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1. Įvadas 

 

2016 m. rugsėjo-spalio mėn. Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Ţaliojoje g. buvo atlikti detalieji 

archeologiniai tyrimai (planas Nr. 1). 2016 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 

centras uţsakė atlikti archeologinius tyrimus Ţaliojoje g. ir šalia jos esančiame miškelyje, siekiant 

papildyti ir patikslinti ţinomas istorines ir archeologines ţinias apie minėtoje teritorijoje lokalizuojamą II 

pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietą. Ţaliojoje g. 2012 m. tyrimus vykdė E. Abromavičius, 

kurių metu buvo ištirtas 108 m
2
 plotas. Perkasose fiksuoti spėjamų kapaviečių kontūrai, tačiau pačios 

kapavietės nebuvo tirtos ir neatidengti palaikai. Radinių tyrimų metu nerasta. 2014 m. pietinėje Ţaliosios 

g. dalyje buvo ištirtas 20 m
2
 plotas, kapaviečių ir radinių nerasta. 

Dėl minėtos prieţasties Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras uţsakė atlikti 

tyrimus, kuriais butų nustatytas palaikų buvimo faktas, laidojimo būdas, palaikų išlikimo laipsnis ir 

tikėtinas jų skaičius. Taip pat aktualu yra patikrinti galimą kapaviečių buvimą šalia esančiame miške. 

Patvirtinus palaikų buvimo faktą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras numato 

įrengti memorialą. Ţaliojoje g. esanti II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vieta šiuo metu nėra 

įtraukta į KPD registrą.  

Leidimas vykdyti detaliuosius archeologinius tyrimus LA-366 buvo išduotas Kultūros paveldo 

departamente 2016-09-21 pagal MAK aprobuotą ţvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą (priedai Nr. 

2-3). 

Archeologinių tyrimų tikslai:  

1) nustatyti ar spėjamose kapavietėse yra palaikų, laidojimo būdą, palaikų išlikimo laipsnį ir tikėtiną 

jų skaičių, surinkti mokslinius archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, 

dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines 

rekomendacijas; 

2) nustatyti ar šalia Ţaliosios g. esančiame miške – jautrioje zonoje yra palaidojimų.  

2016 metų tyrimams vadovavo ir fiksaciją vykdė ataskaitos autorius ir archeologas Rokas 

Kraniauskas. Tyrimų metu darytų lauko brėţinių ir fotografijų skaitmeninės kopijos saugomos 

asmeniniame tyrėjo archyve. Brėţinius braiţė Rokas Kraniauskas. Tyrinėjimų metu naudotas metalo 

detektorius Garett Ace 200i. Šurfų ir perkasų kampų koordinatės nustatytos su DGPS imtuvu „Spectra 

Precision EPOCH 35“.  

Ataskaita išspausdinta 4 egzemplioriais. Du ataskaitos egzemplioriai pateikti KPD Kontrolės 

skyriui, trečiasis – uţsakovui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui, ketvirtasis su 

radiniais – Šilutės muziejui. 

 

 

2. Archeologinių ir istorinių duomenų apţvalga 

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai: 2011 m. lapkričio 11 d. Armalėnų k. V pakraštyje, Ţaliojoje 

g., ties naujai statomu gyvenamu namu kasant vandentiekio tranšėją, maţdaug 1,2 m gylyje nuo esamo 

ţemės paviršiaus ekskavatorius iškasė ţmonių kaulus. Pagal kaukolių skaičių spėjama, kad tai 10-ies 

ţmonių palaikai. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio darbuotojai tranšėjos 

vietoje kartu su ţmonių palaikais aptiko tuščią miniatiūrinį penalą, kuriame būdavo saugomas į ritinėlį 

suvyniotas popieriaus lapelis su Raudonosios armijos kario asmens duomenimis, odinį dirţą bei II –jo 

Pasaulinio karo Vokietijos karo belaisvių stovyklos kalinio ţetoną
1
. 

                                                 
1
 ABROMAVIČIUS, E. Armalėnų k., Žaliojoje g., Šilutės r. sav. archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2012 m. ataskaita. 

Klaipėda, 2014, p. 3. 
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2012 m. spėjamoje masinės kapavietės vietoje vyko geofizikiniai ţvalgymai, atliko dr. S. Messal, 

talkinant KU BRIAI mokslininkams ir tyrėjams. Tyrimų vietoje iš viso išmatuotas 1,5 ha dydţio plotas. 

Išanalizavus magnetinio lauko matavimų duomenis išskirtos kelios magnetinių anomalijų vietos, 

kuriuose, spėjama, galėjo būti kapavietės (planas Nr. 5).  

2012 m. spėjamoje karo belaisvių kapų vietoje Armalėnų k., Ţaliojoje g. vyko ţvalgomieji 

archeologiniai tyrimai (vad. E. Abromavičiaus). Jų metu ištirta 10 2x5 m dydţio perkasų, bei 3 1x2 m ir 

2x2 m dydţio šurfai, iš viso 108 m² bendras plotas. Archeologiniais tyrimais nustatytos 7 kapaviečių 

vietos, kurių kontūrai įţemio fone atsidengė 0,3-0,35 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus. Tyrimų metu 

dokumentuotos kapavietės Nr.1 ir 2 – uţfiksuotos 1,9x10 1,8x15 m dydţio kapų duobės. Likusių 5 

kapaviečių fiksuoti tik kapų duobių fragmentai.
2
 

2014 m. E. Abromavičius tęsė tyrimus Ţaliojoje g., apie 150 m į vakarus nuo Ţaliosios g. 

esančioje kalvoje buvo ištirtos dvi perkasos (20 m²), taip pat pietinėje Ţaliosios g. dalyje buvo ištirtos dar 

dvi perkasos (20 m
2
 plotas). Kapaviečių ar archeologinių radinių neaptikta.

3
 

Istoriniai duomenys: Šilutės (Macikų) karo belaisvių lageris Stalag I-C Heydekrug (stalagas (vok. 

Stammlager) – bazinis, stacionarus karo belaisvių lageris) buvo šiauriausia belaisvių kalinimo vieta nacių 

Vokietijos reiche. Karo belaisvių stovykla Macikuose realiai pradėjo veikti tik prasidėjus Vokietijos–

Sovietų Sąjungos karui, ne anksčiau kaip 1941 m. birţelio pabaigoje – liepos pradţioje. Pirmomis karo su 

SSRS dienomis į lagerį buvo uţdaryta apie 300 belaisvių. Iki 1941 m. rugsėjo vidurio belaisvių skaičius 

išaugo iki 700–800.
4
 Šilutės (Macikų) lageris iš pradţių vadinosi Stalag 331, o 1941 m. spalio arba 

gruodţio mėn. buvo pervadintas į Stalag I C.  

Vokietijos teritorijoje daugėjant antihitlerinės koalicijos karo aviacijos belaisvių skaičiui, 1943 m. 

liepos mėn. Macikuose vokiečiai įkūrė lagerį Stalag Luft 6 (Stalag Luft (Luftwaffe-Stammlager) – bazinis 

sąjungininkų oro pajėgų karo belaisvių lageris). Jis buvo skirtas į nelaisvę patekusiems britų, amerikiečių, 

kanadiečių, australų, Naujosios Zelandijos ir kitų sąjungininkų karinių oro pajėgų kariams. Luft tipo 

stovyklose buvo laikomasi Ţenevos konvencijos reikalavimų.  

Karo pabaigoje prieš prasidedant evakuacijai, 1944 m. liepos mėnesį, Macikų Stalag Luft 6 lageryje 

kalėjo 3 623 belaisviai, tarp jų 2 063 amerikiečiai. Paskutinių Macikuose kalintų sovietinių karo belaisvių 

likimas nėra ţinomas. Liudininkės Emmos Pietch teigimu, iki sovietų kariuomenės atėjimo likus 5 ar 6 

dienoms, vokiečiai belaisvius išveţė neţinia kur.  

1945 m. pavasarį, į Macikų lagerį SSRS NKVD uţdarė vokiečius ir jų sąjungininkus. Nuo 1945 iki 

1955 m. karo belaisvių stovyklos teritorijoje Macikuose, taip pat veikė SSSR NKVD (MVD) GULAG‘o 

padalinys.
5
 

Mirusiuosius belaisvius Macikų lageryje iš pradţių uţkasdavo netoli lagerio, uţ kelio. Vėliau 

lavonai būdavo veţami toliau, į ūkininko Koblenco lauką. Ypač didelis sovietinių karo belaisvių 

mirtingumas buvo 1942–1943 m. ţiemą. Nemaţa belaisvių mirė dėl dėmėtosios šiltinės epidemijos. Jie 

buvo uţkasami duobėse maţdaug po 20 lavonų kiekvienoje. Remiantis vietinių gyventojų atsiminimais, 

lauke prie buvusio Armalėnų dvaro buvo iškasta tranšėja rusų karo belaisviams laidoti. 1972 m. tiesiant 

kelią (dab. Ţalioji g.), vietos gyventojų pasakojimu, daugybė ţmonių kaulų buvo iškasta dar vienoje 

vietoje, maţdaug uţ 70 m į P nuo 2011 m. aptiktų palaikų.
6
 

 

                                                 
2
 Ten pat, p. 4, 10.  

3
 Ţodinė E. Abromavičiaus informacija. 

4
 BUBNYS, A. Karo belaisvių stovyklos Macikuose 1941-1948 m. Tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai 

nacių ir sovietų lageriuose 1939-1948 m.“. Šilutė, 2015. 
5
 BUBNYS, A. Karo belaisvių stovyklos Macikuose 1941-1948 m. Tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai 

nacių ir sovietų lageriuose 1939-1948 m.“. Šilutė, 2015. 
6
 ABROMAVIČIUS, E. Armalėnų k., Žaliojoje g., Šilutės r. sav. archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2012 m. ataskaita. 

Klaipėda, 2014, p. 5. 
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3. Detaliųjų archeologinių tyrimų eiga 

 

2016 m. rugsėjo-spalio mėn. Armalėnų k., Ţaliojoje g. ir šalia jos esančiame miškelyje buvo atlikti 

detalieji archeologiniai tyrimai (planas Nr. 1). Tyrimų vieta yra Armalėnų k. vakarinėje dalyje, apie 145 

m ilgio Ţaliosios g. atkarpoje ir apie 3850 m
2
 ploto miškingoje teritorijoje, kuri yra į rytus nuo gatvės. 

Tyrimų vietoje, gatvė tęsiasi Š-P kryptimi, reljefo absoliutinė altitudė kyla Š-P kryptimi nuo +13,80 m iki 

+15,60 m Habs. Gatvė dengta ţvyro danga, pakraščiuose yra ţole apaugę kelkraščiai (nuotr. Nr. 1, 2). Į 

vakarus nuo gatvės yra sklypai Ţalioji g. 1 ir 3, kuriuose stovi nuosavi namai, pietvakariuose – sklypas 

Ţalioji g. 5 su buvusios fermos pastatais. Į rytus nuo gatvės yra miškas, kuriame tankiai auga spygliuočiai 

medţiai, bei krūmai (nuotr. Nr. 3, 4). 1944 12 23 d. vokiečių karinės ţvalgybos tikslais darytoje 

aeronuotraukoje tyrimų vietoje jau taip pat matomas miškas, šalia jo tęsiasi dirbami laukai (planas Nr. 2). 

Šiuo metu miško teritorijos reljefas nėra lygus (Habs apie +13,90-15,20 m), paviršiuje matomos XX a. 

antrojoje pusėje įrengtų šiukšlynų ir bulviarūsių duobės. 

Archeologiniai tyrimai buvo atlikti dviem būdais – tiriant perkasomis ir šurfais. Remiantis 2012 m. 

archeologinių tyrimų duomenimis, spėjamų kapaviečių vietose iki kaulų paviršiaus buvo ištirtos dvi 3x10 

m dydţio perkasos. Atvalytas tik viršutinis palaidojimo horizontas. Palaikai nebuvo išimami, 

antropologinė ekspertizė ir identifikavimas neatlikti. Perkasos tirtos išilgai kapų duobėms, gatvės 

vaţiuojamosios dalies pakraštyje ir teritorijoje šalia privačių sklypų. Miško teritorijoje, dėl tankios 

augmenijos, tirta 2x1 m dydţio šurfais iki įţemio.  

Tyrimų metu buvo ištirta 10 1x2 m (2m
2
) ploto šurfų, bendras ištirtas plotas 20 m

2
 ir 2 3x10 m 

(30m
2
) perkasos, bendras ištirtas plotas 60 m

2 
. Iš viso buvo ištirtas 80 m

2
 plotas (planas Nr. 1, 3-5). 

Perkasų ir šurfų plotai buvo suskirstyti 1x1 m dydţio kvadratais, kurie suţymėti raidėmis ir 

skaičiais. Perkasų ir šurfų aprašymuose pateiktos kampų koordinatės LKS-1994, nuo šiaurinio arba 

šiaurės vakarinio kampo pagal laikrodţio rodyklę, o paviršiai fiksuoti Baltijos aukščių sistemoje. 

Perkasos orientuotos atsiţvelgiant į anksčiau aptiktų kapų duobių orientaciją. Jų orientacija tekste 

pateikiama laipsniais, kurie matuoti nuo P kampo kai Š=0° pagal laikrodţio rodyklės kryptį. 

Ţemiau pateikiami perkasų ir šurfų aprašymai:  

 

Perkasa Nr. 1 (planas Nr. 3; brėž. Nr.2; nuotr. Nr. 5-30, 74, 80-81, 83-91) 
 

Perkasos kampų koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

 

Perkasos kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

Š 6136938,55 343004,41 14,68 

R 6136928,57 343005,52 14,87 

P 6136928,22 343002,67 14,99 

V 6136938,28 343001,52 14,60 
 

Perkasa Nr. 1 tirta apie 285 m į P nuo Ţaliosios g. ir plento Šilutė-Ţemaičių Naumiestis sankryţos. 

Perkasa atmatuota į PR nuo sklypo Ţalioji g. 3, vakarinėje gatvės pusėje – apie 2 m pločio V perkasos 

dalis pateko į kelkraštyje esantį ţolyną, o apie 1 m pločio R dalis į kelio vaţiuojamąją dalį (nuotr. Nr. 5-

6). Perkasos Š kampas yra apie 29,25 m į PR (135° kai Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 3 stovinčio 

gyvenamojo pastato ŠR kampo ir apie 24,7 m į PR (115° kai Š=0°) nuo to paties pastato PR kampo.  

Perkasa orientuota ilgosiomis kraštinėmis ŠV-PR kryptimi, pasukta 353° (kai Š=0°) kampu, jos 

dydis 3x10 m. Perkasos plotas suskirstytas 1x1 m dydţio kvadratais. Kvadratai iš ŠV į PR suţymėti 
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skaičiais 1–10 ir iš PV į ŠR raidėmis A-C. Perkasos paviršius kyla ŠV-PR kryptimis nuo apie 14,60-14,70 

iki 14,90-15,00 m Habs. 

Nuėmus iki 15 cm storio velėnos sluoksnį perkasos R dalyje (kv. A-B/1-10) ir 10-25 cm storio kelio 

dangos – ţvyro su akmenukais – sluoksnį perkasos V dalyje (kv. B-C/1-10), atidengtas dirvoţemio (juoda 

ţemė) sluoksnis – buvęs ţemės paviršius. Dirvoţemio paviršiuje išsiskyrė vėlyvi perkasimai:  

1) Kv. C/5-6 aptikta apie 180 cm pločio ir 55 cm gylio duobė. Jos pjūvis fiksuotas perkasos ŠR 

sienelėje. Duobė netaisyklingos apvalios formos, uţpildyta maišytu juodos ţemės ir gelsvo smėlio gruntu. 

Jos kraštai netaisyklingi, pjūvyje netolygiai gilėjanti.  

2) Kv. A-C/9-10 aptikta 2014 m. tirtos perkasos Nr. 10 ŠR dalis – fiksuotas permaišytos juodos 

ţemės su smėliu sluoksnis.  

3) Kv. A/1-10, prie perkasos PV sienelės, fiksuotas elektros kabelio perkasimas. Perkasimas tęsiasi 

lygiagrečiai Ţaliajai gatvei, Š-P kryptimi, jo plotis siekia 35 cm, sienelės statmenos, gylis 0,8-0,95 m. 

Perkasime atidengta įspėjamoji „STOP“ juosta, po ja buvo plastmasinis elektros kabelio vamzdis.  

Giliau, likusiame perkasos plote, tirtas 10-35 cm storio juodos ţemės sluoksnis, kuris storėja R-V 

kryptimi. Po dirvoţemiu, perkasos Š dalyje (kv. A-C/1-5) fiksuotas iki 3 cm storio gelsvo smėlio 

tarpsluoksnis. P perkasos dalyje (kv. A-C/6-10) po dirvoţemiu, o Š dalyje po smėlio tarpsluoksniu, 

atidengtas pilkos ţemės su smulkiais molinių plytų gabaliukais sluoksnis – XX a. pr. kultūrinis sluoksnis. 

Sluoksnio storis siekia 10-15 cm. 0,4-0,5 m gylyje, perkasoje pasiektas įţemis – gelsvas-rusvas smėlis, 

giliau (apie 1 m gylyje) pereinantis į pilkšvą molį su balkšvo smėlio intarpais. 0,4-0,5 m gylyje, įţemio 

fone pradėjo ryškėti kapo duobių kontūrai. Įsigilinus iki 1,2-1,4 m gylio nuo dabartinio ţemės paviršiaus 

(apie 13,20-13,45 m Habs) buvo atidengtos 3 masinių kapų duobės, kurių paviršiuje aptikti pavieniai 

ţmonių kaulai (nuotr. Nr. 7-13, 28-30). Kapai sunumeruoti nuo Š į P skaičiais 1-3. Preparuojant kapus 

atvalytas viršutinis palaidojimo horizontas, atidengtas kaulų paviršius. 

Masinis kapas Nr. 1. Duobė išryškėjo perkasos Š dalyje (kv. B-C/1-2), 0,45-0,55 m gylyje (apie 

14,20-14,25 m Habs), palaikai atidengti 1,5-1,8 m gylyje (apie 12,95-13,30 m Habs) (nuotr. Nr. 14). Kapo 

gylis nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,8 m ir į įţemį įgilinta apie 1,3 m, uţpildyta permaišytu 

gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Duobė yra pailgo netaisyklingo stačiakampio su uţapvalintais 

kampais formos, 1,5 m pločio ir 1,65 m ilgio, į perkasos plotą pateko tik P kapo dalis. Kape atidengti 10 

mirusiųjų griautiniai palaikai – kape jų gali būti daugiau (?) (nuotr. Nr. 15-16). Nustatyti tikslaus 

skaičiaus nepavyko, nes giliau nebuvo preparuojama, be to buvo atidengtas ne visas kapas. Griautinių 

palaikų būklė bloga, kaulai trupantys ir suminkštėję, atidengtų griaučių išlikęs ilgis 1,6-1,65 m. Mirusieji 

buvo suguldyti dvejomis eilėmis, vienas ant kito, sistemingai. Viršutiniai orientuoti Š-P kryptimi, 

apatiniai, remiantis atidengtų kaukolių padėtimi, orientuoti P-Š kryptimi. Ties kapo R kraštu aptiktas 

vienas mirusysis, kuris paguldytas ant dešiniojo šono, jo rankos sulenktos ties alkūnėmis ir sudėtos ant 

krūtinės, kojos ištiestos. Šių palaikų galvos srityje rastas Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas su 

įspaustu uţrašu „Stalag 331 294“ ir saga su averse pavaizduotu „Vyčiu“, juosmens srityje aptiktas odinis 

dirţas (radinių inventorinė lentelė, Inv. Nr. 1; karo belaisvių žetonų lentelė, Nr. 1; nuotr. Nr. 17-18, 80, 

83). Kiti mirusieji paguldyti ant nugarų, rankos taip pat sukryţiuotos ir sudėtos krūtinės srityje, kojos 

ištiestos. Kapo centrinėje dalyje, viršutinių palaikų kojų srityje (ties šlaunikauliais) atidengtos keturios 

kaukolės, kurios priklauso antrosios eilės palaikams. Mirusieji buvo palaidoti duobėje, be karstų, kapo 

uţpilde aptikta kalkių gabaliukų.  

Masinis kapas Nr. 2. Duobė išryškėjo perkasos centrinėje dalyje (kv. A-C/3-6), apie 1,05 m 

atstumu nuo kapo Nr. 1, 0,4-0,5 m gylyje (apie 14,35-14,40 m Habs), palaikai atidengti 1,25-1,4 m gylyje 

(Habs apie 13,25-13,30 m). Kapo gylis nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,4 m (Habs apie 13,25-13,30 

m) ir į įţemį įgilinta apie 1,3 m, uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Ji yra pailgo 

netaisyklingo stačiakampio su uţapvalintais kampais formos, 1,4 m pločio ir 2,5 m ilgio (nuotr. Nr. 19). 
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Kape atidengti 11 mirusiųjų griautiniai palaikai (nuotr. Nr. 20-22). Griautinių palaikų būklė bloga, kaulai 

trupantys ir suminkštėję, atidengtų griaučių išlikęs ilgis 1,6-1,7 m. Mirusieji buvo suguldyti dvejomis 

eilėmis, vienas ant kito, sistemingai, orientuoti Š-P kryptimi, išskyrus vieną, kuris atidengtas P kapo 

dalyje, šalia kitų kojų. Jis orientuotas V-R kryptimi. Ties kapo R ir V kraštais mirusieji, paguldyti ant 

šonų, jų rankos priglausto prie šonų, kojos ištiestos. Kiti mirusieji paguldyti ant nugarų, rankos ir kojos 

ištiestos. Mirusieji buvo palaidoti duobėje, be karstų, kapo uţpilde aptikta kalkių gabaliukų. Radiniai: kv. 

B/4, 1,75 m. gylyje rasta saga su averse pavaizduotu belgišku šėlstančiu liūtu; kv. B/5, 1,75 m gylyje rasta 

metalinė saga su 3 skylėmis (radinių inventorinė lentelė, Inv. Nr. 2-3; nuotr. Nr. 84).  

Masinio kapo Nr. 3. Duobė išryškėjo perkasos P dalyje (kv. A-C/7-10), apie 1,75 m atstumu nuo 

kapo Nr. 2, 0,45-0,5 m gylyje (apie 14,40-14,45 m Habs), palaikai atidengti 1,65-1,8 m gylyje (Habs apie 

13,15-13,20 m). Kapo gylis nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,55 m ir į įţemį įgilinta apie 1,25 m, 

uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Ji yra pailgo stačiakampio su uţapvalintais 

galais formos, 1,3 m pločio ir 2,3 m ilgio (nuotr. Nr. 23-24). Kape atidengti 9 mirusiųjų griautiniai 

palaikai (nuotr. Nr. 25-27). Griautinių palaikų būklė bloga, kaulai trupantys ir suminkštėję, atidengtų 

griaučių išlikęs ilgis 1,55-1,65 m. Mirusieji buvo suguldyti dvejomis eilėmis, vienas ant kito, sistemingai. 

Kapo Š dalyje, viršutinė mirusiųjų eilė, orientuota Š-P kryptimi, o P dalyje, apatinė eilė – P-Š kryptimi. 

Palaikai suguldyti ant šonų arba ant nugarų, rankos ištiestos, priglaustos prie liemens, kojos neţymiai 

sulenktos ties keliais. Mirusieji buvo palaidoti duobėje, be karstų, kapo uţpilde aptikta kalkių gabaliukų. 

Radiniai: kv. B/8, 1,75 m buvo Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas su įspaustu uţrašu „Stalag 331 

3411“; rasta sagų su averse pavaizduotais „Vyčiais“ ir belgiškais šėlstančiais liūtais (radinių inventorinė 

lentelė, Inv. Nr. 4-12; karo belaisvių žetonų lentelė, Nr. 2; nuotr. Nr. 81, 85-91).  

Uţfiksavus kapus, tyrimai buvo nutraukti. 

 

Perkasos Nr. 1 sienelių pjūviai 

 

Perkasos Nr. 1 sienelės, pradedant nuo V perkasos kampo, paţymėtos taip: ŠV sienelė A-C/1, ŠR – 

C/1-10, PR – C-A/10 ir PV – A/1-1. Bendras ploto sienų pjūvių ilgis – 26 m. PV sienelės pjūvis 

nefiksuotas, nes kabelio tiesimo metu buvo suardyta buvusi stratigrafija, tyrimų metu fiksuoti tik 

permaišyti sluoksniai (brėž. Nr.2; nuotr. Nr. 10-11). 

 

ŠV sienos pjūvis 

 

Pjūvio ilgis 3 m. Jį sudaro atkarpa A-C/1 (brėž. Nr.2; nuotr. Nr. 7, 16, 28). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia iki 20 cm storio velėnos (kv. A-B/1), bei 10-25 cm storio maišyto ţvyro, kelio dangos 

sluoksnis (kv. C/1). Giliau yra iki 30 cm storio juodos ţemės – dirvoţemio sluoksnis, po juo 0,45 m 

gylyje (Habs 14,26 m) yra įţemis – gelsvas-rusvas smėlis, kuris apie 1 m gylyje pereina į pilkšvą molį su 

smėliu. Kv. A/1 fiksuotas perkasimas, jo plotis siekia 35 cm, sienelės statmenos, gylis 0,95 m. Pjūvio V 

dalyje (kv. B-C/1) fiksuotas masinio kapo Nr. 1 kontūras, kuris apie 1,3 m įgilintas į įţemį. Kapo sienelės 

statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia 1,52 m, gylis – 1,8 m, uţpildas – permaišytas gelsvas smėlis su 

juoda ţeme. 

 

ŠR sienos pjūvis 

 

Pjūvio ilgis 10 m. Jį sudaro atkarpa C/1-10 (brėž. Nr.2; nuotr. Nr. 9, 12-13). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia 10-15 cm storio maišyto ţvyro, kelio dangos sluoksnis. Giliau yra 12-25 cm dirvoţemio 

sluoksnis. Po juo fiksuotas iki 5 cm storio rusvo smėlio sluoksnis. Giliau yra 5-15 cm pilkos ţemės, XX a. 
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prad. kultūrinis sluoksnis. Kv. C/4-5 fiksuotas 1,85 m pločio ir 0,7 m gylio perkasimas, kuris uţpildytas 

maišyta juoda ţeme su gelsvo smėlio tarpsluoksniais. Po juodos pilkos sluoksniu 0,4-0,45 m gylyje (Habs 

14,33 m) pasiektas įţemis – gelsvas-rusvas smėlis, kuris apie 1,05 m gylyje pereina į pilkšvą molį su 

smėliu, o kv. C/4-10 apie 1,15 m gylyje priemolį keičia smulkus balkšvas smėlis.  

 

PR sienos pjūvis 

 

Pjūvio ilgis 3 m. Jį sudaro atkarpa C-A/10 (brėž. Nr.2; nuotr. Nr. 8, 29). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia iki 15 cm storio velėnos (kv. B-A/1), bei 10-15 cm storio maišyto ţvyro, kelio dangos 

sluoksnis (kv. C/1). Po juo fiksuotas 10-35 cm storio juodos ţemės – dirvoţemio sluoksnis. Giliau yra iki 

15 cm pilkos ţemės, XX a. prad. kultūrinis sluoksnis. 0,45-0,5 m gylyje (Habs 14,45 m) yra įţemis – 

gelsvas-rusvas smėlis, kuris apie 0,95 m gylyje pereina į pilkšvą molį su smėliu. Kv. A/1 fiksuotas 

perkasimas, jo plotis siekia 35 cm, sienelės statmenos, gylis 0,95 m, o apie 1,2 m gylyje pilkšvą molį su 

smėliu keičia smulkus balkšvas smėlis. 

 

Perkasa Nr. 2 (planas Nr. 4; brėž. Nr. 3; nuotr. Nr. 31-53, 75, 82, 92) 
 

Perkasos kampų koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

 

Perkasos kampas 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

ŠV 6137012,19 343001,74 13,96 

ŠR 6137012,23 343004,69 14,12 

PR 6137002,23 343004,91 14,19 

PV 6137002,17 343001,93 13,96 
 

Perkasa Nr. 12 tirta apie 215 m į P nuo Ţaliosios g. ir plento Šilutė-Ţemaičių Naumiestis sankryţos. 

Perkasa atmatuota į R nuo sklypo Ţalioji g. 1, vakarinėje gatvės pusėje – apie 2 m pločio V perkasos dalis 

pateko į kelkraštyje esantį ţolyną, o apie 1 m pločio R dalis apėmė kelio vaţiuojamąją dalį (nuotr. Nr. 

31). Perkasos ŠV kampas yra apie 25,2 m į PR (133° kai Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio 

gyvenamojo pastato ŠR kampo ir apie 20,40 m į ŠR (65° kai Š=0°) nuo to paties pastato PR kampo.  

Perkasa orientuota ilgosiomis kraštinėmis Š-P kryptimi, jos dydis 3x10 m. Perkasos plotas 

suskirstytas 1x1 m dydţio kvadratais. Kvadratai iš Š į P suţymėti skaičiais 1–10 ir iš V į R raidėmis A-C. 

Perkasos paviršius kyla ŠV-PR kryptimis nuo apie 14,60-14,70 iki 14,90-15,00 m Habs. 

Nuėmus 10-20 cm storio velėnos ir paviršinio dirvoţemio sluoksnį perkasos R dalyje (kv. A-B/1-

10) ir kelio dangos – 15-20 cm storio maišyto ţvyro su akmenukais sluoksnį perkasos V dalyje (kv. C/1-

10), giliau tirtas dirvoţemio ir maišyto ţvyro su XX a. II pusės griuvenomis sluoksniai. Maišyto ţvyro 

sluoksnis fiksuotas perkasos R dalyje (kv. B-C/1-10), jo storis siekia 15-25 cm. Dirvoţemio (juodos 

ţemės) sluoksnis aptiktas perkasos V dalyje (A/1-10), storis 10-25 cm. Dirvoţemio ir ţvyro sluoksnių 

paviršiuje išsiskyrė vėlyvi perkasimai:  

1) Į perkasos P dalį (kv. A-B/7-9) pateko 2014 m. tirtos perkasos Nr. 6 R dalis – fiksuotas 

permaišytos juodos ţemės su smėliu sluoksnis.  

2) Prie perkasos V kraštinės (kv. A/1-10) fiksuotas elektros kabelio perkasimas. Perkasimas tęsiasi 

lygiagrečiai Ţaliajai gatvei, Š-P kryptimi, jo plotis siekia 40 cm, sienelės statmenos, gylis apie 0,9-1,05 

m. Perkasime atidengta įspėjamoji „STOP“ juosta, po ja buvo plastmasinis elektros kabelio vamzdis.  

Giliau perkasoje kastas iki 20 cm storio maišyto pilko smėlio sluoksnis, po juo fiksuotas dar vienas 

5-10 cm storio dirvoţemio sluoksnis – buvęs ţemės paviršius. 0,5-0,55 m gylyje pasiektas įţemis – 

gelsvas-rusvas smėlis. Įţemyje, 0,9-1,3 m gylyje (apie 12,75-12,95 m Habs), atidengti 7 masinių kapų 
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kontūrai (nuotr. Nr. 32-37, 50-53). Kapai sunumeruoti nuo Š į P skaičiais 4-10. Preparuojant kapus Nr. 5-

7 atvalytas viršutinis palaidojimo horizontas ir atidengtas kaulų paviršius. Kapai nr. 4, 8-10 netirti, nes į 

tiriamą perkasos plotą pateko nedidelė jų dalis. 

Masinis kapas Nr. 4. Duobė išryškėjo perkasos Š dalyje (kv. A-B/1), 1,25-1,3 m gylyje (apie 

12,75-12,85 m Habs) (nuotr. Nr. 33). Duobė yra pailgo stačiakampio su uţapvalintais kamais formos, į 

perkasos plotą pateko apie 1,75 m pločio ir 0,45 m ilgio P kapo dalis. Duobė uţpildyta permaišytu gelsvo 

smėlio ir juodos ţemės gruntu, sienelės statmenos, į įţemį įgilinta apie 0,75 m.  

Masinis kapas Nr. 5. Duobė išryškėjo perkasos Š dalyje (kv. A-B/2-5), apie 1,2 m atstumu nuo 

kapo Nr. 4, 1,15-1,2 m gylyje (apie 12,75-12,85 m Habs), palaikai atidengti 1,2-1,7 m gylyje. Kapo gylis 

nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,5-1,7 m (Habs apie 12,35-12,45 m) ir į įţemį įgilinta apie 0,75 m, 

uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Ji yra pailgo netaisyklingo stačiakampio su 

uţapvalintais kampais formos, 1,75 m pločio ir 2,65 m ilgio. Kape atidengti 7 mirusiųjų griautiniai 

palaikai (ţr. nuotr. Nr. 40-42). Griautinių palaikų būklė bloga, kaulai trupantys ir suminkštėję, atidengtų 

griaučių išlikęs ilgis 1,25-1,65 m. Mirusieji buvo suguldyti dvejomis eilėmis, vienas ant kito, viršutinė 

eilė orientuota V-R kryptimi, apatiniai, remiantis atidengtų kaukolių padėtimi, orientuoti R-V kryptimi. 

Palaikai suguldyti nesistemingai – sumesti vienas ant kito. Mirusieji guli ant pilvo arba ant nugarų, rankos 

ir kojos ištiestos į šonus arba sulenktos ties alkūnėmis ir keliais. Palaikai buvo palaidoti duobėje, be 

karstų. Radiniai: kv. A/4, 1,55 m. gylyje, ant kaukolės rastas Pagėgių lagerio karo belaisvio ţetonas su 

įspaustu uţrašu „OFLAG 53 384“ (karo belaisvių žetonų lentelė, Nr. 3; nuotr. Nr. 43, 82). 

Masinis kapas Nr. 6. Duobė išryškėjo perkasos P dalyje (kv. A-B/6-9), apie 1,2 m atstumu nuo 

kapo Nr. 4, 1,15-1,2 m gylyje (apie 12,95-13,00 m Habs), palaikai atidengti 1,2-1,35 m gylyje. Kapo gylis 

nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,35 m (Habs apie 12,70 m) ir į įţemį įgilinta apie 0,7 m, uţpildyta 

permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Ji yra pailgo netaisyklingo stačiakampio su 

uţapvalintais kampais formos, 1,65 m pločio ir 2,4 m ilgio. Kape atidengti 6 mirusiųjų griautiniai palaikai 

(nuotr. Nr. 40-42). Griautinių palaikų būklė bloga, kaulai trupantys ir suminkštėję, atidengtų griaučių 

išlikęs ilgis 1,25-1,65 m. Mirusieji buvo suguldyti dvejomis eilėmis, vienas ant kito, viršutinė eilė 

orientuota V-R kryptimi, apatiniai – R-V kryptimi. Palaikai suguldyti nesistemingai – sumesti vienas ant 

kito. Mirusieji guli ant pilvo arba ant nugarų, rankos ir kojos ištiestos į šonus arba sulenktos ties 

alkūnėmis ir keliais. Palaikai buvo palaidoti duobėje, be karstų. Kv. A/8, 1,2 m gylyje rasta medinė saga 

(radinių inventorinė lentelė, Inv. Nr. 13; nuotr. Nr. 92). 

Masinis kapas Nr. 7. Duobė išryškėjo perkasos P dalyje (kv. A-B/10), apie 1,15 m atstumu nuo 

kapo Nr. 6, 1,05-1,15 m gylyje (apie 14,40-14,45 m Habs), palaikai atidengti 1,65-1,8 m gylyje (Habs apie 

12,90-13,00 m). Kapo gylis nuo dabartinio ţemės paviršiaus apie 1,3 m ir į įţemį įgilinta apie 0,75 m, 

uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu. Ji yra pailgo netaisyklingo stačiakampio su 

uţapvalintais kampais formos, į perkasos plotą pateko apie 1,6 m pločio ir 0,65 m ilgio Š kapo dalis. 

Kape atidengti 2 mirusiųjų griautiniai palaikai (nuotr. Nr. 47-49). Mirusieji buvo suguldyti dvejomis 

eilėmis, vienas ant kito, atidengti tik viršutiniai palaikai, apatinės eilės fiksuotas tik vienas kojos kaulas. 

Griautinių palaikų būklė bloga, kaulai trupantys ir suminkštėję, atidengtų griaučių išlikęs ilgis 1,25 m, 

kojos pateko uţ perkasos ploto ribų. Mirusysis orientuotas R-V kryptimi, paguldytas netaisyklingai – ant 

pilvo, dešinė ranka yra apačioje, kairė – ištiesta, kojos išskėstos. Mirusieji buvo palaidoti duobėje, be 

karstų, radinių nerasta.  

Masinio kapo Nr. 8 duobė išryškėjo perkasos Š dalyje (kv. C/2-5), 1,2-1,25 m gylyje (apie 12,80-

12,85 m Habs) (nuotr. Nr. 34). Duobė yra pailgo stačiakampio su uţapvalintais kampais formos, į perkasos 

plotą pateko apie 0,1 m pločio ir 2,6 m ilgio V kapo dalis. Duobė uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir 

juodos ţemės gruntu, jos Š dalies sienelės nuoţulnios, P – statmenos, į įţemį įgilinta apie 0,75 m.  
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Masinio kapo Nr. 9 duobė išryškėjo perkasos P dalyje (kv. C/6-9), apie 1,15 m atstumu nuo kapo 

Nr. 8, 1,05-1,15 m gylyje (apie 12,95-13,05 m Habs) (nuotr. Nr. 39). Duobė yra pailgo stačiakampio su 

uţapvalintais kampais formos, į perkasos plotą pateko apie 0,1 m pločio ir 3,05 m ilgio V kapo dalis. 

Duobė uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu, jos Š dalies sienelės nuoţulnios, P – 

statmenos, į įţemį įgilinta apie 0,55 m.  

Masinio kapo Nr. 10 duobė išryškėjo perkasos P dalyje (kv. C/10), apie 0,65 m atstumu nuo kapo 

Nr. 9, 1,2 m gylyje (apie 12,90 m Habs) (nuotr. Nr. 39). Duobė yra pailgo stačiakampio su uţapvalintais 

kampais formos (?), į perkasos plotą pateko apie 0,3 m pločio ir 0,85 m ilgio V kapo dalis. Duobė 

uţpildyta permaišytu gelsvo smėlio ir juodos ţemės gruntu, sienelės statmenos, į įţemį įgilinta apie 0,6 m. 

Uţfiksavus kapus, tyrimai buvo nutraukti. 

 

Perkasos Nr. 2 sienelių pjūviai 

 

Perkasos Nr. 1 sienelės, pradedant nuo V perkasos kampo, paţymėtos taip: ŠV sienelė A-C/1, ŠR – 

C/1-10, PR – C-A/10 ir PV – A/1-1. Bendras ploto sienų pjūvių ilgis – 26 m. PV sienelės pjūvis 

nefiksuotas, nes kabelio tiesimo metu buvo suardyta buvusi stratigrafija, tyrimų metu fiksuoti tik 

permaišyti sluoksniai (brėž. Nr.3; nuotr. Nr. 10-11). 

 

Š sienos pjūvis 

 

Pjūvio ilgis 3 m. Jį sudaro atkarpa A-C/1 (brėž. Nr.3; nuotr. Nr. 7, 16, 28). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia iki 20 cm storio velėnos (kv. A-B/1), bei 10-25 cm storio maišyto ţvyro, kelio dangos 

sluoksnis (kv. C/1). Giliau, po velėnos sluoksniu, (kv. A-B/1) yra 5-20 cm storio juodos ţemės – 

dirvoţemio sluoksnis. Po juo, (kv. A-C/1) fiksuotas 5-25 cm storio maišyto ţvyro su XX a. II p. 

griuvenomis sluoksnis. Giliau yra 13-18 cm storio juodos ţemės – dirvoţemio sluoksnis. Po juo, 0,5 m 

gylyje (Habs 13,57 m) yra įţemis – gelsvas-rusvas smėlis. Kv. A/1 fiksuotas perkasimas, jo plotis siekia 45 

cm, sienelės statmenos, gylis 0,8 m. Pjūvio kvadratuose (kv. A-B/1) fiksuotas masinio kapo Nr. 4 

kontūras, kuris apie 0,75 m įgilintas į įţemį. Kapo sienelės statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia 1,52 

m, uţpildas – permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme. 

 

R sienos pjūvis 

 

Pjūvio ilgis 10 m. Jį sudaro atkarpa C/1-10 (brėž. Nr.3; nuotr. Nr. 9, 12-13). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia 13-17 cm storio maišyto ţvyro, kelio dangos sluoksnis. Giliau yra 5-15 cm storio maišyto 

ţvyro su XX a. II p. griuvenomis sluoksnis. Po juo fiksuotas 5-35 cm pilko permaišyto smėlio sluoksnis. 

Giliau yra 5-13 cm storio juodos ţemės – dirvoţemio sluoksnis.  Po juodos ţemės sluoksniu 0,5-0,5 m 

gylyje (Habs 13,64 m) pasiektas įţemis – gelsvas-rusvas smėlis. Pjūvio kvadrate (kv. C/10) fiksuotas 

masinio kapo Nr. 8 kontūras, kuris apie 0,75 m įgilintas į įţemį. Kapo Š dalies sienelės nuoţulnios, P – 

statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia 0,76 m, uţpildas – permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme. 

Pjūvio kvadratuose (kv. C/6-9) fiksuotas masinio kapo Nr. 9 kontūras, kuris apie 0,55 m įgilintas į įţemį. 

Kapo Š dalies sienelės nuoţulnios, P – statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia 3,11 m, uţpildas – 

permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme. Pjūvio kvadratuose (kv. C/3-5) fiksuotas masinio kapo Nr. 10 

kontūras, kuris apie 0,6 m įgilintas į įţemį. Kapo sienelės statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia apie 

2,03 m, uţpildas - permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme.  

 

P sienos pjūvis 
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Pjūvio ilgis 3 m. Jį sudaro atkarpa C-A/10 (brėž. Nr. 3; nuotr. Nr. 8, 29). Ţemės paviršių pjūvio 

vietoje dengia iki 5 cm storio velėnos (kv. C-A/1), bei 10 storio maišyto ţvyro, kelio dangos sluoksnis 

(kv. C/1). Giliau fiksuotas apie 50 cm storio juodos ţemės – dirvoţemio sluoksnis su 5-10 cm storio 

maišyto ţvyro su XX a. II p. griuvenomis ir pilko permaišyto smėlio tarpsluoksniais. 0,5 m gylyje (Habs 

13,58 m) yra įţemis – gelsvas-rusvas smėlis.  Pjūvio kvadrate (kv. C/10) fiksuotas masinio kapo Nr. 8 

kontūras, kuris apie 0,75 m įgilintas į įţemį. Kapo sienelės statmenos, pjūvio vietoje jo plotis siekia 0,25 

m, uţpildas – permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme. Pjūvio kvadratuose (kv. B-A/10) fiksuotas 

masinio kapo Nr. 7 kontūras, kuris apie 0,75 m įgilintas į įţemį. Kapo sienelės statmenos, pjūvio vietoje 

jo plotis siekia apie 1,5 m, uţpildas – permaišytas gelsvas smėlis su juoda ţeme. 

 

Šurfas Nr. 1 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 54-55) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136938,86 343021,06 15,22 
 

Šurfas Nr. 1 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo PV dalyje (nuotr. Nr. 54). Šurfo PV 

kampas yra apie 13,25 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 34,8 m į PR (104° kai 

Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 15,20 m Habs. 

Nuėmus 30-35 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 15-20 cm storio 

maišyto šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, apie 0,45-0,55 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, 

pasiektas įţemis – smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 55). Šurfas kastas iki 0,95 m gylio. Tiriant šurfą 

archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 2 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 56-57, 76) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136959,34 343019,67 14,09 
 

Šurfas Nr. 2 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo PV dalyje (nuotr. Nr. 56). Šurfo PV 

kampas yra apie 10,6 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 34,65 m į ŠR (70° kai 

Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,00 m Habs. 

Nuėmus 15-20 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 20-25 cm storio 

maišyto šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 40 cm gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas 

įţemis – smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 57). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar 

struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 3 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 58-59) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 
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X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136981,63 343019,40 14,27 
 

Šurfas Nr. 3 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo ŠV dalyje (nuotr. Nr. 58). Šurfo PV 

kampas yra apie 10,65 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 47,2 m į ŠR (45° kai 

Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,30 m Habs. 

Nuėmus 25-30 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 50 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 0,75-0,8 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, pasiektas įţemis – 

smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 59). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų 

neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 4 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 60-61) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6137007,56 343021,38 14,12 
 

Šurfas Nr. 4 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo ŠV dalyje (nuotr. Nr. 60). Šurfo PV 

kampas yra apie 13,05 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 32,4 m į R nuo sklype 

Ţalioji g. 3 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis kraštinėmis Š-P 

kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. Šurfo paviršius 

lygus – altitudė siekia apie 14,10 m Habs. 

Nuėmus 20-25 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 45-50 cm storio 

maišyto šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 0,55-0,7 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas 

įţemis – smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 61). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar 

struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 5 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 62-63, 77) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6137031,82 343018,01 14,34 
 

Šurfas Nr. 5 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo ŠV dalyje (nuotr. Nr. 62). Šurfo PV 

kampas yra apie 9,65 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 37,95 m į ŠR (50° kai 

Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 3 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,35 m Habs. 

Nuėmus 30 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, giliau fiksuotas 10 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Po juo atsidengė apie 20 cm pilko smėlio sluoksnis. Giliau, 0,65 gylyje 

nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas įţemis – smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 63). Tiriant šurfą 

archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 6 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 64-65) 
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Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6137004,73 343048,80 14,09 
 

Šurfas Nr. 6 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo ŠR dalyje (nuotr. Nr. 64). Šurfo PV kampas 

yra apie 40,38 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 59,8 m į R nuo sklype Ţalioji 

g. 3 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis kraštinėmis Š-P kryptimi, jo 

dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. Šurfo paviršius lygus – 

altitudė siekia apie 14,10 m Habs. 

Nuėmus 30-35 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 30-40 cm storio 

maišyto šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 0,55-0,75 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, 

fiksuotas įţemis – smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 65). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių 

ar struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 7 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 66-67, 78) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136982,66 343042,72 14,48 
 

Šurfas Nr. 7 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo ŠR dalyje (nuotr. Nr. 66). Šurfo PV kampas 

yra apie 33,95 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 58,8 m į PR (115° kai Š=0°) 

nuo sklype Ţalioji g. 3 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,50 m Habs. 

Nuėmus 30 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį vietomis maišytą su rusvus smėliu  po juo 

fiksuotas įţemis – šviesiai rusvas rūdingas smėlis. 0,55 – 0,6 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus 

šviesiai rusvą rūdingą smėlį keičia balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 67). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų 

radinių ar struktūrų neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 8 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 68-69) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136973,46 343040,28 14,39 
 

Šurfas Nr. 8 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo PR dalyje (nuotr. Nr. 68). Šurfo PV kampas 

yra apie 31,40 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 59,20 m į ŠR (65° kai Š=0°) 

nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,40 m Habs. 

Nuėmus 20 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 15 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau atsidengė 15 cm pilko smėlio ir apie 20 cm maišyto šviesiai rusvo 

smėlio sluoksniai. Giliau, 0,65 gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas įţemis – smulkus balkšvas 

smėlis (nuotr. Nr. 69). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. 
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Šurfas Nr. 9 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 70-71) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136954,95 343038,56 14,45 
 

Šurfas Nr. 9 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo PR dalyje (nuotr. Nr. 70). Šurfo PV kampas 

yra apie 29,4 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 51,9 m į ŠR (80° kai Š=0°) nuo 

sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis kraštinėmis Š-

P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. Šurfo paviršius 

lygus – altitudė siekia apie 14,45 m Habs. 

Nuėmus 20 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 10-25 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 0,3-0,4 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas įţemis – 

smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 71). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų 

neaptikta. 

 

Šurfas Nr. 10 (planas Nr. 5; nuotr. Nr. 72-73, 79) 
 

Šurfo centro koordinatės ir aukščiai (LKS 94, Baltijos aukščių sistema) 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Z 

Aukštis (m Habs) 

6136943,75 343040,28 14,61 
 

Šurfas Nr. 10 tirtas šalia Ţaliosios g. esančiame miške, jo PR dalyje (nuotr. Nr. 72). Šurfo PV 

kampas yra apie 30,95 m atstumu į R nuo Ţaliosios g. vaţiuojamosios dalies ir apie 53,1 m į PR (95° kai 

Š=0°) nuo sklype Ţalioji g. 1 stovinčio gyvenamojo pastato PR kampo. Šurfas orientuotas ilgosiomis 

kraštinėmis Š-P kryptimi, jo dydis 1x2 m. Š ir P kraštai paţymėti raide A, o V ir R kraštai skaičiais 1-2. 

Šurfo paviršius lygus – altitudė siekia apie 14,60 m Habs. 

Nuėmus 10 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, po juo fiksuotas 25-35 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Giliau, 0,4-0,45 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, fiksuotas įţemis – 

smulkus balkšvas smėlis (nuotr. Nr. 73). Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų 

neaptikta. 

 

Po tyrimų perkasos ir šurfai buvo uţkasti (nuotr. Nr. 74-79). 

 

 

4. Išvados 

 

2016 m. rugsėjo-spalio mėn. Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Ţaliojoje g. buvo atlikti detalieji 

archeologiniai tyrimai. Ţaliojoje g. esanti II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vieta šiuo metu 

nėra įtraukta į KPD registrą.  

Tyrimų metu buvo ištirta 10 1x2 m (2m
2
) ploto šurfų, bendras ištirtas plotas 20 m

2
 ir 2 3x10 m 

(30m
2
) perkasos, bendras ištirtas plotas 60 m

2 
. Iš viso buvo ištirtas 80 m

2
 plotas. Tyrimų metu rasta ir 

inventorinta 13 vnt. radinių – sagų. Rasti trys ţetonai, kurie palikti radimvietėse. Radiniai perduoti Šilutės 

muziejui.  
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Atlikus tyrinėjimus nustatyta:  

1. Tyrimų metu ištirtose perkasose Nr. 1 ir 2 aptikti II pasaulinio karo belaisvių masiniai 

kapai su palaikais ir radiniais. 

Perkasoje Nr. 1 įsigilinus iki 1,2-1,4 m gylio nuo dabartinio ţemės paviršiaus (apie 13,20-13,45 m 

Habs) buvo atidengtos 3 kapų duobės Nr. 1-3, perkasoje Nr. 2, 0,9-1,25 m gylyje (apie 12,75-12,95 m 

Habs), aptiktos dvi eilės kapų, iš viso fiksuoti 7 kapai Nr. 4-10. Kapai iškasti 0,65-1,85 m atstumu vienas 

nuo kito. Kapų duobės yra nuo 1,45x2,4 iki 1,75x2,6 m dydţio, pailgo stačiakampio su uţapvalintais 

galais formos, uţpildytos – pilko, gelsvo maišyto smėlio su juoda ţeme ir molio, kalkių gabaliukais 

gruntu, orientuotos Š-P kryptimi. Kapų gylis nuo esamo ţemės paviršiaus apie 1,1-1,8 m. Dalis kapų 

suardyta komunikacijų tiesimo metu. 

Masiniuose kapuose Nr. 1-3 ir 5-7 atvalius ir atidengus kaulų paviršių, nustatyta, kad palaikų 

skaičius viename kape – apie 10 mirusiųjų, palaikų būklė bloga. Mirusieji palaidoti netaisyklingai – 

aukštielninki, ant pilvo arba ant šonų, rankų ir kojų padėtis nenuosekli. Kapuose Nr. 1-3 palaikai sudėti 

sistemingiau, suguldyti dviem eilėmis, orientuojant Š-P arba P-Š kryptimis, paguldyti ant nugarų arba ant 

šonų, rankos priglausto prie šonų arba sukryţiuotos krūtinės srityje. Kapuose Nr. 5-7, panašu, kad 

mirusieji buvo sumesti – daugelis jų guli ant pilvų arba ant šonų, rankos ir kojos sulenktos, orientuoti V-R 

arba R-V kryptimi. 

 Kape Nr. 1 rasta Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas su įspaustu uţrašu „Stalag 331 294“. 

Taip pat rasta saga, averse pavaizduotas „Vytis“. 

 Kape Nr. 2 aptikta saga su averse pavaizduotu belgišku šėlstančiu liūtu. 

 Kape Nr. 3 buvo Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas su įspaustu uţrašu „Stalag 331 

3411“. Taip pat rasta sagų su averse pavaizduotu „Vyčiu“ ir belgišku šėlstančiu liūtu. 

 Kape Nr. 5 rasta Pagėgių lagerio karo belaisvio ţetonas su įspaustu uţrašu „OFLAG 53 

384“. 

2. Šalia Ţaliosios g. esančiame miške – jautrioje zonoje ištirtuose šurfuose palaidojimų 

neaptikta. 

Nuėmus 10-35 cm storio paviršinį miško paklotės sluoksnį, fiksuotas 15-50 cm storio maišyto 

šviesiai rusvo smėlio sluoksnis. Apie 0,4-0,8 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus, pasiektas įţemis – 

smulkus balkšvas smėlis.  

 

Remiantis archeologinių tyrimų duomenimis ir 1944.12.23 d. aerofotografija, galima 

konstatuoti, kad Ţaliosios g. dalyje, apie 1585 m
2
 ploto teritorijoje, II pasaulinio karo metu galėjo 

buvo palaidota apie 630 belaisvių. 1944 metų aerofotografijoje matomos dvi kapų eilės, kurios 

tęsiasi Š-P kryptimi, šalia miško. Vakarinėje eilėje yra 29 duobės, o rytinėje – 34, iš viso 63 masiniai 

kapai. Archeologinių tyrimų metu taipogi fiksuotos dvi kapų eilės, kurios tęsiasi analogiškai 

matomoms aerofotografijoje. Atskiruose kapuose aptikta apie 10 mirusiųjų. 

 

Paminklosauginiai reikalavimai: 

1. Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Ţaliojoje g. buvo aptikta Macikų lagerio II pasaulinio karo 

belaisvių masiniai kapai. Rekomenduojama teritoriją įtraukti į saugomų Nekilnojamo kultūros paveldo 

objektų registrą (patikslintos teritorijos koordinatės pateiktos ţemiau).  

2. Ateityje planuojant vykdyti ţemės judinimo darbus siūlomoje saugoti teritorijoje ir jos aplinkoje, 

būtina atlikti archeologinius tyrimus. Tikėtina, kad aplinkoje gali būti išlikę palaikų kaulų iš suardytų 

kapų. 
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Siūlomos saugoti Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos ribų kampų 

koordinatės (LKS 94) 

 

X 

Šiaurės platuma (m) 

Y 

Rytų ilguma (m) 

Teritorijos ŠV kampas 6137048,23 343000,81 

Teritorijos ŠR kampas 6137048,21 343009,63 

Teritorijos PR kampas 6136900,62 343010,04 

Teritorijos PV kampas 6136900,64 342997,36 

 

 

 

 

 

Archeologas  

Darius Balsas  
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5. Radinių inventorinė lentelė 

Objektas: Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos teritorijos, Šilutės r. sav., 

Armalėnų k., Ţaliosios g. 2016 m. detalieji archeologiniai tyrimai 

In
v
. 
N

r.
 

 G
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Perkasa Nr. 1 

1 1,55 m 

C/1 

Kapas Nr. 1 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – „Vytis“. Skersmuo – 26 mm, 

storis – 8 mm. Kilpelė nulūţusi.  

ţr. nuotrauka 

Nr. 83 

2 1,75 m 

B/4 

Kapas Nr. 2 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – Belgijos šėlstantis liūtas. 

Skersmuo – 18 mm, storis – 4 mm. Kilpelė apvali, skersmuo – 8 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 84 

3 1,75 m 

B/5 

Kapas Nr. 2 

Saga, metalinė, apvali, su 3 skylėmis. Skersmuo – 17 mm, storis – 1 

mm. 

 

4 1,75 m 

A/8 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – Belgijos šėlstantis liūtas. 

Skersmuo – 25 mm, storis – 4 mm. Kilpelė nulūţusi. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 85 

5 1,75 m 

A/8 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – „Vytis“. Skersmuo – 22 mm, 

storis – 8 mm. . Kilpelė apvali, skersmuo – 7 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 86 

6 1,75 m 

A/9 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – „Vytis“. Skersmuo – 22 mm, 

storis – 8 mm. Kilpelė apvali, skersmuo – 7 mm. Vidinėje pusėje 

medţiagos likučiai. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 87 

7 1,75 m 

B/8 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Skersmuo – 18 mm, storis – 1 mm.  

Kilpelė apvali, skersmuo – 6 mm.  

ţr. nuotrauka 

Nr. 88 

8 1,75 m 

B/8 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – Belgijos šėlstantis liūtas. 

Skersmuo – 22 mm, storis – 8 mm. Kilpelė apvali, skersmuo – 7 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 89 

9 1,75 m 

B/9 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – Belgijos šėlstantis liūtas. 

Skersmuo – 25 mm, storis – 6 mm. Kilpelė nulūţusi. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 90 

10 1,8 m 

B/8 

Kapas Nr. 3 

Saga, vario lydinys, apvali. Averse – Belgijos šėlstantis liūtas. 

Skersmuo – 25 mm, storis – 6 mm. Kilpelė nulūţusi. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 91 

11 1,8 m 

B/9 

Kapas Nr. 3 

Saga, metalinė, apvali, su 4 skylėmis. Skersmuo – 16 mm, storis – 1 

mm. 

 

12 1,8 m 

B/9 

Kapas Nr. 3 

Saga, metalinė, apvali, su 4 skylėmis. Skersmuo – 17 mm, storis – 1 

mm. 
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Perkasa Nr. 2 

13 1,2 m 

A/8 

Kapas Nr. 6 

Saga, medinė, apvali., su 4 skylėmis Skersmuo – 12 mm, storis – 3 

mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 92 

 

6. Karo belaisvių ţetonų lentelė 

 

Objektas: Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos teritorijos, Šilutės r. 

sav., Armalėnų k., Ţaliosios g. 2016 m. detalieji archeologiniai tyrimai 

N
r.

 

 G
y
li

s/
k

v
a
d

ra
ta

s 
  

/k
a
p

a
s 

          A
p

ra
šy

m
a
s 

 N
u

o
tr

a
u

k
o
s 

Perkas Nr. 1 

1 1,35 m 

C/1 

Kapas Nr. 1 

Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas. Įspaustas uţrašas 

„Stalag 331 294“. Ţetono matmenys 50x151 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 80 

2 1,75 m 

B/8 

Kapas Nr. 3 

Macikų lagerio karo belaisvio ţetonas. Įspaustas uţrašas 

„Stalag 331 3411“. Ţetono matmenys 53x152 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 81 

3 1,55 m 

A/4 

Kapas Nr. 5 

Pagėgių lagerio karo belaisvio ţetonas. Įspaustas uţrašas 

„OFLAG 53 384“. Ţetono matmenys 51x149 mm. 

ţr. nuotrauka 

Nr. 82 
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7. Grafinės medţiagos sąrašas 

7.1. Planų sąrašas 

 

1. Planas Nr. 1  2016 m. archeologinių detaliųjų tyrimų Macikų lagerio II P.K. belaisvių masinio 

palaidojimo vietoje, Ţaliojoje g., Armalėnų k. (Šilutės r. sav.), situacijos planas. M 1:1000. 

2. Planas Nr.2  2016 m. archeologinių detaliųjų tyrimų Macikų lagerio II P.K. belaisvių masinio 

palaidojimo vietoje, Ţaliojoje g., Armalėnų k. (Šilutės r. sav.), situacijos planas, pagrindas 1944.12.23 d. 

aerofotografija. 

3. Planas Nr. 3  2016 m. archeologinių detaliųjų tyrimų Macikų lagerio II P.K. belaisvių masinio 

palaidojimo vietoje, Ţaliojoje g., Armalėnų k. (Šilutės r. sav.), perkasos Nr. 1 situacijos planas. M 1:250 

4. Planas Nr. 4  2016 m. archeologinių detaliųjų tyrimų Macikų lagerio II P.K. belaisvių masinio 

palaidojimo vietoje, Ţaliojoje g., Armalėnų k. (Šilutės r. sav.), perkasos Nr. 2 situacijos planas. M 1:250 

5. Planas Nr.5  2016 m. archeologinių detaliųjų tyrimų Macikų lagerio II P.K. belaisvių masinio 

palaidojimo vietoje, Ţaliojoje g., Armalėnų k. (Šilutės r. sav.), ir 2012 m. magnetometrinių tyrimų 

situacijos planas. M 1:1000. 

 

7.2. Brėţinių sąrašas 

 

1. Sutartiniai ţenklai. 

2. Perkasos Nr. 1 planas ir sienelių stratigrafija. 

3. Perkasos Nr. 2 planas ir sienelių stratigrafija. 
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2016 m.

  Archeologas: 1R. Kraniauskas  Braižė:

- Diržas

Brėžinys

LAPAS LAPŲ

D. Balsas

8.2. Brėžiniai

Sutartiniai ženklai

Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo
vietos, Šilutės sav., Armalėnų k., Žaliosios g.

detalieji archeologiniai tyrimai

- Maišytas žvyras, kelio danga

- Dirvožemis

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- Pilka žemė, XX a. pr. kultūrinis
  sluoknis
- Smėlis

- Molis su smėliu

- Velėna

A - Akmuo

- Perkasimas, maišytas gruntas

- Maišytas žvyras su XX a. II p. griuvenomis.

- Kaulai

- Maišytas pilkas smėlis

- Kaukolės vieta

- Kapo duobės užpildas, maišytas gruntas

- Sągų vieta ir inventoriaus
  numeris, (L-Lietuva, B-Belgija)

L
1

Stalag 331
294 - Karo belaisvių žetono vieta ir numeris

B
1

24
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9. Nuotraukų sąrašas 

 

1. Tyrimų vieta, Ţaliosios g. pietinė dalis iš P. 

2. Tyrimų vieta, Ţaliosios g. šiaurinė dalis iš Š. 

3. Tyrimų vieta miške iš ŠV. 

4. Tyrimų vieta miške iš Š. 

5. Perkasos Nr. 1 vieta iš Š . 

6. Perkasos Nr. 1 vieta iš P. 

7. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PR. 

8. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠV. 

9. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PV. 

10. Perkasos Nr. 1 pietinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠR. 

11. Perkasos Nr. 1 šiaurinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠR. 

12. Perkasos Nr. 1 šiaurinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš PV. 

13. Perkasos Nr. 1 pietinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš PV. 

14. Masinio kapo Nr. 1 duobė, kv. B-C/1-2, gylis 1,4-1,5 m iš Š. 

15. Masinis kapas Nr. 1, kv. B-C/1-2, gylis 1,7-1,8 m iš R. 

16. Masinis kapas Nr. 1, kv. B-C/1-2, gylis 1,7-1,8 m iš P. 

17. Odinis dirţas in situ kape Nr. 1 iš PV. 

18. Saga in situ kape Nr. 1 iš PV. 

19. Masinio kapo Nr. 2 duobė, kv. A-C/3-6, gylis 1,2-1,35 m iš R. 

20. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš PV. 

21. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš R. 

22. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš V. 

23. Masinio kapo Nr. 3 duobė, kv. A-B/7-10, gylis 1,35-1,4 m iš R. 

24. Masinio kapo Nr. 3 duobė, kv. A-B/7-10, gylis 1,35-1,4 m iš P. 

25. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš R. 

26. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš P. 

27. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš V. 

28. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš PR. 

29. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš ŠV. 

30. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš P. 

31. Perkasos Nr. 2 vieta iš P. 

32. Perkasa Nr. 2 tyrimų metu iš ŠR. 

33. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš P. 
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34. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš Š. 

35. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš ŠV. 

36. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš PV. 

37. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš PR. 

38. Perkasos Nr. 2 šiaurinė dalis, gylis 0,9-1,25 m, iš V. 

39. Perkasos Nr. 2 pietinė dalis, gylis 0,9-1,25 m, iš V. 

40. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš V. 

41. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš Š. 

42. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš R. 

43. Identifikacijos ţetonas in situ kape Nr. 5 iš P. 

44. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš V. 

45. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš P. 

46. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš R. 

47. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš P. 

48. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš V. 

49. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš Š. 

50. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš P. 

51. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš Š. 

52. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš PR. 

53. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš ŠR. 

54. Šurfo Nr. 1 vieta PV. 

55. Šurfas Nr. 1 iš V. 

56. Šurfo Nr. 2 vieta Š. 

57. Šurfas Nr. 2 iš V. 

58. Šurfo Nr. 3 vieta PR. 

59. Šurfas Nr. 3 iš V. 

60. Šurfo Nr. 4 vieta PV. 

61. Šurfas Nr. 4 iš V. 

62. Šurfo Nr. 5 vieta P. 

63. Šurfas Nr. 5 iš V. 

64. Šurfo Nr. 6 vieta ŠR. 

65. Šurfas Nr. 6 iš R. 

66. Šurfo Nr. 7 vieta PV. 

67. Šurfas Nr. 7 iš V. 

68. Šurfo Nr. 8 vieta Š. 
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69. Šurfas Nr. 8 iš V. 

70. Šurfo Nr. 9 vieta PV. 

71. Šurfas Nr. 9 iš V. 

72. Šurfo Nr. 10 vieta PR. 

73. Šurfas Nr. 10 iš R. 

74. Perkasos Nr. 1 vieta po tyrimų iš Š. 

75. Perkasos Nr. 2 vieta po tyrimų iš P. 

76. Šurfo Nr. 2 vieta po tyrimų iš V. 

77. Šurfo Nr. 5 vieta po tyrimų iš ŠR. 

78. Šurfo Nr. 7 vieta po tyrimų iš R. 

79. Šurfo Nr. 10 vieta po tyrimų iš P. 

80. Karo belaisvio ţetonas iš masinio kapo Nr. 1, perkasa Nr. 1. 

81. Karo belaisvio ţetonas iš masinio kapo Nr. 3, perkasa Nr. 1. 

82. Karo belaisvio ţetonas iš masinio kapo Nr. 5, perkasa Nr. 2. 

83. Saga iš masinio kapo Nr. 1, Inv. Nr. 1. 

84. Saga iš masinio kapo Nr. 2, Inv. Nr. 2. 

85. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 4. 

86. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 5. 

87. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 6. 

88. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 7. 

89. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 8. 

90. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 9. 

91. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 10. 

92. Saga iš masinio kapo Nr. 6, Inv. Nr. 13. 
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10. Nuotraukos 

  
1. Tyrimų vieta, Žaliosios g. pietinė dalis iš P 2. Tyrimų vieta, Žaliosios g. šiaurinė dalis iš Š 

  
3. Tyrimų vieta miške iš ŠV 4. Tyrimų vieta miške iš Š 

   
5. Perkasos Nr. 1 vieta iš Š 6. Perkasos Nr. 1 vieta iš P 

 
7. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PR 
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8. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠV 

 
9. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PV 

  
10. Perkasos Nr. 1 pietinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠR 11. Perkasos Nr. 1 šiaurinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš ŠR 



32 
 

  
12. Perkasos Nr. 1 šiaurinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš PV 13. Perkasos Nr. 1 pietinė dalis, gylis 1,2-1,4 m, iš PV 

 
14. Masinio kapo Nr. 1 duobė, kv. B-C/1-2, gylis 1,4-1,5 m iš Š 

 
15. Masinis kapas Nr. 1, kv. B-C/1-2, gylis 1,7-1,8 m iš R 
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16. Masinis kapas Nr. 1, kv. B-C/1-2, gylis 1,7-1,8 m iš P 

  
17. Odinis diržas in situ kape Nr. 1 iš PV 18. Saga in situ kape Nr. 1 iš PV 

 
19. Masinio kapo Nr. 2 duobė, kv. A-C/3-6, gylis 1,2-1,35 m iš R 
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20. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš PV 

 
21. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš R 

 
22. Masinis kapas Nr. 2, kv. A-C/3-6, gylis 1,65-1,75 m iš V 
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23. Masinio kapo Nr. 3 duobė, kv. A-B/7-10, gylis 1,35-1,4 m iš R 

 
24. Masinio kapo Nr. 3 duobė, kv. A-B/7-10, gylis 1,35-1,4 m iš P 

 
25. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš R 
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26. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš P 

 
27. Masinis kapas Nr. 3, kv. A-B/7-10, gylis 1,75-1,8 m iš V 

 
28. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš PR 
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29. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš ŠV 

 
30. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš P 

  
31. Perkasos Nr. 2 vieta iš P 32. Perkasa Nr. 2 tyrimų metu iš ŠR 
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33. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš P 

 
34. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš Š 

 
35. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš ŠV 
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36. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš PV 

 
37. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš PR 

  
38. Perkasos Nr. 2 šiaurinė dalis, gylis 0,9-1,25 m, iš V 39. Perkasos Nr. 2 pietinė dalis, gylis 0,9-1,25 m, iš V 
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40. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš V 

 
41. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš Š 

 
42. Masinis kapas Nr. 5, kv. A-B/2-5, gylis 1,55-1,6 m iš R 
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43. Identifikacijos žetonas in situ kape Nr. 5 iš P 

 
44. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš V 

 
45. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš P 
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46. Masinis kapas Nr. 6, kv. A-B/6-9, gylis 1,1-1,2 m iš R 

 
47. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš P 

 
48. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš V 
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49. Masinis kapas Nr. 7, kv. A-B/10, gylis 1,15-1,2 m iš Š 

 
50. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš P 

 

51. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš Š 
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52. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš PR 

 
53. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš ŠR 

  
54. Šurfo Nr. 1 vieta PV 55. Šurfas Nr. 1 iš V 
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56. Šurfo Nr. 2 vieta Š 57. Šurfas Nr. 2 iš V 

 
 

 

58. Šurfo Nr. 3 vieta PR 59. Šurfas Nr. 3 iš V 

  
60. Šurfo Nr. 4 vieta PV  61. Šurfas Nr. 4 iš V 

  
62. Šurfo Nr. 5 vieta P 63. Šurfas Nr. 5 iš V 
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64. Šurfo Nr. 6 vieta ŠR 65. Šurfas Nr. 6 iš R 

  
66. Šurfo Nr. 7 vieta PV  67. Šurfas Nr. 7 iš V 

  
68. Šurfo Nr. 8 vieta Š 69. Šurfas Nr. 8 iš V 

  
70. Šurfo Nr. 9 vieta PV 71. Šurfas Nr. 9 iš V 
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72. Šurfo Nr. 10 vieta PR 73. Šurfas Nr. 10 iš R 

  
74. Perkasos Nr. 1 vieta po tyrimų iš Š 75. Perkasos Nr. 2 vieta po tyrimų iš P 

  
76. Šurfo Nr. 2 vieta po tyrimų iš V 77. Šurfo Nr. 5 vieta po tyrimų iš ŠR 

  
78. Šurfo Nr. 7 vieta po tyrimų iš R 79. Šurfo Nr. 10 vieta po tyrimų iš P 
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80. Karo belaisvio žetonas iš masinio kapo Nr. 1, perkasa Nr. 1 

 
81. Karo belaisvio žetonas iš masinio kapo Nr. 3, perkasa Nr. 1 

 
82. Karo belaisvio žetonas iš masinio kapo Nr. 5, perkasa Nr. 2 

  
83. Saga iš masinio kapo Nr. 1, Inv. Nr. 1 84. Saga iš masinio kapo Nr. 2, Inv. Nr. 2 
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85. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 4 86. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 5 

  
87. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 6 88. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 7 

 
 

89. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 8 90. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 9 

  
91. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 10 92. Saga iš masinio kapo Nr. 6, Inv. Nr. 13 
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11. Priedų sąrašas 

 

1. Detaliujų archeologinių tyrimų leidimas. 

2. Detaliujų archeologinių tyrimų projektas.  

3. Radinių perdavimo aktas. 
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12. Priedai     Priedas Nr. 1 

Detaliųjų archeologinių tyrimų leidimas 

 



 

52 
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dariu
Typewriter
Priedas Nr. 2
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2016 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras užsakė atlikti 

detaliuosius ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus, Armalėnų k., Žaliojoje g. ir šalia jos esančiame 

miškelyje, siekiant papildyti ir patikslinti žinomas istorines ir archeologines žinias apie minėtoje 

teritorijoje lokalizuojamą II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietą. Žaliojoje g. 2012 m. 

tyrimus vykdė E. Abromavičius, kurių metu buvo ištirtas 108 m
2
 plotas (žr. priedą Nr. 1). Perkasose 

fiksuoti spėjamų kapaviečių kontūrai, tačiau pačios kapavietės nebuvo tirtos ir neatidengti palaikai. 

Radinių tyrimų metu nerasta. 2014 m. pietinėje Žaliosios g. dalyje buvo ištirtas 20 m
2
 plotas, 

kapaviečių ir radinių nerasta. 

Dėl šių priežasties Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras užsakė atlikti 

tyrimus, kuriais butų nustatytas palaikų buvimo faktas, laidojimo būdas, palaikų išlikimo laipsnis ir 

tikėtinas jų skaičius. Taip pat aktualu yra patikrinti galimą kapaviečių buvimą šalia esančiame miške. 

Patvirtinus palaikų buvimo faktą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras numato 

įrengti memorialą. 

Žaliojoje g. esanti II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vieta šiuo metu nėra įtraukta 

į KPD registrą. 

 

Bendrieji duomenys 

Planuojamų tyrimų vieta yra Armalėnų k. vakarinėje dalyje, apie 145 m ilgio Žaliosios g. 

atkarpoje ir apie 3850 m
2
 ploto teritorijoje, kuri yra į rytus nuo gatvės. Tyrimų vietoje, gatvė tęsiasi Š-

P kryptimi, reljefo absoliutinė altitudė kyla Š-P kryptimi nuo +13,80 m iki +15,60 m Habs. Gatvė 

dengta žvyro danga, pakraščiuose yra žole apaugę kelkraščiai (žr. nuotr. Nr. 1, 2). Į vakarus nuo gatvės 

yra sklypai Žalioji g. 1 ir 3, kuriuose stovi nuosavi namai, bei sklypas su apleistais buvusios fermos 

pastatais (sklypas Žalioji g. 5). Į vakarus nuo gatvės yra miškas, kuriame tankiai auga spygliuočiai 

medžiai, bei krūmai (žr. nuotr. Nr. 3, 4). Miško teritorijos reljefas nėra lygus (Habs apie +13,90-15,20 

m), paviršiuje matomos XX a. antrojoje pusėje įrengtų šiukšlynų duobės.  

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

2011 m. lapkričio 11 d. Armalėnų k. V pakraštyje, Žaliojoje g., ties naujai statomu gyvenamu 

namu kasant vandentiekio tranšėją, maždaug 1,2 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus ekskavatorius 

iškasė žmonių kaulus. Pagal kaukolių skaičių spėjama, kad tai 10-ies žmonių palaikai. Kultūros 

paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio darbuotojai tranšėjos vietoje kartu su žmonių 

palaikais aptiko tuščią miniatiūrinį penalą, kuriame būdavo saugomas į ritinėlį suvyniotas popieriaus 
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lapelis su Raudonosios armijos kario asmens duomenimis, odinį diržą bei II –jo Pasaulinio karo 

Vokietijos karo belaisvių stovyklos kalinio žetoną
1
. 

2012 m. spėjamoje masinės kapavietės vietoje vyko geofizikiniai žvalgymai, atliko dr. S. 

Messal, talkinant KU BRIAI mokslininkams ir tyrėjams. Tyrimų vietoje iš viso išmatuotas 1,5 ha 

dydžio plotas. Išanalizavus magnetinio lauko matavimų duomenis išskirtos kelios magnetinių 

anomalijų vietos, kuriuose, spėjama, galėjo būti kapavietės (žr. priedą Nr. 2).  

2012 m. spėjamoje karo belaisvių kapų vietoje Armalėnų k., Žaliojoje g. vyko archeologiniai 

žvalgomieji tyrimai (vad. E. Abromavičiaus). Jų metu ištirta 10 2x5 m dydžio perkasų, bei 3 1x2 m ir 

2x2 m dydžio šurfai, iš viso 108 m² bendras plotas. Archeologiniais žvalgomaisiais tyrimais nustatytos 

7 kapaviečių vietos, kurių kontūrai įžemio fone atsidengė 0,3-0,35 m gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. Tyrimų metu pilnai dokumentuotos kapavietės Nr.1 ir 2 - užfiksuotos 1,9x10 1,8x15 m 

dydžio kapų duobės. Likusių 5 kapaviečių fiksuoti tik kapų duobių fragmentai.
2
 

2014 m. E. Abromavičius tęsė tyrimus Žaliojoje g.: apie 150 m į vakarus nuo Žaliosios g. 

esančioje kalvoje buvo ištirtos dvi perkasos (20 m²), taip pat pietinėje Žaliosios g. dalyje buvo ištirtos 

dar dvi perkasos (20 m
2
 plotas). Kapaviečių ar archeologinių radinių neaptikta.

3
 

 

Istoriniai duomenys  

1943/1944 m. žiemą Macikų II-ojo Pasaulinio karo belaisvių stovyklos rusų sektoriuje kilo 

vidurių šiltinės epidemija, kurios metu mirė 2000-3000 kalinių. Remiantis vietinių gyventojų 

atsiminimais, lauke prie buvusio Armalėnų dvaro buvo iškasta tranšėja rusų karo belaisviams laidoti. 

1972 m. tiesiant kelią (dab. Žalioji g.), vietos gyventojų pasakojimu, daugybė žmonių kaulų buvo 

iškasta dar vienoje vietoje, maždaug už 70 m į P nuo 2011 m. aptiktų palaikų.
4
 

 

Archeologinių tyrimų metodo pagrindimas 

Archeologinius tyrimus planuojama atlikti dviem būdais – detaliais ir žvalgomaisiais tyrimais. 

Remiantis 2012 m. archeologinių tyrimų duomenimis, spėjamų kapaviečių vietoje bus tiriamos dvi 

3x10 m dydžio perkasos iki kaulų paviršiaus. Bus atvalomas viršutinis palaidojimo horizontas, 

atidengiamas kaulų paviršių. Palaikai nebus išimami, antropologinė ekspertizė ir identifikavimas 

neatliekami. Perkasas planuojama tirti išilgai kapų duobėms, tarp gavės važiuojamosios dalies ir 

privačių sklypų. Tikėtina, kad kapų duobės patenka į privačius sklypus bei po keliu. Jei archeologinėse 

perkasose bus atidengta tik dalį kapavietės, o kita dalis tęsis privačiame sklype ar po keliu, praplėtimai 

                                                           
1
 ABROMAVIČIUS, E. Armalėnų k., Žaliojoje g., Šilutės r. sav. archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2012 m. ataskaita. 

Klaipėda, 2014, p. 3. 
2
 Ten pat, p. 4, 10.  

3
 Žodinė E. Abromavičiaus informacija. 

4
 ABROMAVIČIUS, E. Armalėnų k., Žaliojoje g., Šilutės r. sav. archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2012 m. ataskaita. 
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šiose vietose nebus vykdomi. 

Miško teritorijoje, dėl tankios augmenijos planuojami tyrimai šurfais, iškasant dešimt 2x1 m 

dydžio šurfų iki įžemio, arba iki kaulų paviršiaus. 

 

Archeologinių tyrimų tikslai: 

1) nustatyti ar spėjamose kapavietėse yra palaikų, laidojimo būdą, palaikų išlikimo laipsnį ir 

jųtikėtiną  skaičių, surinkti mokslinius archeologinius duomenis – archeologinių radiniųfiksuoti

atitinkamasparengtistruktūras,planigrafinesirradimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją

paminklosaugines rekomendacijas; 

2) nustatyti ar šalia Žaliosios g. esančiame miške – jautrioje zonoje yra palaidojimų. Jei 

nurodytoje teritorijoje šurfuose nebus aptikta palaidojimų, tokių duomenų pagrindu nebus teikiamos 

apibendrintos išvados visai šiai teritorijai, kadangi planuojamos tyrimų apimtys yra per mažos, kad 

būtų galima pateikti apibendrintas paveldosaugines išvadas visai šiai teritorijai. 

 

Tyrimų apimtys 

Planuojama ištirti 10 1x2 m (2m
2
) ploto šurfų, bendras ištirtas plotas 20 m

2
 ir 2 3x10 m 

(30m
2
) perkasas, bendras ištirtas plotas 60 m

2 
. Iš viso bus ištirtas 80 m

2
 plotas.  

 

Tyrimų terminai 

Tyrimus planuojama atlikti 2016 m. rugsėjo 21 d. – spalio 31 d. 

 

PRIEDAI: 

1. Macikų II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos, Šilutės raj. sav., Armalėnų k., 

Žaliosios g. 2016 m. detaliųjų archeologinių tyrimų situacijos planas. M 1:1000. 

2. Macikų II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos, Šilutės raj. sav., Armalėnų k., 

Žaliosios g. magnetometrinių tyrimų situacijos planas. M 1:1000. 

3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Archeologas          Darius Balsas 

                                                                                                                                                                                                      

Klaipėda, 2014, p. 5. 
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Planas Nr. 1  Macikų II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos, Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Žaliosios g.
2016 m. detaliųjų archeologinių tyrimų situacijos planas. M 1:1000

- Siūlomos saugoti II pasaulinio karo belaisvių
  masinio laidojimo vieto ribos
- 2014 m. tirtos perkasos
- 2012 m. tirtos perkasos ir šurfai
- 2011 m. aptiktų kaulų vietos
- Masinių kapaviečių vietos
- Jautri teritorija
- Planuojamų tirti šurfų ir perkasų vietos ir numeriai

PRIEDAS NR. 1

dariu
Typewriter
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dariu
Typewriter
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Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus  

  

1. Tyrimų vieta, Žaliosios g. pietinė dalis iš P 2. Tyrimų vieta, Žaliosios g. šiaurinė dalis iš Š 

  

3. Tyrimų vieta miške iš ŠV   4. Tyrimų vieta miške iš Š 

dariu
Typewriter
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             Radinių perdavimo aktas            Priedas Nr. 3 
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