Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais

Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2011 m. KU ir KšM tęsė Bajorų kapinyno
(Elektrėnų sav., Kietaviškių sen.) tyrinėjimus,
pradėtus 2006 m. (ATL 2006 metais, Vilnius,
2007, p. 146–153; ATL 2007 metais, Vilnius,
2008, p. 192–198; ATL 2008 metais, Vilnius,
2009, p. 134–140; ATL 2009 metais, Vilnius,
2010, p. 128–135; ATL 2010 metais, Vilnius,
2011, p. 116–124) (1 pav.). Tyrimų metu aptikti radiniai perduoti į KšM.

2006–2010
2011
radimvietės /
finds spots

1 pav. Bajorų kapinyno 2006–2011 m. archeologinių
tyrinėjimų planas. R. Mockaus brėž. su
V. Vaitkevičiaus papildymais
Fig. 1. Plan of the excavations at Bajorai Cemetery
during 2006–2011.
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2011 m. buvo tęsiami ploto 27 (kv. 3–4A–
B, iš viso 4 m2) ir pradėti ploto 28 (kv. 1–2A–
B, iš viso 4 m2) tyrimai (2 pav.). Ekspedicijos
metu oras buvo permainingas – temperatūra
svyravo apie 25–30 oC, protarpiais smarkiai
lijo. Vandens lygis pelkėje buvo aukštesnis už
vidutinį, abu tyrimų plotai buvo semiami vandens, jo nuotekis siekė apie 1000 l/val. Žemėmis pripildytų maišų pylimas sulaikė iš viršaus plūstantį vandenį ir leido saugiai
vaikščioti aplink tiriamus plotus ir dirbti prie
kiekvieno iš tiriamų kvadratų ir ketvirčių (siekiant rezultatų tikslumo, 1x1 m dydžio kvadratai papildomai dalinti į ketvirčius). Ekspedicijos pradžioje tyrėjai sėdėjo, tupėjo, gulėjo
arba klūpojo ant stumdomų tiltelių (3 pav.),
vėliau – ant nedidelių suglaustų sijų ir kaladžių tiriamų plotų viduje. Metalo ieškiklis
naudotas visą tyrimų laiką, jo galva nardinta į
vandenį.
Visa tiriamų plotų žemė buvo rūpestingai
išplauta 4 stacionariose plovyklėse su keičiamais 2x2 mm, 3x3 mm ir 4x4 mm tankio sietais (4, 5 pav.). Vandenį iš pelkės kanalo tiekė
benzininis siurblys Honda WB20XT, buvo
naudojama 60 m ilgio žarna ir 5 papildomos
20 m ilgio žarnos, prijungtos prie vandens
skirstytuvo.
2 pav. 2011 m. tyrinėtos
vietos planas.
V. Vaitkevičiaus brėž.
Fig. 2. Plan of the area
excavated in 2011.
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3 pav. Tiriamas plotas 28 (pirmame plane) ir plotas 27
(antrame plane) iš P. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 3. Excavated area 28 (in the first plan) and area 27
(in the second plan) as seen from the S.

4 pav. Darbas prie plovyklių. V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 4. Water screening.
V y kintas Vaitkevičius /
B a j or ų kapin y nas
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Plote 27 pavieniai radiniai – degintiniai
kaulai ir žiestos keramikos trupiniai – slūgsojo jau paviršiuje, dumble tarp viksvų ir ajerų
šaknų. Šiek tiek daugiau jų aptikta kvadratuose 3–4A (P dalyje) ir 3B (R dalyje). Durpių
sluoksnyje, apie Habs 99,56–99,64 m, visame
plote radinių kiekis sumažėjo. Tiriant nusausintą kv. 3A PV ketvirtį nustatyta, kad po pertraukos pirmi radiniai – smulkūs kaulai ir keramikos fragmentai – pasirodo Habs 99,52 m
gylyje, netaisyklingos formos 7x8 cm dydžio
juodo smėlio lopinėlyje, tamsiai pilkose durpėse. Durpėms baigiantis, apie Habs 99,46–
99,52 m, radinių skaičius išaugo kv. 3A PR
ketvirtyje. Ta pati tendencija išliko tyrimų
plotui gilėjant, apie Habs 99,41–99,45 m – archeologiniai radiniai buvo paplitę kompaktiškame plote, kuris apėmė kv. 3A ŠR ir PR ketvirčius. Kv. 4A PR ketvirtyje ir kv. 3B PR
ketvirtyje būta degintinių kaulų, tačiau neras-

5 pav. Kibirai su žemėmis prie plovyklių (dubenėliuose – degintiniai kaulai ir keramikos fragmentai, kuriuos
tyrėjai pastebėjo plika akimi). V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 5. Pails of soil near the water screens (The bowls
contain cremated bones and potsherds, which the
investigators have discovered with the naked eye)
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ta individualių radinių, vos vienas kitas keramikos trupinys ir kaulas.
Apie Habs 99,46–99,48 m kv. 3A PR ketvirtyje užfiksuota medžio žievės gabalėlių.
Medienos ir žievės gabalėlių, meldų lapų, riešutų kevalų pastebimai pagausėjo Habs 99,38–
99,43 m gylyje kv. 3A PR ir ŠR ketvirčiuose,
kv. 3A–B sandūroje, kv. 4A ŠV ir PR ketvirčiuose.
Paskutiniai žiestos keramikos fragmentai
in situ užfiksuoti Habs 99,39–99,40 m gylyje kv.
3A PR ketvirtyje. Habs 99,28 m ten pat dar buvo
smulkių kaulų, bet juodo smėlio sluoksnis
šviesėjo ir palaipsniui virto pilku sluoksniu su
durpių gumulėliais, nugludintais medienos
gabalėliais, gausiomis augalų šaknų dalelėmis,
žievės atplaišomis ir augalų šapeliais. Kitoje tiriamo ploto dalyje – kv. 3–4 B, Habs 99,36–
99,39 m, aptikti stambūs sutrūniję medžio gabalai, kurių skaičius ir užimamas plotas apie
Habs 99,29–99,35 m pastebimai išaugo. Maždaug nuo Habs 99,26–99,30 m pagausėjo ir lipdytos keramikos fragmentų, kurių dauguma
yra trupiniai su stambiomis 2–3 mm dydžio
kvarco priemaišomis.
Nuo Habs 99,25 m (kv. 3B PR ketvirtyje),
99,14 m (kv. 3B ŠR ketvirtyje) ir Habs 99,12 m
(kv. 3A ŠV ir kv. 4B PR ketvirčiuose) kartu su
minėtais medienos gabalais aptikta daugelis
stačių ir pasvirų medžio šaknų, kurių Š ir ŠR
kryptimi daugėjo (6, 7 pav.). Kartu su šaknimis, toliau ar arčiau nuo jų, rasta lipdytos keramikos fragmentų, o Habs 99,12–99,14 m pasitaikė akmens amžiaus titnago radinių (kv. 3A
PR ketvirtyje).
Tyrimams baigiantis, kv. 3A ŠR ketvirtyje,
Habs 98,98 m gylyje, sąnašų sluoksnyje su smulkaus žvyro priemaiša aptiktas vandens nugludintas žmogaus kaukolės skliauto fragmentas.
Vėliau kaukolės kaulų trupinių išplauta kv. 3B
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PR ketvirtyje (Habs 98,99 m), kv. 4B (Habs 99,02;
98,97; 98,93 m) ir ypač daug, net 70 kaulų trupinių rasta kv. 4A ribose. Kartu su šiais kaulų
fragmentais išplauta ir lipdytos keramikos
trupinių. Iš viso kv. 4A ŠV ir PR ketvirčiuose,
kv. 3B ŠV, PR ir PR ketvirčiuose, kv. 4B ŠV ir
PV ketvirčiuose Habs 98,94–99,04 m išplautos
35 nedidelės lipdytos keramikos šukės ir trupiniai, kurie buvo tokios pačios išvaizdos ir
būklės kaip likusi Bajoruose anksčiau rasta
keramika grublėtu paviršiumi, t. y. su stambiomis kvarco priemaišomis, aptrupėjusi, apgludinta, rausva, rusva arba pilkšva vienoje
pusėje ir juoda – kitoje. Išimtį sudarė vienas
fragmentas, kurio smulkiai grublėtas paviršius priminė kruopėtąją keramiką. Paminėtina, kad kv. 4B ŠV ir PV ketvirčiuose Habs
98,94–99,03 m rastos 7 lipdytos keramikos šukės buvo vieninteliai keramikos radiniai toje
tyrimų ploto dalyje – daugiau keramikos nebuvo rasta nei aukštesniuose, nei žemesniuose
horizontuose.

6 pav. Medžių šaknys plote 27 iš P. V.
Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 6. Tree roots in area 27 as seen from the S.

7 pav. Ploto 27 V sienos pjūvis su medžio šaknimi
(šaknies viršūnė – Habs 99,21 m). V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 7. A section of the W wall of area 27 with a tree
root (top of the root: Habs 99.21 m).

V y kintas Vaitkevičius /
B a j or ų kapin y nas

139

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais

Habs 98,94 m gylyje kv. 4A PR ketvirtyje
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi šukė
aptikta vos 1 cm aukščiau už didelį kaukolės
kaulų telkinį (8 pav.). Šis telkinys apėmė kv. 4A
ŠR ir PR ketvirčius, apie 70x30 cm plotą, ištęstą
Š–P kryptimi. Kaulai jame slūgsojo kompaktiškai, vienas ant kito ir ant įvairiomis kryptimis sugulusių permatomų meldų plunksnų,
žemės sluoksnyje iš medžio gabalėlių ir smulkių žolių sąnašų, kurios atrodė panašios į kraiką ar pakratus. Preparuojant mentele šis
sluoksnis plyšo 5x5 cm, 5x10 cm dydžio plonais, apie 5 mm lopinėliais. Kaukolės kaulų telkinio P ribą ženklino aštri 7,5x6,5 cm dydžio,
3,4 cm storio tamsiai vyšninės spalvos granito
akmens skeveldra.
Kaukolės kaulų telkinyje slūgsojo 178
įvairaus dydžio kaulai, o iš viso kv. 3–4A–B,
Habs 98,85–99,04 m rasti 403 skirtingo dydžio
8 pav. Kaukolės kaulų telkinys ploto 27 kv. 3–4A iš ŠV.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 8. A collection of skull bones in area 27 as seen
from the NW.
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jų fragmentai, tarp kurių nebuvo nė vieno
postkranijinio skeleto fragmento. Antropologinė analizė, kurią atliko Justina Kozakaitė ir
prof. Rimantas Jankauskas, parodė, kad šie
kaulai priklausė ne mažiau kaip dviems per
40 m. amžiaus individams, manoma, vyrams
(dešinės pusės smilkinkaulio kaktinės ataugos
rastos dvi: kv. A4 PR ketvirtyje, Habs 98,95 m ir
Habs 98,91 m). Paskutinieji kaukolės kaulai rasti
kv. 4A PR ketvirtyje Habs 98,85–98,86 m.
Kv. 3–4A ribose, Habs 98,87–98,92 m, išplauti 4 patinuoti akmens amžiaus titnago radiniai – nuoskalos. Dar 7 nuoskalos užfiksuotos visame kv. 3B plote, Habs 98,89–99,02 m, ir
viena nuoskala surasta kv. 4B ŠV ketvirtyje,
Habs 98,88 m.
Plotas 27 ištirtas iki Habs 98,33–98,60 m
(kv. 3A), Habs 98,63 m (kv. 4A), Habs 98,85–
98,99 m (kv. 3B), Habs 98,52–98,85 m (kv. 4B).
Įžemis – pilkšvai melsvos spalvos šlynas su
žvyro priemaiša pasiektas tik kv. 3A–B. Tyrimus numatoma tęsti.
Ploto 28 tyrimų eiga buvo panaši kaip tuo
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9 pav. Kai kurie 2011 m. Bajorų ekspedicijos radiniai:
1 – žiedo fragmentas, 2 – žvangutis, 3 – apkalas,
4 – apskritos segės fragmentas, 5 – apkalas, 6 – segės
liežuvėlis, 7 – apkalas, 8 – deformuota įvija, 9 – ugnyje
susilydžiusio dirbinio fragmentas, 10 – karolis,
11 – kilpinė, 12 – apkalo fragmentas (1–9, 12 – žalvaris, 10 – stiklas, 11 – geležis). V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 9. Some finds from the 2011 Bajorai excavation:
1 – a ring fragment, 2 – a crotal, 3 – a metal part,
4 – a fragment of a round brooch, 5 – a metal part,
6 – a brooch pin, 7 – a decorative element,
8 – a deformed coil bead, 9 – a fragment of an artefact
that has been partially melted in a fire, 10 – a bead,
11 – a loop fastener, 12 – a fragment of a metal part
(1–9, 12 – bronze, 10 – glass, 11 – iron).

pačiu metu tirto ploto 27. Ploto paviršiuje būta
didelių ir kietų viksvų kupstų, tarp kurių pasitaikė degintinių kaulų ir sutrupėjusių žiestos
keramikos fragmentų. Visa 2011 m. rasta keramika buvo prastos būklės – kartais paėmus į
rankas vos kiek didesnę šukę ji sutrupėdavo į
2, 3 ar 4 gabalėlius.
Nuėmus paviršiaus dangą kv. 1A plote, kv.
2A ŠV ketvirtyje, kv. 1B PV ketvirtyje, kv. 2B
PV ir PR ketvirčiuose pastebėti gausūs degintiniai kaulai ir mažos titnago nuoskalos kv. 1A.
Kv. 1–2A–B durpėse, Habs 99,54–99,62 m gylyje, radinių skaičius pastebimai sumažėjo ir vėl

10 pav. Ploto 28 Š sienos pjūvio dalis ties kv. 2B
(Habs 99,42 m gylyje baltuoja degintiniai kaulai) iš PR.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 10. The section of the N wall of area 28 at sq. 2B
(The white cremated bones are at a depth of
Habs 99.42 m.), as seen from the SE.

išaugo tik joms baigiantis, palaipsniui plečiantis juodo smėlio ploteliams. Šis reiškinys buvo
kruopščiai užfiksuotas tiriant nusausintą kv.
2B ŠV ketvirčio P dalį, kv. 2B PV ketvirtį, kv.
BB1 ŠV ir PV ketvirčius.
Habs 99,52 m gylyje, kv. 2B PV ketvirtyje
tamsiai pilkos, riebios, sunkiai preparuojamos
V y kintas Vaitkevičius /
B a j or ų kapin y nas
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11 pav. Plaunama žemė iš XIV–XV a. I pusės radinių
horizonto (plotas 28, kv. 2B, Habs 99,43 m).
V. Vaitkevičiaus nuotr.

12 pav. Džiovinami degintiniai kaulai ir keramikos
šukės, išplautos iš vieno 10 l talpos kibiro (plotas 28,
kv. 2B, Habs 99,50 m). V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 11. Soil to be water screened from the 14th –
first half of the 15th-century find horizon
(area 28, sq. 2B, Habs 99.43 m).

Fig. 12. Cremated bones and potsherds drying after
being water screened from one 10 l pail
(area 28, sq. 2B, Habs 99.50 m).
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0

žemės apsuptyje išryškėjo 9x7 cm dydžio juodo smėlio lopinėlis su smulkaus žvyro priemaiša ir degintiniais kaulais. Habs 99,51 m lygyje šis smėlio intarpas praplatėjo, aptikta
žiestos keramikos šukė, padaugėjo degintinių
kaulų. Vos kiek giliau rastas susilydžiusio metalinio dirbinio fragmentas ir žalvarinis šešialapio žiedo formos apkalas (9 pav.). Tai dirbinių tipas, pažįstamas iš ankstesnių metų
tyrinėjimų Bajoruose.
Kv. 1B PV ketvirtyje pirmasis degintinis
kaulas užfiksuotas Habs 99,58 m lygyje, juodame smėlyje, o Habs 99,53 m buvo aiškiai matyti,
kad juodo smėlio su radiniais dėmes į įvairaus
dydžio taisyklingus keturkampius skaido 3,5–
4,5 cm pločio, apie 6–7 cm gylio durpių intarpai. Tai gali būti sunykusios stambių augalų
šaknys, kurios kažkada šakojosi stačiu kampu.
Giliau (Habs 99,49–99,50 m) tiriamame
plote didžiausia kaulų koncentracija užfiksuota kv. 1–2A–B sandūroje, o Habs 99,41–99,45 m
itin dideliu radinių skaičiumi išsiskyrė kv. 2B
ŠV ketvirtis (10–12 pav.). Jame taip pat rasta
29 g perdegusių gyvūnų kaulų (palyginimui,

2 cm

13 pav. Degintiniai gyvūnų kaulai iš ploto 28, kv. 2B
(Habs 99,46–99,50 m). V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 13. Cremated animal bones from area 28, sq. 2B
(Habs 99.46–99.50 m).

kv. 2B ŠR ketvirtyje, Habs 99,41–99,50 m – 19 g)
(13 pav.).
Paminėtina, kad kv. 1–2B sandūroje,
maždaug Habs 99,36–99,41 m gylyje, t. y. baigiantis juodo smėlio su radiniais sluoksniui,
buvo užfiksuoti R–V kryptimi gulintys medienos gabalai, o jų aplinkoje, Habs 99,34–99,38 m
gylyje, rasta žiestos keramikos vertikalioje padėtyje. Tiesiai ant sutrūnijusios medienos gulėjo stambus perdegęs kaulas.
Kv. 2B ŠV ir ŠR ketvirčių sandūroje, Habs
99,35–99,36 m, kartu su gana gausiais kaulų ir
keramikos radiniais rasta meldo plunksna.
Medžio, šaknų, žievės gabalėlių ypač padaugėjo apie Habs 99,30 m. Degintinių kaulų čia
sumažėjo, daugiau jų rasta tik kv. 2A ŠR ir PR
ketvirčiuose Habs 99,32–99,33 m. Paskutinieji
kaulai užfiksuoti kv. 2A PR ketvirtyje Habs
99,24–99,26 m; ŠV ketvirtyje Habs 99,18 m; ŠR
ketvirtyje Habs 99,23 m; kv. 2B ŠR ketvirtyje
V y kintas Vaitkevičius /
B a j or ų kapin y nas
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14 pav. Du mėlyno stiklo karoliai in situ (plotas 28,
kv. 2A, Habs 99,12 m). V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 14. Two blue glass beads in situ (area 28, sq. 2A,
Habs 99.12 m).

Habs 99,20 m; PR ketvirtyje Habs 99,19 m; PV
ketvirtyje Habs 99,26 m. Šiame 6–10 cm storio
rudos žemės sluoksnyje (tarpsluoksnyje?), kuris slūgsojo po juodu smėliu su radiniais, buvo
gausu medžio gabalėlių, meldų, mažų šaknų,
žievių dalelių, žolės ir kitų priemaišų, kurios
visos kartu atrodė panašios į kraiką. Nustatyta, kad jis klostėsi ant vietomis juodo, vietomis
pilkšvo smėlio, kuris buvo šiek tiek panašus į
pagrindinį radinių horizontą, slūgsantį aukščiau, tačiau, kaip minėta, pasižymėjo gausiomis medžio, žievės, žolės priemaišomis. Paminėtina, kad baigiantis šiam sluoksniui ir
prasidedant šlynui, kv. 1A ŠV ketvirtyje, Habs
99,26 m gylyje, aptiktas švininis traukiamojo
tinklo pasvaras.
Apie Habs 99,16–99,25 m plaunant pilkšvą
žemę rasta pavienių lipdytos keramikos šukių,
šiek tiek degintinių kaulų ir žiestos keramikos
trupinių, o perdegusių, susilydžiusių ar sutrupėjusių metalinių radinių nebebuvo. Dėmesį
prikaustė iki tol Bajoruose nematyti mėlyno
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stiklo karoliai, kurių tiriamame plote Habs
99,04–99,18 m gylyje surasta 10: kv. 1A – 1,
kv. 2A – 5, o kv. 2B – 4 (dar vienas, vienuoliktasis karolis, aptiktas ploto 27 kv. 2–3A sandūroje). Koncentracijos karoliai nesudarė, nors
kai kurie iš jų gulėjo netoli vienas nuo kito (14
pav.).
Nesiskiria karolių mėlyna spalva ir bangelės ornamentas (8:10 pav.), tačiau dydis nevienodas – mažesnieji yra 1,25–1,35 cm, o didesnieji – 1,5 cm skersmens. Ir mažesniųjų, ir
didesniųjų aukštis svyruoja nuo 7 iki 9 mm.
Karolių būklė patenkinama, tik 2 iš jų rasti sutrupėję, o vienas nuskilęs (senas skilimas).
Bendroje radinių suvestinėje mėlyno stiklo
karolių stratigrafija iškalbinga – jie surasti žemiau pagrindinio radinių horizonto.
Paskutinis akmens amžiaus titnago radinys – grąžtelis, rastas kv. 2B ŠV ketvirtyje, Habs
99,17 m.
Plotas 28 ištirtas iki Habs 99,13–99,31 m
(kv. 1A), Habs 98,45–98,62 m (kv. 2A), Habs
99,07–99,28 m (kv. 1B), Habs 98,54–98,69 m
(kv. 2B). Įžemis – pilkšvai melsvos spalvos šlynas su žvyro priemaiša – pasiektas tik kv. 2A Š
ir R pakraščiuose, kv. 1B ir kv. 2B Š pakraštyje.
Tyrimus numatoma tęsti.
2010 m. ekspedicija pelkėtoje kapinyno
kalvos papėdėje, į V nuo 2006–2008 m. ištirtų
plotų aptiko žiestos keramikos ir degintinių
kaulų. 2011 m. šioje radimvietėje, sąlyginai
pavadintoje radimviete A, žemės paviršiuje
rastas apskritos skardinės segės fragmentas
(8:4 pav.) ir susilydžiusių žalvarinių dirbinių 2
fragmentai. Įsitikinus, kad radiniai (smulkūs
degintiniai kaulai, žiesta keramika ir metaliniai dirbiniai) šioje vietoje tokie patys kaip ištirtoje kapinyno dalyje ant kalvos viršaus ir
pelkėje kalvos Š papėdėje, žvalgymai nutraukti.
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Apibendrinant reikia pasakyti, kad Bajorų
ekspedicija, 2011 m. tyrinėdama vandens pilną pelkę, rūpestingai taikė ir plėtojo šlapynių
archeologijos metodus. Dėl techninio pasirengimo ir tyrėjų atidumo pirmą kartą daugelis
mažų degintinių kaulų fragmentų, keramikos
trupinių ir smulkių individualių radinių buvo
surasta savo vietose. Du 2x0,5 m dydžio plotų
27 ir 28 ruožai buvo ištirti sausomis sąlygomis,
neapsemti vandens ir tai suteikė vertingos,
svarbiausia, labai tikslios informacijos apie radinių slūgsojimo gylį, paplitimą bei daugelį
kitų šios archeologinės vietos ypatumų. Galimybė tirti Bajorų pelkę sausomis sąlygomis
yra nauja, nepaprastai svarbi tyrimų perspektyva.
Gilėjanti pelkės dugno linija ir sluoksnių
stratigrafija rodo, kad nuo čia tyvuliavusio
ežero atabrado 2011 m. ekspedicijos dalyviai
povandeniniu šlaitu palaipsniui leidosi į ežero
dugną, į hidrodinaminių procesų nepaveiktą
arba jų mažai paveiktą vietą, kurioje klostėsi
organinės kilmės sąnašų: medienos gabalų,
žievių, riešutų kevalų, meldų ir kitų augalų dalelių kupinas sluoksnis. Į klausimą, kada čia
įsišaknijo medžiai, dar neatsakyta.

2 cm

15 pav. Būdingi ornamentuotos keramikos pavyzdžiai
iš ploto 28. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 15. Examples of characteristic decorated pottery
from area 28.

2011 m. rasta 60 akmens amžiaus titnago
radinių, kurie kaip ir ankstesniais metais yra
būdingi mezolito – ankstyvojo neolito laikotarpiui. Tarp šių radinių dominavo nuoskalos
(56 vienetai), taip pat rastos 3 skeltės ir grąžtelis.
Lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi
surasti 88 vienetai, dauguma jų – vandens nugludinti sutrupėjusių šukių fragmentai. Specialaus dėmesio vertos 2 lipdytos keramikos šukės, kurių grublėtas paviršius primena kruopėtąją keramiką. Žiestos keramikos rasta 3818
vienetų (15 pav.), dauguma – trupiniai. Taigi,
iš viso tyrimų metu surasti 3906 vienetai keramikos, kuri svėrė 1,376 kg – tai kaip niekad didelis tokios smulkios keramikos kiekis (vidutinis vienos keramikos šukės svoris – 0,35 g).
Degintiniai žmonių kaulai taip pat labai
smulkūs: 3,114 kg kaulų (rasta dar 66 g perdegusių gyvūnų kaulų) buvo sutrupėję arba sutrupinti į ne mažiau kaip 37 874 fragmentus
(vidutinis vieno fragmento svoris – 0,08 g). Iš
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viso 2006–2011 m. Bajoruose rasta 14,6 kg degintinių kaulų.
Tyrinėdama ežero dugne susiklosčiusį sąnašų sluoksnį, 2011 m. Bajorų ekspedicija pirmą kartą rado ir nesudegintų žmonių kaulų –
403 kaukolės fragmentus, kurių dauguma telkėsi ploto 27 kv. 4A. Dvi kaukolės buvo vienos
šalia kitos, jos, matyt, sutrupėjo nuo didelio
slėgio; į šalis pabirusius kaulus ilgainiui nugludino vanduo. Kartu su kaukolės kaulais
rasta lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi.
Tikimasi, kad daugiau duomenų apie šią radimvietę ir jos chronologiją pateiks ateinančių
metų tyrimai.
Individualių žalvario, geležies, titnago ir
stiklo radinių iš viso aptikta 116. Tai maži papuošalai ir jų fragmentai, kiti smulkūs dirbiniai: apkalai, vinutės, segės liežuvėlis, žiedas,
žvangutis, įvija, kilpvinė. Dalis dirbinių pažeisti ugnies, deformuoti (8 pav.).
2011 m. Bajoruose pirmą kartą rasta mėlyno stiklo karolių, kuriems kol kas sunku nurodyti analogijas. Stratigrafija rodo, kad mėlyni karoliai, pasklidę kapinyno plote 28 ir iš
dalies plote 27, užima tarpinę padėtį tarp
XIV–XV a. I pusės radinių horizonto viršuje ir
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi bei
nesudegintų kaukolės kaulų telkinio apačioje.
Jie gali ženklinti ir ankstyvojo šios vietos naudojimo etapo pabaigą, ir vėlyvojo etapo – degintinio Bajorų kapinyno – pradžią. Dar vienas individualus radinys, kurį stratigrafinė
padėtis leidžia datuoti ankstesniu laikotarpiu
nei kapinynas – tai švininis tinklo pasvaras. Jis
papildo ankstesniais metais Bajorų kapinyno
kalvoje surastų žvejybos kabliukų ir jų fragmentų (iš viso 7) rinkinį.
Iš viso 2009–2011 m. ištirta 20,75 m2 dydžio Bajorų kapinyno dalis vandenyje. Rasta
4,2 kg degintinių žmonių kaulų su nedidele
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gyvūnų kaulų priemaiša, keramikos šukių ir
žalvario, geležies, akmens, stiklo dirbinių ir jų
fragmentų. Tyrinėjimus Bajorų kapinyne dėl
išskirtinės jų mokslinių rezultatų svarbos ir
plėtojamų šlapynių archeologijos metodų būtina tęsti.

Bajorai Cemetery
In 2011, KU and KšM continued the investigation of Bajorai Cemetery (Elektrėnai
Municipality) (Figs. 1–3) with the further
excavation of area 27 (4 m2) (Figs. 6, 7) and
the first excavation of area 28 (4 m2) (Figs. 10,
11). The water level in the bog was higher
than average, both excavation areas being flooded, and all of the soil from the excavated
areas was washed on 2 x 2 mm, 3 x 3 mm, and
4 x 4 mm screens (Figs. 4, 5).
60 flint finds dating to the Mesolithic –
Early Neolithic, 88 sherds of hand built pottery with rough surfaces, and 3818 sherds of
hand thrown pottery (Fig. 15), which all together weighed 1.376 kg (average sherd weight:
only 0.35 g), were discovered. The cremated
human bones were also very small (Fig. 12).
The 3.114 kg of bones (66 g of burnt animal
bones also being found (Fig. 13)) had crumbled into at least 37 874 fragments. A total of
14.6 kg of cremated bones have been found at
Bajorai during 2006–2011.
In excavating deposits at a depth of Habs
98.85–99.04 m that had formed on the bottom
of the former lake at Bajorai, non-cremated
human bones were found for the first time:
403 skull fragments, the majority in area 27,
sq. 4A (Fig. 8). The skulls of at least two individuals over the age of 40 (males, it is thought)
lay side by side. They had apparently crumbled from the great pressure; the water bore
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down on the bones, scattering them to the sides. Sherds of hand built pottery with rough
surfaces were found together with the skull
bones.
Among the 116 individual bronze, iron,
glass, and stone artefacts (Fig. 9), blue glass
beads, ten of which (another being found in
area 27) were found in area 28 at a depth of
Habs 99.04–99.18 m, raised special interest.
They did not form a concentration although
some beads were found near one another (Fig.
14). In respect to stratigraphy all of the beads
occupied an intermediate position between
the top of the 14th – first half of the 15th-centu-

ry find horizon and the bottom of the horizon
with hand built pottery with smooth surfaces
and the non-cremated skull bones. Thus, they
may mark the end of the early stage of the
excavated area’s use and the beginning of the
late stage, i.e. the Bajorai cremation cemetery.
A total of 20.75 m2 of the underwater part
of the cemetery has been excavated at Bajorai
during 2009–2011. 4.2 kg of cremated human
bones including a small quantity of animal
bones; a large quantity of potsherds; and a large number of bronze, iron, stone, and glass
artefacts and fragments of them have been
found.
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