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greta duderienė

Archeologiniai tyrimai  
Pušaloto kapinyne

Pušaloto miestelyje (Pasvalio r.) esančio 
kapinyno (uK 6632) saugomos teritorijos P 
pusėje yra veikiančios miestelio kapinės, Š ir R 
pusėse stovi gyvenamieji pastatai. gavus infor-
macijos, kad už saugomos kapinyno ribos (tiek 
dabartinių kapinių, tiek aplinkinių sklypų teri-
torijose) aptinkama archeologinių radinių, 
nuspręsta atlikti žvalgomuosius tyrimus Puša-
loto dabartinių kapinių plėtinio teritorijoje bei 

orelių g. 7 sklype. orelių g. 7 sklype aptikus 
kapų, atlikti detalieji tyrimai. Bendrai ištirtas 
57 m2 plotas (4 perkasos).

Pušaloto kapinynas į archeologų akiratį 
pateko jau XIX a. viduryje. Miestelyje kasant 
griovius pastatų pamatams, aptikta II–XII a. 
datuojamų artefaktų. Radiniai pateko į Kauno 
muziejų – dabartinį VdKM (inv. Nr. 896:1–7).

1999 m. planuojant plėsti veikiančių kaimo 
kapinaičių teritorijos ribas, žvalgomuosius tyri-
mus kapinyne atliko I. Vaškevičiūtė. Ištirtas 
120 m2 plotas dabar veikiančių kaimo kapinai-
čių Š pusėje. Atlikus archeologinius tyrimus ir 
neaptikus archeologinių vertybių, nuspręsta, 

1 pav. Perkasų 3 ir 4 planai: 1 – tamsiai pilka žemė; 
2 – permaišytas smėlis; 3 – smėlis; 4 – stulpavietė; 
5 – akmenys; 6 – smėlis su ruda žeme; 7 – degėsiai ir 
angliukai. G. Duderienės brėž.

Fig. 1. A planigraphic drawing of trenches 3 and 4: 
1 – dark grey soil; 2 – disturbed sand; 3 – sand; 4 – post-
hole, 5 – stones, 6 – sand with brown soil, 7 – burning 
soil and charcoal.
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kad vietovė tarp kapinaičių ir žmonių sodybų 
sklypų nėra kultūros paveldo objektas. Archeo-
logė spėjo, kad kapinynas gali būti lokalizuoja-
mas į Š nuo tirtos vietos – ten, kur dabar yra 
sodybos. Šią prielaidą pagrindžia ir gyventojų 
pasakojimai, kad kasant duobes rasta pažalia-
vusių kaulų ir dirbinių (LIIR, f. 1, b. 3281).

2012 m. Pušaloto gyventojas R. Butkus, 
apie 20 m į Š nuo naujųjų kapinių tvoros kas-
damas smėlį, maždaug 1 m gylyje aptiko žmo-
gaus kaukolę bei žalvarinių papuošalų. Neaišku, 
ar kaukolė jau buvo subyrėjusi, ar subyrėjo nety-
čia užkabinus kastuvu. Toliau nebekasė, surinko 
kaukolės liekanas, žalvarinius daiktus ir perdavė 
Pasvalio krašto muziejui. Rasta įvijinė apyrankė, 
įvijinis žiedas, antkaklė, papuošalo įvijų frag-
mentų.

2013 m. KPd užsakė atlikti žvalgomuosius 
tyrimus, siekiant patikslinti šios nekilnojamosios 
kultūros vertybės vertingąsias savybes ir terito-
rijos ribas. Tyrimus vykdė V. Muralis. jų metu 
iškastos dvi perkasos ir bendrai ištirtas 28,75 m2 

plotas. Perkasoje 1 aptikti du kapai, vienas jų 
veikiausiai priklausė dvigubam kapui. Pagal 
radinius (pasaginė segė cilindriniais galais, vai-
kiška apyrankė gyvuliniais galais, įvijiniai žiedai, 
yla, žiedinis smeigtukas, gintaro karolių frag-
mentai, pentinis siauraašmenis kirvis, tekstilės 
fragmentai ir kt.) tyrimų vadovas kapus datavo 
IX–XII a. (ATL 2013 metais, 2014, p. 154–155).

2016 m. buvo atlikti žvalgomieji tyrimai, 
ištirtos 3 perkasos. Perkasoje 1 aptikti tik 5 
XX a. (remiantis radiniais: vazonų duženomis, 
vinimis) datuojami perkasimai. Anot kapinių 
prižiūrėtojos, jie suformuoti kasant smėlį. Per-
kasoje 2, kuri kasta dabartinių miestelio kapi-
naičių teritorijoje, po 30–35 cm storio velėnos 
ir juodžemio sluoksniu atidengtas įžemis – gel-
tonas smėlis, kuriame kapų žymių nebuvo.

Perkasoje 3, kastoje orelių g. 7 sklype, po 
velėnos ir juodžemio sluoksniu 35 cm gylyje 

fiksuotas kapų eilės kontūras. Tai puslankio 
formos perkasimas, kuris veikiausiai buvo 
suformuotas vienu metu kasant kapų duobių 
eilę (1 pav.). Analogiškų atvejų Lietuvoje neži-
noma. Kapų duobių eilės kontūras buvo pailgas, 
orientuotas ŠR–PV kryptimi, užpildytas tamsiai 
pilka žeme. Perkasimo ilgis 4,2 m, plotis – iki 
1,2 m. Preparuojant perkasimą, 40–45 cm gylyje 
buvo išskirtos 3 kapų duobės. Perkasos ŠV 
dalyje rastas lipdytinės keramikos ir geležies 
šlako fragmentas.

Kape 1 netaisyklingo ovalo formos kapo 
duobė (?) išskirta pagal smėlio su pilkos spalvos 
žeme užpildą. ji buvo orientuota ŠR–PV kryp-
timis, 90 cm (PR–ŠV kryptimi) pločio, 1,9 m 
(ŠR–PV kryptimi) ilgio. Kapo duobė buvo pre-
paruota. Perkasime – kapo duobėje (?) nei radi-
nių, nei osteologinės medžiagos nerasta, įžemis 
pasiektas 50 cm gylyje.

Kapo 2 (2 pav.) duobė buvo ovalo formos, 
užpildyta tamsiai pilka žeme, orientuota ŠR–PV 
kryptimi, 1,6 m (ŠR–PV kryptimi) ilgio, 80 cm 
pločio. Aptikti abiejų smilkinkaulių fragmentai 
ir II–IV kaklo slankstelių lankai. Pagal juos 
galima spręsti, kad asmuo buvo galva orientuo-
tas į PV (235°). Kapo duobės kraštuose aptikti 
7 akmenys, kurie tarsi žymėjo kapo ribą. 55 cm 
gylyje rasta įkapių (3 pav.). Kapo ŠR dalyje aptik-
tas geležinis plačiaašmenis kirvis įsmeigtais 
ašmenimis. Kapo vidurinėje dalyje rastas gele-
žinis peiliukas su išlikusiomis medinėmis kriau-
nomis ir išlikusiais makštų fragmentais (?). 
Aptiktos 2 keturkampės žalvarinės sagtelės 
užapvalintais galais, kurių viduje išlikę diržo 
odos fragmentų. Kapo duobės PV dalyje rastas 
žiedas perpinta priekine dalimi, užkeistais 
galais, po žiedu buvo žalvarinė pasaginė segė 
aguoniniais galais. Netoli segės rastas švininis 
apvalus spurgelis – veikiausiai sudėtinė perpe-
tės dalis. Pagal radinius kapas datuojamas XII–
XIII a. jis priskirtinas vyriškos lyties asmeniui, 
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o pagal antropologinius tyrimus tai 1–3 m. vai-
kas. Įžemis pasiektas 65 cm gylyje.

Kapas 3 (?) aptiktas 45 cm gylyje. Kapo 
duobės kontūras išskirtas pagal tamsiai pilkos 
spalvos žemę. jis pailgas, orientuotas R–V kryp-
timi. 55 cm gylyje aptiktas titnaginis dirbinys, 
kuris gali būti datuojamas mezolitu – neolito 
pirmąja puse (pagal archeologą dr. e. Šatavičių). 
60 cm gylyje atidengta ovalo formos struktūra, 
dėta iš apskritų ir pailgų 8 akmenų. Akmenų 
rasta visame kapo plote. Šalia ovalo formos 
struktūros fiksuota juodos žemės su degėsiais 
ir angliukais juosta, netoli jos rasta juodos žemės 
ir degėsių su angliukais dėmė. Įžemis pasiektas 
62 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus. 
osteologinės medžiagos ar kapo inventoriui 
priskirtinų radinių nerasta.

Aptikus kapų nuspręsta atlikti detaliuosius 
tyrimus, tam iškasta perkasa 4. ji jungta su 
perkasos 3 V kraštu (1 pav.). Po velėnos ir juod-
žemio sluoksniu, kuriame rasta moneta (Rusija, 
Nikolajaus I denežka, 1852 m.), 35 cm gylyje 
fiksuota kapų duobių eilės kontūro tęsinio dalis. 
ji tamsiai pilkos spalvos, orientuota ŠV–PR 
kryptimi, apie 6 m ilgio, iki 1,7 m pločio. Per-
kasos PV dalyje fiksuoti du perkasimai, kurie 
išskirti pagal maišytą smėlį. Preparuojant kapų 
duobių eilę, 45 cm gylyje buvo išskirti 2 perka-
simai, kurių paskirtis lieka neaiški, ir rastas 
kapas 4. Šalia jo aptikta stulpavietė 1. jos forma 
ovali, apie 23 cm skersmens, užpildyta maišyta 
juoda žeme su smėliu. Įžemis pasiektas 1,05 m 
gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, stulpa-
vietė į žemę buvo įgilinta 70 cm. ji priskiriama 
kapų eilės kontūro laikotarpiui. Kapo 4 duobė 
išskirta pagal tamsiai pilkos spalvos žemę. ji 
orientuota ŠV–PR kryptimi, apie 2,2 m ilgio 
bei 60 cm pločio. 50 cm gylyje atidengta 13 
įvairaus dydžio akmenų, kurie buvo sukrauti 
kapo duobės vidurinėje dalyje, dėti beveik per 
visą kapo duobės ilgį. Kapo ŠV dalyje aptiktas 

2 pav. Kapo 2 vaizdas in situ. G. Duderienės nuotr.

Fig. 2. Inhumation 2 with grave goods.

smilkinkaulio fragmentas, kuris leidžia teigti, 
kad asmuo buvo galva orientuotas į ŠV (300°). 
Įžemis pasiektas 55 cm gylyje nuo dabartinio 
žemės paviršiaus. Radinių neaptikta.

Toliau buvo preparuojami kapų duobių 
kontūrai, kurie išskirti pagal maišytą smėlį. 
Perlaidoto kapo 5 duobės kontūras buvo netai-
syklingo apskritimo formos, 1 m ilgio (Š–P 
kryptimi), 1 m pločio. greta kapo V krašto rasta 
angliukų sankaupa. 40 cm gylyje nuo dabartinio 
žemės paviršiaus aptiktas lazdelinis smeigtukas 
(4 pav.). Taip pat kapo duobėje rasti 4 sulaužytų 
vielučių fragmentai. 50 cm gylyje, apie 40 cm į 
ŠR nuo pirmo smeigtuko rastas antras lazdeli-
nis smeigtukas. 50–55 cm gylyje pasiektas įže-
mis. Sprendžiant pagal kapo duobės kontūrą, 
iškastos duobės specifiką ir radinių padėtį, 
galima teigti, kad tai perlaidotas kapas. Lazde-
liniai smeigtukai Žiemgaloje datuojami V–
XII a., tačiau atsižvelgiant į laidosenos charak-
teristiką, kapą reikia datuoti kaip ir kapą 6 
(VIII–IX a.).

Kapas 6 (5 pav.) aptiktas 45 cm gylyje. Kapo 
duobė buvo netaisyklingo apskritimo formos, 
išskirta pagal nežymiai maišytą smėlį. duobė 
1 m ilgio (R–V kryptimi), 80 cm pločio. 70 cm 
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4 pav. Įkapės, rastos kapuose 5 ir 6: 1–2 – lazdeliniai 
smeigtukai; 3, 5 – vielučių fragmentai; 4 – žiedinis 
smeigtukas. G. Duderienės nuotr.

Fig. 4. The grave goods discovered in burial 5 and 6: 
1–2 – crook–like pins; 3, 5 – fragments of wire;  
4 – ring–head pin.

3 pav. Įkapės, rastos kape 2: 1 – plačiaašmenis  
pentinis kirvis; 2 – peilis; 3 – pasaginė segė; 4 – žiedas;  
5 – spurgelis; 6–7 – sagtys. G. Duderienės nuotr.

Fig. 3. The grave goods discovered in burial 2:  
1 – broad–bladed axe; 2 – knife; 3 – pennanual brooch; 
4 – ring; 5 – cone; 6–7 – belt buckles.
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gylyje buvo aiškiai matomos anatomine tvarka 
taisyklingai išlikusios sutrūnijusios griaučių 
liekanos. Aptikti iki galo nesutrūniję abiejų 
smilkinkaulių fragmentai ir viršutinio bei apa-
tinio žandikaulių dantų fragmentai. Kapas 
orientuotas PV–ŠR kryptimi, galva į PV (225°), 
veido dalis pakreipta į Š. Išlikusių griaučių lie-
kanų ilgis apie 1,5 m. Asmuo laidotas ištiestas, 

rankos sulenktos ties alkūnėmis ir sudėtos krū-
tinės srityje. Viršugalvyje, kaktos srityje, fik-
suota pilka stačiakampio formos suirusios orga-
nikos juosta, po kuria aptikta smulkių vielučių 
fragmentų (4 pav.). Tai leidžia manyti, kad 
asmuo galbūt laidotas su apgalviu. Mirusiojo 
krūtinės srityje rastas geležinis žiedinis smeig-
tukas (4 pav.). Pagal antropologinius tyrimus 
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tai nenustatytos lyties suaugusio (daugiau kaip 
20 m.) asmens kapas. 85 cm gylyje nuo dabar-
tinio žemės paviršiaus buvo pasiektas įžemis. 
Pagal rastą geležinį žiedinį smeigtuką kapą 
galima datuoti VIII–IX a.

Atlikus archeologinius tyrimus, dabartinių 
miestelio kapinių teritorijoje nieko nerasta, 
tačiau į Š nuo saugomos kapinyno teritorijos 
aptikti 2 kapai, datuojami VIII–IX a., bei fik-
suota XII–XIII a. kapų duobių kontūro dalis, 
kurioje rasti 2 galimi ir 2 tikri kapai. Platesni 
kapinyno tyrimai suteiktų trūkstamos infor-
macijos apie XII–XIII a rytinės Lietuvos dalies 
Žiemgalos laidoseną. Radiniai perduoti Pasva-
lio krašto muziejui.

The excavation at Pušalotas  
cemetery

In 2016, a field evaluation (four trenches, 
a total of 57 square meters) was conducted at 
the site near of Pušalotas cemetery. Six inhu-
mations were discovered in trenches 3 and 4 
(Fig. 1). After 35 cm thick black soil, a line of 
grave pits was found. In a depth of 50 cm, four 
inhumations were unearthed and only one inhu-
mation was with grave goods: the iron broad–
bladed axe, iron knife with straight back, pen-
annular brooch with poppy–head terminals, 
two buckles, the ring with the braided bezel 
(Figs. 2, 3). A posthole was found near the grave 
pit 4. only a few human bone fragments were 
found at the grave 2 (a child, 1–3 years old) and 
4 (adult). In all grave pits a large number of 
stones were found and the burial rites with the 
fire was identified too. A line of the grave pits 
and a posthole are dated back to the 12th–13th 
centuries.

Two inhumations 5 and 6 were also 
unearthed in trench 4. depending on grave pit 
characteristics, it can be assumed, that inhu-
mation 5 was a reburial. A two crook–shaped 

pins were found, which allows the assertion to 
be made that burial is dated to 8th–9thcentury 
(Fig. 4). In the inhumation 6, a pin with a ring 
head was found (Figs. 4, 5). Thus the burial can 
be dated back to the 8th–9th centuries.

Rytis Šiaulinskas

Palangos kapinynas II Dariaus  
ir Girėno gatvėje

2016 m. buvo vykdomi archeologiniai tyri-
mai Palangos kapinyno II (uK 1809) teritorijoje 
ir Palangos kapinyno II (uK 1809) vizualinės 
apsaugos zonoje, dujotiekio tiesimo vietoje ir 
kasant trasą iki sklypo dariaus ir girėno g. 45A 
PR ribos. Bendras archeologinių tyrimų plo-
tas – 30,85 m2.

Palangos kapinynas II anksčiau ne kartą 
tyrinėtas. 1961–1962 m. A. Tautavičius tyrė 
apie 1330 m² plotą, rado 374 kapus (236 griau-
tinius ir 138 degintinius). Kapinyno teritorijoje 
1987, 1993 ir 1995 m. tyrimus tęsė V. Žulkus. 
Ištirtas 450 m² plotas, aptikta 17 griautinių ir 

5 pav. Kapo 6 vaizdas in situ. G. Duderienės nuotr.

Fig. 5. Inhumation 6 with grave goods.


