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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui 

Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos teritorijos,  

Šilutės r. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. 

2016 m. detaliųjų archeologinių tyrimų 

pažyma 

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

archeologiniai tyrimai (žr. priedą Nr. 2). 2016 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 

centras užsakė atlikti archeologinius tyrimus 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 m2 plotas. 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 m2 plotas, kapaviečių ir radinių nerasta. 

Dėl minėtos 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.  

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

departamente 2016-09-21 pagal MAK aprobuotą žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą (žr. priedą 

Nr. 1). 

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 Žaliosios g. esančiame miške yra palaidojimų.

Tyrimų metu buvo ištirta 10 1x2 m (2m2) ploto šurfų, bendras ištirtas plotas 20 m2 ir 2 3x10 m 

(30m2) perkasos, bendras ištirtas plotas 60 m2 . Iš viso buvo ištirtas 80 m2 plotas (žr. priedą Nr. 1) 
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Atlikus tyrinėjimus nustatyta:  

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

kapai su pavieniais radiniais. 

Perkasoje Nr. 1 įsigilinus iki 1,2-1,4 m gylio nuo dabartinio žemės 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. Kapų duobės yra nuo 1,45x2,4 iki 1,75x2,6 

m dydžio, pailgo stačiakampio su užapvalintais galais formos, užpildytos – pilko, gelsvo maišyto smėlio 

su juoda žeme ir molio, kalkių gabaliukais gruntu, orientuotos Š-P kryptimi. Kapų gylis nuo esamo 

žemės paviršiaus apie 1,1-1,8 m. Dalis kapų apardyta 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 prasta, kaulai labai trapūs, stipriai paveikti 

rūgštingos aplinkos. Mirusieji palaidoti aukštielninki, ant nugaros arba ant šonų, rankų ir kojų padėtis 

netvarkinga, tikėtina, kad į kapus jie buvo sumesti keliais sluoksniais. Tyrimu metu atidenginėtas tik 

viršutinis palaidojimų horizontas. Kapuose surasta keletas radinių: 

Kape Nr. 1 rasta Macikų lagerio karo belaisvio žetonas su įspaustu užrašu „Stalag 331 

294“. Taip pat rasta saga, averse pavaizduotas „Vytis“. 

Kape Nr. 2 aptikta saga su averse pavaizduotu „Belgiškas liūtas“. 

Kape Nr. 3 buvo Macikų lagerio karo belaisvio žetonas su įspaustu užrašu „Stalag 331 

3411“. Taip pat rasta sagų su averse pavaizduotais vyčiais ir liūtais. 

Kape Nr. 5 rasta Pagėgių lagerio karo belaisvio žetonas su įspaustu užrašu „OFLAG 53 

384“. 

Mirusiųjų palaikai ir žetonai palikti in situ radimvietėse. 

2. Šalia Žaliosios g. esančiame miške 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 žemės paviršiaus, pasiektas įžemis – 

smulkus balkšvas smėlis.  

Remiantis archeologinių tyrimų duomenimis ir 1944.12.23 d. aerofotografija (žr. priedą Nr. 

3), galima konstatuoti, kad Žaliosios g. dalyje, apie 1585 m2 ploto teritorijoje, II pasaulinio karo 

metu galėjo būti palaidota apie 630 belaisvių. 1944 metų aerofotografijoje matomos dvi kapų eilės, 

kurios tęsiasi Š-P kryptimi, šalia miško. Rytinėje eilėje, pirmoje nuo miško, tikėtina ankstyvesnėje, 

yra 34 duobės, o antroje, vakarinėje – 34 duobės, iš viso 63 masiniai kapai. Archeologinių tyrimų 

metu taipogi fiksuotos dvi kapų eilės, kurios tęsiasi analogiškai matomoms aerofotografijoje. 

Atskiruose kapuose aptikta apie 10 mirusiųjų. Spėtina, kad antroji kapų eilė nebuvo pilnai 

užlaidota, o pirmoji galėjo būti apardyta statant kolūkio ūkinius pastatus. 
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Paminklosauginiai reikalavimai: 

1. Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Žaliojoje 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 priede Nr. 5).  

2. Ateityje planuojant vykdyti žemės judinimo darbus siūlomoje saugoti teritorijoje ir jos 

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

suardytų kapų. 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

           Priedas Nr. 1.  Archeologinių tyrimų leidimas. 

           Priedas Nr. 2. 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. 

           Priedas Nr. 3. Planas Nr. 2  Macikų II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos, 

Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. 2016 m. detaliųjų archeologinių tyrimų situacijos planas, 

pagrindas 1944.12.23 d. aerofotografija. M 1:1000. 

           Priedas Nr. 4. Tyrimų nuotraukos. 

           Priedas Nr. 5. Siūlomos saugoti Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio 

laidojimo vietos ribų kampų koordinatės (LKS 94). 
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Archeologinių tyrimų leidimas   PRIEDAS NR. 1 
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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.

2016 m. archeologinių tyrimų vietos

2012 m. archeologinių tyrimų vietos
2011 m. aptiktų kaulų vietos

archeologinių tyrimų metu aptiktos kapų duobės
tikėtinos kapų duobės (1944.12.23 d. aerofotografijos interpretacija)

Planas Nr. 1

siūloma saugoti teritorija
2014 m. archeologinių tyrimų vietos

PRIEDAS NR.2
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Planas Nr. 2  Macikų II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos, Šilutės raj. sav., Armalėnų k., Žaliosios g.
2016 m. detaliųjų archeologinių tyrimų situacijos planas, pagrindas 1944.12.23 d. aerofotografija.M 1:1000.

2016 m. archeologinių tyrimų vietos
2012 m. archeologinių tyrimų vietos
2014 m. archeologinių tyrimų vietos
2011 m. aptiktų kaulų vietos

archeologinių tyrimų metu aptiktos kapų duobės
tikėtinos kapų duobės (1944.12.23 d. aerofotografijos interpretacija)

1944.12.23 d. aerofotografijos fragmentas

Planas Nr. 2

siūloma saugoti teritorija
PRIEDAS NR.3
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Nuotraukos  PRIEDAS NR. 4

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. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PR 6. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,4 m, iš PV

7. Masinis kapas Nr. 1, gylis 1,7-1,8 m iš R 8. Saga in situ kape Nr. 1 iš PV
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9. Masinis kapas Nr. 2, gylis 1,65-1,75 m iš R 10. Masinis kapas Nr. 3, gylis 1,75-1,8 m iš R

11. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš PR 12. Perkasa Nr. 1, gylis 1,2-1,8 m, iš ŠV

13. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš P 14. Perkasa Nr. 2, gylis 0,9-1,25 m, iš Š

15. Masinis kapas Nr. 5, gylis 1,55-1,6 m iš V 16. Identifikacijos žetonas in situ kape Nr. 5 iš P



10

17. Masinis kapas Nr. 6, gylis 1,1-1,2 m iš V 18. Masinis kapas Nr. 6, gylis 1,1-1,2 m iš P

19. Masinis kapas Nr. 7, gylis 1,15-1,2 m iš P 20. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš P

21. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš Š 22. Perkasa Nr. 2, gylis 1-1,6 m, iš PR

23. Šurfas Nr. 1 iš V 24. Šurfas Nr. 2 iš V



11

25. Šurfas Nr. 4 iš V 26. Šurfas Nr. 7 iš V

27. Karo belaisvio žetonas iš masinio kapo Nr. 1, perkasa Nr. 1

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

29. Karo belaisvio žetonas iš masinio kapo Nr. 5, perkasa Nr. 2
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30. Saga iš masinio kapo Nr. 1, Inv. Nr. 1 31. Saga iš masinio kapo Nr. 2, Inv. Nr. 2

32. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 4 33. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 5

34. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 6 35. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 7

36. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 8 37. Saga iš masinio kapo Nr. 3, Inv. Nr. 9
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PRIEDAS NR. 5 

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 


