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blauzdikaulių ir kaukolės fragmentai (apati-
nio žandikaulio dešinė pusė ir kaukolės skliau-
to fragmentas). mirusysis, sprendžiant pagal 
išlikusius griaučių fragmentus, palaidotas 
aukštielninkas, galva į Šr. kape aptikti radi-
niai: ties blauzdikauliais, apie 80 cm  į ŠV nuo 
pr kapo duobės krašto aptikti 2 diržo apkalų 
fragmentai, o perkasos Š sienelėje – įmovinis 
kirvis, datuotinas Viii–iX a. neatmestina ga-
limybė, kad šis kapas jau buvo atkastas anks-
čiau, nes jame aptiktas apatinio žandikaulio 
fragmentas gulėjo nenatūralioje padėtyje – vi-
dine puse į viršų. kapas pagal jame rastą įmo-
vinį kirvį datuotinas Viii–iX a.

Kapas III-2. kapo duobė ištęsto ovalo for-
mos, apie 2,8x0,8 m dydžio, orientuota ŠV–pr 
kryptimi. Duobės užpildas juodos spalvos – 
smulkus žvyras, permaišytas su juodu dirvo-
žemiu ir degėsiais. kapo duobės dugnas lygus, 
jis pasiektas 20 cm  gylyje nuo duobės kontūro 
išskyrimo viršaus. mirusiojo griaučių frag-
mentų neaptikta. kape aptikti radiniai: apie 
1–1,1 m nuo duobės ŠV galo aptiktas peiliu-
kas smaigaliu į V, apie 1,45 m nuo ŠV galo – 
įvijinis žiedas, apie 1,6 m nuo ŠV galo – dar 2 
įvijiniai žiedai. pagal peilio padėtį galima spė-
ti, kad mirusysis buvęs palaidotas galva į pr. 
kapas datuotinas i tūkst. antrąja puse.

Be ištirtų kapų, 2007–2008 m. reketės ka-
pinyno teritorijoje, į r nuo buvusio karjero 
surinkta per 30 atsitiktinių radinių, datuoja-
mų i tūkst. viduriu – antrąja puse: įmovinių 
kirvių, įmovinių ietigalių fragmentų, antkaklė 
su rakto skylutės formos užkaba, skardinės iš-
gaubtos apyrankės fragmentas.

ateityje būtina pratęsti archeologinius ty-
rinėjimus reketės kapinyne – atlikti žvalgo-
muosius tyrimus buvusios žvyrduobės p ir V 
pakraščiuose.

reketė cemetery
reketė cemetery was discovered in the 

1930s. During investigations conducted at this 
site in 1940, 1942, and 1958, more than 52 
burials were excavated. the precise number is 
unknown due to the imprecise data in the sur-
viving archive material.

During the field evaluation conduct du- 
ring 2007–2008, 60.5 m2 (6 trenches) were ex-
cavated and 2 burials dating to the second half 
of the 1st millennium were found.

Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2008 m. pagal kpD programą ku ir kšm 

tęsė Bajorų kapinyno ir aukojimo vietos (elek-
trėnų sav., kietaviškių sen.) tyrinėjimus (žr. 
ATL 2006 metais, V., 2007, p. 146–153; ATL 
2007 metais, V., 2008, p. 192–198). 2x5 m dy-
džio plotais ištirtas 63,7 m2 – 2 plotai kapiny-
ne (kalvelės viršuje) ir 4 aukojimo vietoje (kal-
velės Š šlaite ir papėdėje) (1 pav.). tyrimų 
metu aptikti radiniai perduoti į kšm.

tyrinėjimų metu iš kiekvieno ploto 1x1 m 
dydžio kvadrato buvo paimta po du juodže-
mio (kapinyno horizontas) ir vieną įžemio pa-
vyzdžių maišelius ggi specialistų geochemi-
niams tyrimams. taikant šią metodiką, 
suderintą su dr. m. stančikaite, bus siekiama 
gauti kuo objektyvesnes išvadas apie juodže-
mio sudėtį, kurios būtų patikimos ir planigra-
fine (tolygiai apimtų visą tiriamą paminklo te-
ritorijos dalį), ir stratigrafine prasme (leistų 
lyginti dirvos sudėties kaitą toje pačioje vieto-
je įvairiame gylyje).

Plotas 13 (kapinyno vietoje). po tankia 
velėna plote slūgsojo juodžemis su stambaus 
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žvyro priemaiša. Šiame sluoksnyje dauguma 
radinių slūgsojo ploto r pusėje. Baigiantis 
juodžemiui, Habs 100,71 m gylyje, ėmė ryškėti 
kapo 3, kurio dalis plote 1 buvo ištirta dar 
2006 m., duobė. Visa kapo duobė buvo apie 
55x90 cm  dydžio, netaisyklingos formos, Š 
pusėje nežymiai išplatėjusi į r ir V. Duobės 
užpildas – juodžemis su priemolio priemaišo-
mis. iš viso duobėje surinkta 60 g degintinių 
kaulų (tarp jų ir ne žmogaus – plote 1, rastas 
priedinis riešo kauliukas (galbūt mėsėdžio)), 
100 keramikos fragmentų (280 g), 22 indivi-
dualūs radiniai, tarp kurių diržo apkalas, žal-
varinis pincetas, segės liežuvėlis.

Baigiant ploto 13 tyrimus įžemyje, pirmą 
kartą Bajorų kapinyne surasta išsišakojusi į 
dvi dalis net 23 cm  ilgio stambi medžio ša-
knis. ji buvo žemutinėje dalyje.

Plotas 14 (kapinyno vietoje). Dauguma 
radinių slūgsojo juodžemio sluoksnyje, ploto 
r pusėje, o jam virstant nedideliais lopinėliais 
įžemio–stambaus žvyro–pagilėjimuose, indi-
vidualių radinių ir keramikos fragmentų rasta 
vos keliose ploto vietose, tačiau tarp jų ir svei-
kas, tik truputį apsilydęs raktas apskrita gal-
vute (2 pav.). Habs 100,93–100,76 m gylyje ras-
ta net 13 geležinių, vidutiniškai 1 cm  ilgio 
kniedžių su tarpinėmis – keturkampėmis 
plokštelėmis, – prigludusiomis prie vienos iš 
dirbinio galvučių.

ploto p kryptimi tolydžio gausėjo su neį-
tvirtinta gyvenviete siejamos lipdytos kerami-
kos grublėtu paviršiumi – plote 14, lyginant su 
plotu 13, rastos nebe 4, o jau 16 tokių šukių. 
gali būti, jog su šiais radiniais sietini ir du 
stambūs individualūs akmens radiniai, kokie 
iki šiol nebuvo būdingi kapinyno radinių 
kompleksui. tai galąstuvas ir akmuo su apšli-
fuotomis plokštumomis. Dar didesnę mįslę 
užminė pusė akmeninio kirvelio, sutrūkusio 

per skylę kotui, kuris buvo rastas Habs 100,74 m 
gylyje, juodžemį keičiant žvyrui.

Plotas 15 (tarp kapinyno ir aukojimo vie-
tos). po velėna slūgsojo juodžemis, kurį pV 
pusėje nuo įžemio dar skyrė kelių centimetrų 
storio smėlio tarpsluoksnis. Įžemio paviršiuje 
buvusius seklius pagilėjimus užpildė ne juod- 
žemis, kaip plotuose kalvelės viršuje (kapiny-
no vietoje), o juodo suplauto smėlio su suo-
džiais ir degėsiais sluoksnelis. tolyn Š kryptimi 
jis virto ištisiniu sluoksniu be pertrūkių.

1 pav. Bajorų kapinyno planas: 1 – 2006 m. tyrimai;  
2 – 2007 m. tyrimai; 3 – 2008 m. tyrimai.  
R. Mockaus ir V. Vaitkevičiaus brėž.

Fig. 1. Plan of Bajorai cemetery: 1 – 2006 excavations; 
2 – 2007 excavations; 3 – 2008 excavations.
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aptiktas geležinio apkalėlio fragmentas, 
kuris jungiasi su dar 2006 m. plote 1, Habs 

100,67 m gylyje, kapu 2 pavadintoje duobėje 
rasta apkalo dalimi. paminėtinas ir plačiaaš-
menis pentinis kirvis, rastas jauriniame dirvo-
žemyje. jis sietinas su toliau į Š ir Šr plytinčia 
aukojimo vieta ir yra pirmas kirvis, rastas ver-
tikalioje padėtyje, įkirstas į žemę (3 pav.).

Plotas 16 (aukojimo vietoje). Visą plotą, 
išskyrus pV kampą, apėmė drėgnas durpių 
sluoksnis, storėjantis Š kryptimi. giliau slūg-
sojo glitaus juodo smėlio storymė, kuri storė-
dama Š kryptimi ties ploto Š siena pasiekė net 
31 cm  storį. Šiame smėlyje buvo rasta titnago 
nuoskala ir keli degintinių kaulų fragmentai. 
Visą ploto Š pusę sėmė vanduo, plūstantis iš 
korėto durpių sluoksnio. Habs 99,80–99,77 m 
gylyje ašmenimis nukreiptas į Š gulėjo koro-
davęs kirvis per skylę kotui numušta pentimi. 
Habs99,72–99,68 m gylyje, už 72 cm  į Š nuo 
kirvio ašmenų rasta vertikaliai stovinti pui-
kios būklės (matyt, perdegusi) geležinė segė 

2 pav. Žalvarinis apsilydęs raktas in situ.  
V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 2. A bronze partially melted key in situ.

3 pav. Plačiaašmenis kirvis vertikalioje padėtyje.  
V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 3. A broad axe in a vertical position.

4 pav. Geležinė pasaginė segė cilindriniais galais.  
V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 4. An iron penannular brooch with rolled 
terminals.
0                      3 cm
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cilindriniais galais (4 pav.). jos liežuvėlis buvo 
atlenktas į priešingą pusę, negu nukreiptas 
vienas sveikas išlikęs jos lankelio galas. už 
4,5 cm  į Š nuo segės lankelio gulėjo antroji at-
laužta segės galvutė. Habs 99,64 m gylyje, už 
44 cm  į Š nuo segės, gulėjo korodavusi kalavi-
jo buoželės dalis. Šis dirbinys akivaizdžiai sie-
tinas su 2006 m. plote 6 rasta radinių koncen-
tracija: strėlės antgaliu, plačiaašmeniu kirviu 
ir kita buoželės dalimi. nuo pastarosios plote 
16 rastą trūkstamą buoželės dalį skyrė vos 
35 cm  (tiksliai r–V kryptimi). Habs 99,56–
99,54 m gylyje, juodame smėlyje, už 1,55 m į Š 
nuo buoželės dalies, surastas labai korodavęs 
plačiaašmenis kirvis, ašmenimis nukreiptas į 
Šr. Visi išvardyti radiniai iš tyrimų vietos 
buvo skubiai išvežti į grc.

Plotas 17 (tarp kapinyno ir aukojimo vie-
tos). Šiame tyrimų plote po velėna didžiąją 
ploto dalį užėmė jaurinio dirvožemio ruožas 
ir durpės. plote rasti trys individualūs radi-
niai, tarp kurių svarbiausias – Habs 99,91–
99,90 m gylyje gulėjęs plačiaašmenis kirvis.

Plotas 18 (tarp kapinyno ir aukojimo vie-
tos). po velėna slūgsojo juodžemis, kuris ne-
žymiai storėjo Š ir kur kas pastebimiau – V 
kryptimi. Visame plote įžemis buvo priemolis. 
Dauguma radinių koncentravosi ploto p daly-
je. Bendras ploto vaizdas patvirtino ankstes-
niais tyrimų metais susidariusį įspūdį, jog ne 
tik Š, bet ir visomis kitomis kryptimis nuo ty-
rimų plotų 1–4 kaulų, keramikos ir individua-
lių radinių mažėja. nors kapinynas neturi 
tikslių, kokiu nors būdu pažymėtų ar išreikštų 
ribų, tačiau nepereina į kalvelės šlaitų viduri-
nę dalį ar juo labiau papėdę (nors apie pasta-
rąją kol kas galima spręsti tik iš Š dalies tyri-
mų).

2008 m. tyrinėjimai apėmė kapinyno kal-
vos V, Š ir Šr dalis, kur radinių buvo santyki-

5 pav. Žiestos keramikos pavyzdžiai: ornamentuoti 
pakraštėliai iš ploto 13. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 5. Examples of wheel thrown pottery: decorated rims 
from area 13.

6 pav. Žiestos keramikos pavyzdžiai: ornamentuotos 
sienelės iš ploto 13. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 6. Examples of wheel thrown pottery: decorated 
walls from area 13.
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nai mažiau. Degintinių kapų horizontas – juod-
žemio sluoksnis su kaulais, keramikos ir 
metaliniais radiniais – tolstant nuo kalvelės 
centrinės dalies tolydžio plonėjo. Buvo pa-
baigtas tirti dar 2006 m. aptiktas kapas 3. nau-
jų radinių koncentracijų, laikytinų individua-
liais kapais, neaptikta.

paminėtina, jog visuose plotuose, išsky-
rus plotą 17, rasti 192 titnago radiniai, datuo-
jami mezolito–neolito laikotarpiu (šių radinių 
analizę atliko augustina kurilienė). Visi šie 
radiniai padengti patina, išskyrus šlapioje ter-
pėje plote 16 rastąją nuoskalą, o mažiausiai 30 
iš jų – dar ir perdegę ugnyje. titnagų gausėja, 
kaip ir ankstesniais tyrinėjimų metais, kalve-
lės p ir pV kryptimi: plote 13 surasti 69, plote 
14 – 89, plote 15 – 19, plote 16 – 1, plote 18 – 
7, kontrolinėje juostoje 13/14 – 7, kontrolinėje 
juostoje 15/19 – 1 radinys. Dirbinių  tarp visų 
šių minėtų radinių nėra daug, tik 14 skelčių ir 
1 rėžtukas.

akmeninio kirvelio su skyle kotui frag- 
mentas būdingas vėlyvajam neolitui – bron-

zos amžiui, tačiau iki šiol apie minėtą laikotar-
pį Bajorų archeologinėje vietoje nieko nebuvo 
žinoma. neatmestina, jog kirvelio radimvietė 
XiV–XV a. kapinyno teritorijoje yra antrinė ir 
sietina su simbolinėmis tokios rūšies kirvelių 
reikšmėmis. Šį atsargų spėjimą paremia fak-
tas, jog Barinės kapinyne (panevėžio r.), de-
gintiniame kape 23 taip pat buvo rastas akme-
ninio kirvelio su skyle kotui fragmentas –  
kartu su apskrita lieta sege, skustuvu, svoreliu, 
žiestos keramikos fragmentais (1981 m.  
a. striaukaitės-petrulienės tyrinėjimai).

surasta 30 lipdytos keramikos grublėtu 
paviršiumi fragmentų (tačiau tik 7 didesni nei 
2x2 cm  fragmentai) ir šių radinių taip pat 
daugėja kalvelės p ir pV kryptimis. lipdyta 
keramika, kuriai į kompleksą galbūt priskirti-
nas ir stambus galąstuvas bei apšlifuotas 
akmuo, siejama su i tūkst. vidurio – antrosios 
pusės neįtvirtintos gyvenvietės laikotarpiu.

Datavus plote 13, įžemyje, rastą medžio 
šaknį 550–650 aD (Vs-1826), atsirado galimy-
bė tiksliau nustatyti bent vieną laikotarpį, kai 
Bajorų kalvelė buvo apaugusi medžiais, taigi ir 
sausa. V a. antroji pusė – Vi a. vidurys pagrįstai 
gali būti laikomas Bajorų neįtvirtintos gyven-
vietės su grublėtąja keramika laikotarpiu. pažy-
mėtina, jog beveik identišką datą pateikė ir me-
dienos pavyzdys iš apsemiamos, 2007 m. tirto 
ploto 10, dalies – 550–670 aD (Vs-1784).

2008 m. iš viso surasti 508 lipdytos ir žies-
tos keramikos fragmentai (bendro 1,375 kg 
svorio; lipdytos keramikos – 20 šukių (324 g)) 
(5–6 pav.). toliau gausėjo keramikos šukių su 
reljefiniu svastikos ženklu kolekcija (rasti 2 
fragmentai, taigi bendras skaičius pasiekė 13). 
atrodo, kad svastikos šio tipo ženkle sukasi 
abiem kryptim. Be to, vienas iš 2008 m. rastų 
keramikos fragmentų neleidžia atmesti gali-
mybės, jog be svastikos, puodai buvo ženkli-

8 pav. Apsilydęs kabutis kryželis. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 8. A partially melted cross pendant

7 pav. Skustuvai. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 7. Razors.

0                           1 cm
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nami dar vienu, kol kas nenustatytos rūšies 
reljefiniu ženklu.

individualių radinių sąrašą sudaro 285 
pozicijos: 203 iš žalvario, 70 – geležies, 5 – si-
dabro (su spėjamais), 4 – alavo (su spėjamais), 
3 – akmens (7–8 pav.).

Be abejonės, dėmesį atkreipia 2 apsilydę 
žalvariniai kabučiai-kryželiai. iš viso tokių 
kryželių Bajoruose rasta jau trys, visi jie pri-
klauso XiV a. pabaigos – XV a. i pusės laiko-
tarpiui, iii kryželių kabučių tipui pagal 
dr. e. svetiką. ne mažiau reikšmingi ir du su-
kapoto sidabrinio žiedo lankelio fragmentai, 
kurių Bajoruose iš viso rasta jau penki.

Degintinių žmonių ir gyvūnų kaulų 
2008 m. buvo surinkta 517 g (taigi iš viso per 
2006–2008 m. – 9,335 kg). kaulai, anot jų tyri-
nėtojų prof. r. jankausko ir l. kurilos, mažai 
informatyvūs: labai smulkūs ir apsitrynę, ta-
rytum patyrę fizinį poveikį.

aukojimo vietos tyrimams reikia daug 
sąnaudų – plotuose 15 ir 17 rasta vos po vieną 
su aukojimo vieta susijusį radinį – plačiaaš-
menį kirvį. tačiau svarbiausia, jie neleidžia 
abejoti, jog aukojimo vieta gali turėti tolesnį 
tęsinį Šr, r ir pr kryptimis.

paaukoti dirbiniai, kurių 2006–2008 m. 
plotuose 6, 10, 15–17 iš viso jau surasta 19 (9 
pačiaašmeniai kirviai, 4 strėlių antgaliai, 3 ie-
tigaliai, 3 vieno kalavijo dalys, 1 žalvarinė pa-
saginė segė ir dar 2 vienos geležinės pasaginės 
segės dalys, tarpusavyje dažniausiai sudaro 
koncentracijas, kurias vieną nuo kitos skiria 
vieno – kelių metrų atstumai.

tačiau svarbus ir aktualus išlieka tiksles-
nio aukojimo vietos datavimo klausimas, nes 
c14 tyrimai (datuoti iš viso 5 medienos pavyz-
džiai iš plotų 5, 6, 10 ir kontrolinės juostos 
6/10) dabar apima laikotarpį nuo 170 Bc – 60 
aD (Vs-1783) iki 1110–1290 aD (Vs-1655).

Bajorai cemetery

in 2008 ku and kšm continued the exca-
vation of Bajorai cemetery and sacrificial site 
(elektrėnai municipality) (Fig. 1). it was con-
ducted in the cemetery hill’s w, n, and ne 
parts, where the number of finds was relative-
ly smaller. the cremation burial horizon, a 
layer of humus with bones, pottery (Figs. 5–6), 
and metal finds (Figs. 2–3, 7–8), thins out the 
further one goes from the centre of the hill. 
the excavation of burial 3, which was discov-
ered in 2006, was completed. no new concen-
trations of finds, which should be considered 
individual burials, were discovered. in all, 6 
trenches (a total area of 63.7 m2) were exca-
vated. the cemetery’s dating did not change: 
late 14th – first half of the 15th century.

192 flint finds dating to the mesolithic – 
neolithic were discovered. the hand built pot-
tery with rough surfaces (30 pieces) is con-
nected with the 1st-millennium unfortified 
settlement. on the basis of the dating of tree 
roots found in the sterile soil in area 13, aD 
550–650 (Vs-1826) can justifiably be consid-
ered the period when the settlement was used.

488 wheel thrown pottery sherds and 285 
individual bronze, iron, silver, tin, and lithic 
finds were discovered. 517 g of cremated hu-
man and animal bones (a total of 9.335 kg 
during 2006–2008) were collected.

at the sacrificial site, which lies in a bog at 
the n foot of the cemetery’s hill, a total of 19 
artefacts were found during 2006–2008: nine 
broad axes, four arrowheads, three spearhe-
ads, three pieces of one sword, one bronze pe-
nannular brooch, and two pieces of one iron 
penannular brooch (Fig. 4). these artefacts ge-
nerally form small concentrations, which are 
separated from one another by several metres.
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rasti 27 Vi–Xii a. archeologiniai radi-
niai: siaura stačiakampio formos apgalvio 
plokštelė, 4 stačiakampio formos apgalvio 
plokštelės, „t“ formos skiriamoji plokštelė, 
antkaklės storėjančiais galais pusė, 2 žalvari-
niai karoliukai, smeigtuko adata (?) arba ant-
kaklės ištiesinto lankelio dalis, smeigtuko kry-
žine galvute adatos dalis ir galvutė, smeigtuko 
trikampe galvute dalis, pelėdinės segės kojelė 
(kita dalis saugoma jikm), 2 grandinėle suka-
binti klevo formos pakabučiai, buvę prikabinti 
prie smeigtuko, žalvarinis kutas, 2 kriaušės 
formos žvangučiai, deformuota įvijinė apy-
rankė ir jos fragmentas, peilio makštų apkaus-
tų fragmentas, geležinis ietigalis karklo lapo 
plunksna, ietigalis lauro lapo plunksna, žalva-
rinis pentinas.

toks pentinas išgaubtu lankeliu Žiemgalo-
je aptiktas pirmą kartą. lankelis ties spygliu de-
koruotas susikertančiomis linijomis (1 pav.). 
spyglys – keturkampio pjūvio, 7 mm ilgio, 
5,5x6,5 mm skersmens. galuose yra ovalios 
skylės (5x6 mm) dirželiui prikabinti. palei 
skyles link vidurio eina du 1,5–2,2 mm pločio 
voleliai. lankelio plotis – 1,6 cm, storis – 3,5–
8 mm. pentino dydžiai – 6,1x8,5 cm. jis rastas 
kapinyno iX–X a. datuojamoje dalyje.

pirmą kartą kurmaičių (linksmėnų) ka-
pinyne aptikti žalvariniai karoliukai. tokie ra-
diniai apskritai reti Žiemgalos archeologinėje 
medžiagoje. panašūs buvo rasti pavirvytės 
(gudų) kapinyno Xi a. kapuose 123, 143 (Vaš-
kevičiūtė i., cholodinskienė a., Pavirvytės ka-
pinynas (X–XIII amžiai), V., 2008, p. 121, 127, 
187, 193, pav. 57, 69, 86), kalnelio piliakalnio 
ii papėdės gyvenvietėje (ATL 2007 metais, V., 
2008, pav. 16).

Žvalgytas plotas dešinėje kelio kepaliai–
gasčiūnai pusėje. čia jau buvo užsėta žiemi-
niais rapsais. siaurame plote tarp 2005 m. kas-

1 pav. Žalvarinis pentinas.  
E. Vasiliausko nuotr.

Fig. 1. A bronze spur.

the precise dating of the sacrificial site 
remains open. Five wood samples, which were 
dated using the c14 method, encompass the 
period from 170 Bc – aD 60 (Vs-1783) to aD 
1110–1290 (Vs-1655). on the basis of typolo-
gy, the artefacts belong to a long period lasting 
several centuries in the early 2nd millennium.

ernestas Vasiliauskas

Kurmaičių (Linksmėnų) 
kapinynas

kurmaičių (linksmėnų) Vi–Xi a. kapi-
nynas (a1903) yra joniškio r., kepalių sen., 
beveik sunykusio linksmėnų kaimo vietoje, į 
Š ir ŠV nuo kurmaičių kaimo kapinaičių, 
ašvinės upelio slėnyje, kairiajame numelio-
ruoto upelio krante, abiejose kelio kepaliai–
gasčiūnai pusėse. 2002, 2003 ir 2005 m. loka-
lizuotas pilkapynas bei senkapis (a1904) yra 
dešiniajame ašvinės upelio krante, prie mie-
laičių tvenkinio.

kapinynas archeologų ne kartą žvalgytas 
ir tyrinėtas (ATL 1992 ir 1993 metais, V., 1994, 
p. 279; ATL 1998 ir 1999 metais, V., 2000,  
p. 290–291; ATL 2002 metais, V., 2005, p. 295–
297; ATL 2005 metais, V., 2006, p. 124–127).

Žvalgymų 2008 m. metu Šam surinkta 
Vi–Xii a. metalinių dirbinių, kurie papildė in-
formaciją apie kurmaičių (linksmėnų) kapi-
nyną.
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