m in dia-
meter and from 30–50 cm to 1–1.5 m and even 
up to 2 m high (Figs. 2, 3), the majority with 
ditches or the remains of them near the base. 
Some have flattened out and some have been 
damaged by pits dug into them. The barrows 
date to the second half of 1st – early 2nd millen-
nium. This barrow group was joined to Žingiai 
Barrow Cemetery.

During the survey the co-ordinates of the 
territory’s corners and the centres of the barrow 
mounds were recorded using a GPS device and 
the barrows were measured and photographed.

Daumantas Kiulkys

Geležies amžiaus radimvietės 
Bikavėnų kapinyno aplinkoje

2012 m. vykdyti Bikavėnų kapinyno (UK 
3383) aplinkos, Šilutės r., Vainuto sen., archeo-
loginiai žvalgymai, kurių metu vizualiai išžval-
gytas 3,507 ha plotas, metalo ieškikliu patikrinta 
0,281 ha teritorija, kalamuoju grąžtu išgręžti 9 
gręžiniai. 

Žvalgymų metu aptiktos keturios radim-
vietės su geležies amžiumi sietinais radiniais 
(1 pav.). Vizualinių paviršiaus žvalgymų metu 
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radimvietėje 1 rastas akmeninis galąstuvas, ra -
dimvietėse 2 ir 3 – dugno lengvasis geležies 
šlakas, o radimvietėje 4 – lipdytos keramikos 
šukės. Aptikus šukę radimvietės 4 aplinka buvo 
patikrinta metalo ieškikliu ir dar surasti du 
dugno sunkieji geležies šlakai bei geležinio dir-
binio (ietigalio?) įmovos fragmentas. Šioje vie-
toje taip pat surasta viena titnaginė nuoskala 

bei XVII–XIX a. datuotinas kryželis, 
pagamintas iš vario lydinio. Radim-
vietėje bei jos aplinkoje išgręžus 9 
gręžinius, archeologinio sluoksnio 
neaptikta.

Preliminariai šias radimvietes 
galima sieti su geležies amžiuje egzis-
tavusiomis gyvenvietėmis, tačiau no -
rint tuo įsitikinti, reikia atlikti papil-
domus didesnės apimties ar       cheo- 
   loginius žvalgymus ar žvalgomuosius 
tyrimus. Žvalgymų metu aptikti radi-
niai saugomi ŠM.

Iron Age find spots in  
the vicinity of Bikavėnai 
Cemetery

During the 2012 field survey 
conducted in the vicinity of Bikavė-
nai Cemetery (Šilutė District), 4 find 
spots with Iron Age finds (Fig. 1) 
were discovered. A whetstone, pieces 
of iron slag, a sherd of hand built 

pottery, and socket fragment from an iron arte-
fact (a spearhead?) were found in them. Flint 
flakes and a small 17th–19th-century cross were 
also found in the surveyed areas. Preliminarily 
these find spots can be connected with Iron 
Age settlements, but in order to make sure, 
additional larger scale field surveys and eva-
luations need to be conducted.

1 pav. Bikavėnų kapinyno aplinkoje žvalgytų plotų bei 
aptiktų geležies amžiaus radimviečių situacijos planas: 
1 – Bikavėnų kapinynas; 2 – geležies amžiaus  
radimvietės; 3 – žvalgyti plotai.
Fig. 1. Situation plan of the areas surveyed in  
the vicinity of Bikavėnai Cemetery and the discovered  
Iron Age find spots: 1 – Bikavėnai Cemetery;  
2 – Iron Age find spots; 3 – surveyed areas

– 1 – 3– 2


