
 

Žmonių palaikų iš Kalnų parko teritorijos, Vilnius (1989 m. detalieji archeologiniai 

tyrimai) antropologinė ataskaita 

 

Tyrimas atliktas 2021 m. spalio mėn.  

Atlikta vizuali palaikų lyties ir amžiaus diagnostika pagal visuotinai priimtas metodikas. Detaliai 

įvertinta patologija, duomenis surašant į specialias osteologines formas. Lytis buvo nustatoma pagal kokybinius 

skeleto lytinio dimorfizmo rodiklius. Suaugusių individų amžius nustatomas pagal dubenkaulio gaktinės sąvaržos 

ir ausinio paviršiaus pokyčius, raktikaulio krūtinkaulinių ir šonkaulių krūtinkaulinių galų sukaulėjimą. 

Nesuaugusiems individams amžius nustatomas remiantis dantų dygimu, jų mineralizacija ir epifizių prikaulėjimu. 

Suardytų palaidojimų minimalus individų skaičius nustatytas pagal maksimalų identifikuojamų kaulo anatominių 

elementų išlikimą. 

Pateikiama kiekvieno kapo charakteristika apibūdinant kaulinės medžiagos išlikimą bei patologiją. 

Prie ataskaitos pridedami nufotografuoti patologiniai atvejai (žr. Priedai). 

Minėtos osteologinės formos ir nuotraukos yra saugomos Vilniaus universiteto Anatomijos, 

histologijos ir antropologijos katedros archyve.  
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KAPAI 

 

Kapas 1. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Nesuaugęs individas, 7m.±24mėn. 

Be patologijų. 

 

Kapas 2. Kaukolės fragmentai. Mažiausiai dviejų nesuaugusių individų kaukolių fragmentai: 2m.±8mėn. 

ir 18±6mėn. 

Be patologijų. 

 

Kapas 3. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Nesuaugęs individas, 5m.±18mėn. 

Patologijos: Abiejų akiduobių cribra orbitalia1 (pav. 1). 

Abiejų blauzdikaulių ir dešiniojo šeivikaulio diafizių aktyvus periostitas2 (pav. 2). 

 

Kapas 4. Kaukolė. Nesuaugęs individas, 6m.±24mėn. 

Patologija: Abiejų akiduobių cribra orbitalia (pav. 3). 

 

Kapas 5. Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmentai. Nesuaugęs individas, 0±2mėn. 

Patologijos: Abiejų menčių antdyglinės duobės padidėjęs porėtumas (pav. 4). Aktyvaus uždegimo židiniai 

ant abiejų žastikaulių (pav. 5), dešiniojo stipinkaulio, mažiausiai trijų dešinės ir keturių kairės pusės 

šonkaulių vidinės dalies.  

                                                           
1 Padidėjęs akiduobių porėtumas, siejamas su mažakraujyste. 
2 Nespecifinės kilmės antkaulio uždegimas, siejamas su pažeistos vietos traumavimu ar infekcija. 
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Priedai 

 
Pav. 1 Kapas 3, nesuaugęs individas, 5m.±18mėn. Kairiosios akiduobės cribra orbitalia (padidėjęs 
akiduobių porėtumas, siejamas su mažakraujyste). Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės. 

 

 
Pav. 2 Kapas 3, nesuaugęs individas, 5m.±18mėn. Abiejų blauzdikaulių ir dešiniojo šeivikaulio diafizių 
aktyvus uždegimas (sietina su nenustatytos kilmės infekciniu susirgimu). Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės. 



4 
 

 
Pav. 3 Kapas 4, nesuaugęs individas, 6m.±24mėn. Abiejų akiduobių cribra orbitalia (nuotraukoje – 
dešiniosios pusės nežymus porėtumas). Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės. 
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Pav. 4 Kapas 5, nesuaugęs individas, 0±2mėn. Abiejų menčių antdyglinės duobės padidėjęs porėtumas. 
Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės. 
 

 
Pav. 5 Kapas 5, nesuaugęs individas, 0±2mėn. Aktyvaus uždegimo židiniai ant abiejų žastikaulių diafizių. 
Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės. 


