
I . PAALKSNiy PILKAPYNAS 

Kaip mineta, tyrineti Paalksnii^ pilkapyn^ buvo 
pradeta 2003 m. liepos pradzioje. Pries suda-

rant pilkapyno situacijos plan^ ir pradedant tyri
neti, pilkapyno teritorijoje teko iskirsti krumus ir 
jaunus medelius, isnesti kruvas medziij sakq, likusiij 
iskirtus misk^. T i k tada paaiskejo bendras pilkapiij 
skaicius,ji^ tarpusavio issidestymas. 

Is viso pagrindineje grupeje buvo dvidesimt pil
kapiij. Plane jie pazymeti romeniskais skaitmeni-
mis (3 pav.). Pirmaisiais numeriais buvo pazymeti 
pilkapiai, esantys siaures vakarineje dalyje, pasku-
tiniais - pietines dalies pilkapiai. Atstumas tarp 
gretimij pilkapiij buvo nevienodas. I ir I I pUkapiij 
sampilai lietesi, tarp kitij gretimij pilkapiij sampilij 
atstumas buvo nuo 40-50 cm iki 2-4-6 m, kartais 
ir daugiau. Plane buvo pazymeti tik neabejotini 
pilkapiij sampilai. Buvo matyti, kad kazkada j i j yra 
buv^ daugiau. Atrodo, iskirtus misk^ labiausiai nu-
kentejo rytine pilkapyno dalis - ten vietomis buvo 
lik^ pavieniij stambiij akmenij, beformiij pakilimij. 
Cia galejo buti sunaikinta keliij pilkapiij grupe. 

Dauguma pagrindines grupes pilkapiij buvo 
apardyti, pavyzdziui, islikusi tik puse I pilkapio 
sampilo. Kituose pilkapiuose buvo matyti trakto-
riij viksrij pedsakij, nustumtos zemes juostij. Keliij 
pilkapiij sampiluose ziojejo neseniai iskastij duobiij 
liekanos - lobiij ieskotojij darbas. 

Apie 70 m j siaur^ nuo pagrindines grupes, jau 
siaurineje mineto kelio, einancio j vieskelj, puseje 
buvo islik^s dar vienas pilkapis, kuris plane buvo 
pazymetas X X I numeriu (zr. 2pav.). Sis pilkapis 
buvo istisai iskasinetas bulviarusiais ir duobemis. 
Kaip veliau paaiskejo, jame, biidamas paauglys, kase 
sklypo savininkes Emilijos Aleksandravicienes vai-
kaitis Aleksas Aleksandravicius. 

Visij pilkapiij tyrimo metodika buvo vienoda. 
Juose buvo paliekama viena 0,5 m plocio kontro-
line juosta sampilo viduryje. I - I I I , V - X , X I V , X V I 
pilkapiuose juostos buvo matuotos pietij-siaures 
kryptimi, I V pilkapyje - rytij-vakarij kryptimi. 
T i k X X I pilkapyje, kurio sampilo skersmuo buvo 
didelis, buvo paliktos dvi kontrolines juostos, ku-
riij viena matuota pietij-siaures, kita - rytij-vaka-
rij kryptimi. Kontrolines juostos zymetos skaiciais, 
kai kada ( X X I pilk.) ir raidemis. Dazniausiai vienu 
metu buvo kasamos abi sampilo puses, kartais viena, 
veliau kita. Kontrolines juostos kartu buvo ir sam-
pilij pjuviai, kuriuose buvo matyti atskiri supiltij ze-
miij sluoksniai. Kapij ir radiniij gylis buvo zymimas 
nuo kontroliniij juostij virsaus, t. y. nuo tyrinejimij 
metu islikusio sampilo virsaus. Kontrolines juostos 
leido pilkapiij planuose tiksliai fiksuoti kapij padetj, 
islikusius akmenij vainikus ar pavienius akmenis. 

Tyrinejimai buvo pradeti Paalksniij pilkapyno 
siaures vakarineje dalyje, kuri buvo gerokai nuken-
tejusi kertant misk^. 

I P I L K A P I S 

I numeriu buvo pazymetas pilkapis, esantis pilka
pyno siaures vakariniame pakrastyje (7 pav.). P i l 
kapio sampilas buvo labai apardytas. Atrodo, kad 
raunant kelmus buvo nustumtas sampilo pietrytinis 
kampas. Traktoriaus viksrij zymiij buvo ir pilkapio 
siaures vakariniame kampe. Kai kur sampilo pavir-
siuje buvo nedideliij akmenij, greiciausiai, isjudin-
tij is vainiko. Taigi sampilas buvo sunaikintas apie 
50-60 %. 

I pilkapio sampilo spejamas dydis yra apie 8 x 
8 m, aukstis — apie 1 m. Jis buvo supiltas is aplin-
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ABB. 7. Hugelgrab I vor den Ausgrabungen. Blick von Osten. 

kines zemes - smelio. Kontrolineje juostoje buvo 
matyti tokie sluoksniai. Virsutinj 5-7 cm storio 
sluoksnj sudare velena. Po ja iki 95—100 cm gylio 
pilkapio centre buvo maisytas pilksvas smelis. Sia-
me gylyje buvo pasiektas jzemis — svarus geltonas 
smelis. Pilkapio siaurineje dalyje 60-80 cm gylyje 
buvo degesiij ir angliukij sluoksnelis — lyg pilkapio 
pagrindo liekanos. Pietiniame sampilo pakrastyje 
virs seno pavirsiaus buvo matyti supiltos tamsios 
zemes sluoksnis, tikriausiai, atsirad^s stumdant ze
mes buldozeriu. 

Labai apardyta buvo sampilo vakarine dalis. Joje 
buvo iskastas bulviarusis (skersmuo - 1,3 m) ir kita 
duobe (skersmuo — 95—97 cm). Bulviarusis ir duobe 
buvo tikrinti iki 1,6-1,7 m gylio, bet archeologiniij 
radiniij neaptikta. 

Iskasus pilkapj, atidengtos apskrito akmenij vai
niko liekanos (8, 9, 10 pav.). Vainikas buvo blogai 
islikfs, nesudare istisines akmenij sieneles. Is viso 
vainikui galejo priklausyti apie 85 akmenis, kuriij 
dydis, matuojant is virsaus, buvo 10 x 12 cm, 11 x 
13,10 X 18,15 X 16,15 X 17,16 x 20,20 x 23,32 x 
36, 40 x 40, 43 x 50 cm ir pan. Didziausias akmuo 
(dydis — 60 X 80 cm) buvo sampilo pietineje puseje, 

taciau jis, atrodo, buvo isjudintas buldozeriu stum
dant kelmus. Maziausiai akmenij buvo lik^ vakari
niame sampilo pakrastyje. Kadangi akmenij vaini
kas nevisiskai islik^s, sunku buvo nustatyti tikslij jo 
skersmenj. Atrodo, kad rytij—vakarij kryptimi vai
niko skersmuo vidineje puseje buvo 6,5 m. 

Kapas Nr. 1. Sunykusio vyro kapo liekanos buvo 
atidengtos siaures vakariniame sampilo pakrastyje, 
45-48 cm gylyje. Mirusiojo griauciai buvo visai su-
nyk^ (11 pav.). 

Mirusiojo galvugalyje gulejo vienas 11 x 14 cm 
dydzio akmuo. Nuo sio akmens j siaur? (desin^) per 
9 cm buvo pusiau statmenai jbestas j zem^ gelezinis 
jmovinis kirvis (12:1 pav.). Jo ilgis - 16 cm, asmenij 
plotis — 4,5 cm. Per 61 cm nuo kirvio jmovos ko-
jugalio link rasta zalvarine prusij serijos akine sege 
(12:2 pav.). Jos aukstis - 8,8 cm, jvijos ilgis - 2 cm, 
kojeles plotis apacioje - 1,8 cm. Atrodo, sege buvo 
siek tiek isjudinta is vietos. 

Sprendziant pagal akmenj ir jkapes, mirusysis 
laidotas galva j P V 255° kryptimi. Tiriant kapo vie-
t ,̂ buvo surasta angliukij, iki 95—100 cm gylio. Ma-
tyt, kapas buvo jrengtas virs pilkapio pagrindo. 

Kapo chronologija - B2 periodo antroji puse. 
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