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duobės dydžio nustatyti nepavyko. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. Mirusysis laidotas galva 
i pietryčius 14011 kryptimi. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje buvo 
rasla ema lės karolių apvara (Nr. 1700:48-66). 
18 karolių yra apvalūs, su ploti oranžinės 

spalvos, vienas tokios pat formos tamsiai rau
donas. Karolių skersmuo - 0,8- 1 cm, ilgis -

0,6-0,8 cm. Karolių tarpe keliose vietose pa
stebėta švino pėdsakų,- matyt, tarp emalės 

karolių buvo iverti švininiai kabučiai. Svino 
pėdsakų pastebėta kas keturi emalės karoliai. 
Prie karolių rasti geležinio lazdelinio smeig
tuko fragmentai. Smeigtukas gulėjo skersai 
kapo, smaigaliu atsuktas į dešinę. 

ANKŠTAKIŲ KAPINYNAS 

MYKO LAS M I CH E LB E RT AS 

Ankštakių kapinynas, Kretingos raj., 
yra kairiajame Tenžės upelio krante, kai
rėje pusėj e vieškelio Kretinga-Rūdaičiai , 

netoli jo, buv. valstiečio J. Ubio sklype. 
Kapinyną 1940 metų liepos 3- 5 dieno
mis tyrin ėjo buv. Kauno Vytauto Didžio
jo Kultūros muziejus '. 

Tuo metu dalis kapinyno buvo ariama . 

lAIDOSENA 

Ankštakių kapinynas savo laidosena yra 
būdingas vakarų Lietuvos kapinynas su 
akmenl} vainikais. Mirusieji laidoti nede
ginti. Kapai apdėti akmenų vainikais. Ne
turint tikslaus perkaso plano, šiuo metu 
sunku ką nors išsamesnio pasakyti apie 
šio kapinyno akmenų vainikus. Tyrinėji
mų dienoraštyj e nurodyta, kad kapai 
Ankštakiuose buvo apdėti akmenl} vaini
kais tokia pat tvarka, ka;p Tūbausiuose 
ir Senkuose. 
Akmenų vainikai Ankštakių kapinyne 

buvo aptikti vos 15-20 cm gylyje nuo 
žemės paviršiaus. Dėl to dauguma jų bu
vo apardyti, ariant lauką ar renkant iš jo 
akmenis. Trūksta duomenų ir apie akme-

_ nų vainikų dydį. Tyrinėj iml} dienoraštyje 
nurodyti tik kapo Nr. 1 akmenl} vainiko 
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I Tyrinėjimų dienoraščiai ir radiniai 
logiJos skyriuje. Kapinyno situacijos 
djos metu. 

1940 m. tyrinėjimų metu kapinyne buvo 
pada rytas bandomasis 10 m ilgio ir 5 ID 

pločio pe rkasas. Perkase buvo atkasta 13 
akmenų vai nikų, iš kurių tik trijuose ap· 
t ikta radinių (kapai Nr. 1, 6 ir 11). Sie 
bandomo pobūdžio tyrinėjimai davė ne· 
daug duomenų a pie Ankštakių kapinyną. 

matmenys - vidinėje puseJ e jis buvo 
2,5 m ilgio ir 1,4 m pločio . Jo statybai 
naudoti 30 X 40 - 50 X 60 cm dydžio ak
menys. Kaip matyti iš išlikusių fotonuo· 
trauklI (1 ir 2 pav.), kai kurie akmenų 
vainikai buvo pailgos, beveik taisyklin
go ovalo formos. Kai kurie iš jų buvo 
krauti iš 2 akmenl} eilių, viena ant kitos 
(2 pav.). Prie didesnių akmenl} vainikų 
b uvo pristatomi mažesni. Kai kurių vai
nikų viduje buvo primesta akmenų, kar
tais gana tankla;. Ir tokiu būdu susidary· 
davo beveik ištisas akmenų grindinys 
(k. 1). 

Mirusieji laidoti 45- 55 cm giliau ak· 
menų vainiko. Griaučiai beveik visai su
nykę, išlikę tik dantl} pėdsakai (k. 1, 6). 
Kapų duobių sampile pastebėta anglil} ir 

yra Kauno Valstybinio istorijos muziejaus Archeo
ir perkaso planų nerasta, matyt, jie dingo okupa-
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I pav. Ankšlakių kapinyno akmenų vainikai 

degėsių (k. 1, 6). Atrodo, kad Ankštakių 
kapinyne buvo laikomasi vienos mirusių
jų laidojimo krypties - taikyta mirusius 
guldyti galvomis i šiaurę. Antai kapuose 

2 pav. Ankštakių kapi'lyno akmenų vain ikai 

Nr. 1 ir 6 mirusieji buvo palaidoti galvo
mis j šiaurės vakarus 3400 kampu. Miru
siųjų lyties pagal negausias šio kapinyno 
jkapes nepasi sekė nustatyti. 

RADINIAI IR KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Nagausius Ankštakių kapinyno radinius 
.sudaro papuošalai . Iš krūtinės papuošalų 
Ankštakiuose rasta smeigtukų. Kape Nr. 1 
rastas labai sunykęs, sulūžęs geležinis laz
delinis smeigtukas. Išlikusio fragmen to 
ilgis - 4,5 cm. Geležiniai lazdeliniai 
smeigtukai Lietuvos teritorijoj e plačiai 

naudoti II- IV m. e. amžiais ir vėlyvesniu 
laikotarpiu '. Kape Nr. 11 rastoji žalvari
nio pasidabruoto smeigtuko galvutė yra 
apskrita, iškilu viduriu, kuris baigiasi ne 
deliu "tutuliu" (3 pav., 3). Smeigtukas yra 
turėjęs geležinę smeigiamąją adatą. Smeig
tuko galvutės skersmuo - 4,4 cm, "tu
tulio" aukštis - 0,7 cm. Galvutės skritu
lio pakraščiai buvę puošti spurgeliais. Pa
našios formos smeigtukai su "tutuliu" bu
vo ypač paplitę vakarų Lietuvoj e (Aukš
takiemis, Kurmaičiai, Semai, Stragnai, 
Gondinga, Lumpėnai) II- III m. e . amžiais, 
o kai kurie naudoti dar ir vėlyvesniu lai
kotarpiu '. Ankštakių smeigtukas iš kapo 
Nr. II priklauso jau V - VI m. e . am
žiams, nes kape buvo rastas kartu su žal-

varine apyranke storėjančiais daugiakam
piais galais. 
Ankštakių kapinyne rasta ir rankų pa

puošalų. Minėtoji apyrankė iš kapo Nr. 11 
yra su nežymiai storėjančiais daugiakam
piais galais (3 pav., 1). Jos skersmuo -
6,2-7,7 cm, galų storis - 1 cm. Apy
rankės storėjančiais galais yra labai 

3 pav. 2alvariniai papuoSalai: 1 - apyrankė slo
rėjančiais galais (k. Nr. 11), 2 - įvijinis žiedas 
(k. Nr. 6), 3 - smeigtuko galvutė (k . Nr. 11) 
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: P. KuUkauskas, R. KuHkauskienė, A. Taulavičius, Lietuvos archeologijos bruožai (to
liau - LAB), Vilnius, 1961. p. 212, 238. 
3 H. Maoro, Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., d. II , Tartu, 1938, p. 199-
:WO. 
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būdingas V-VII amžių papuošalas vi
soje Lietuvoje ,_ 

Kape Nr. 6 buvo rastas žalvarinis ivi
jinis žiedas, apskritos vielos, 7 apvijų 
(3 pav., 2) . Jo skersmuo - 2,4 cm, aukš
tis - 1,5 cm. Kito žiedo, susukto iš ap
skrito skersinio piūvio vielos, frag men
tai buvo rasti kape Nr. I. 

Be išvardintų papuošalų, Ankštakių 

kapinyno kape Nr. 6 rasti trys molinio 
lipdyto puodelio fragmentai, be t iš jų 

negalima nustatyti puodelio dydžio ir for
mos. 

Kaip matome, 1940 m. tyrinėjimai 

Ankštakių kapinyne buvo nedidelės apim
ties ir medžiagos apie šio kapinyno laido
seną - nedaug, nes radinių aptikta ma
žai. Tyrinėjimų metu nebuvo nustatytos 
kapinyno ribos, apytikris jo užimamas 
p lotas. Sunku nustaty ti ir šio kapinyno 
chronologinius rėmus, netgi datuoti at
skirus kapus. Tiksliau datuojamas tik ka
pas Nr. 11 , kuriame buvo rasta storagalė 

KAPŲ AP R ASY MAS 

Kapas Nr. 1. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus buvo atidengtas akmenų grindinys. 
Jį nuvalius, šiek tiek po grindiniu aptiktas 
taisyklingas akmenų vainikas. Vidinėje pusėje 
jis buvo 2,6 m ilgio ir 1,4 m pločio. Jo sta
tybai naudoti beveik vienodo dydžio akme
n ys: 30 X40-50 X60 cm. 

60 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rastos 
kapo liekanos. Griaučiai visai sunykę, išlik,~ 

lik dantų pėdsakai 60 cm nuo šiaurės vakarų 

akmenų vainiko galo. Sprendžiant pagal ak
menų vainiko krypti, mirusysis buvo palaido
tas galva i šiaurės vakarus, 3400 kampu. Ta
me pat gylyje pastebėta nemaža anglių ir de
gėsių . 

R a din i a i. 18 cm nuo dantų pėdsakų, 
krūtinės srityje, rastas labai sunykęs geleži
nis lazdelinis smeigtukas (Nr. 1696: 1) '. Jis gu
l ėjo kilpele i dešinę. Smeigtuko ilgis - 4,5 cm, 
kilpeies skersmuo - 1.8 cm. Apie 10 cm nuo 

• LAB, 344-345 . 

apyrankė daugiakampiais galais, būdin

ga V-VI m. e. amžiams. Tuo tarpu ka
pus Nr. 1 ir 6, kuriuose buvo rasti tik to
kie datavimui beveik nepa dedantys dir
biniai, kaip geležinis lazdelinis smeigtu
kas ir žalvariniai ivijiniai žiedai, tiksliau 
neimanoma datuoti. 

Sprendžiant pagal perkase rastų akme
nų vainikų formą ir kapo Nr. 11 radinius, 
kapinyne mirusieji galėjo būti laidojami 
nuo IIJ- IV m. e. amžių iki V-VI m, e. 
amžių . Tai rodo perkase aptikti netaisyk· 
lingos formos ir jvairaus dydžio akmenų 
vainikai, artimi Kurmaičių, Rūdaičių II, 
Senkų IIJ- IV amžių kapų akmenų vai· 
nikams, ir taisyklingo ovalo formos ak· 
menų vainikai, a rtimi Tūbausių ir Laz
dininkų V-VI amžių kapų akmenų vai· 
nikams. Mūsų žinias apie Ankštakių ka
pinyno teritoriją, jo chronologinius rėmus 
ga lėtų išplėsti tik papildomi , žymiai pla· 
tesnio pobūdžio archeologiniai tyrinėji 

mai. 

smeigtuko kojų link buvo rasti likučiai žal
varinio įvij i nio žiedo, susukto iš apskrito 
skersinio piūvio vielos. 

Kapas Nr. 6. 20 cm gylyje nuo žemės pa· 
viršiaus atidengta keletas įvairaus dydžio 
(15 X20-25 X30--50 X75 cm) akmenų, ui-mes· 
tų ant akmenų vainiko. Nuėmus šiuos akme
nis, paa iškėjo, kad po jais buvęs akmenų 

vainikas gerokai apardytas, o šiaurės rytų pu
sėje - visai nuardytas. 

75 cm gylyje nuo žemės pavi! šiaus aptik
tos kapo liekanos. Mirusiojo griaučiai visai 
sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai. Mirusysis 
laidotas galva i šiaurės vakarus 3400 kryp
timi. Dešinėje kapo pusėje pastebėta dauC 
ąžuolinių anglių. 

R a d i n i a i. Kapo viduryje, 6,5 cm nuo 
dantų likučių kojų link, rastas žalvarinis Įvi

jinis 7 apvijų žiedas (3 pav., 2), susuktas iš 
apskrito skersinio piūvio vielos (Nr. 1696:21. 

• Cia ir žemiau skliausteliuose pateikiamas Kauno Valstybinio istorijos muziejaus Arch~r 
logijos skyriaus inventoriaus numeris. 
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liedo skersmuo - 2,4 cm, aukštis - 1,5 cm, 
vielutės storis - 0,2 cm. Be to, šiam kapui 
priklausė trys rusvos spalvos lipdyto molinio 
puodelio šukės (Nr. 1696:3)' , 

Kapas Nr. 11. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas akmenų vainikas, kuris iš 
rytų pusės buvo apardytas. Viduryje akmen\! 
vainiko buvusi iškasla duobė. Kaip paaiškino 
sklypo savininkas J. Ubys, jis šioje vietoje, 
beveždamas žemę. apardė vainiką ir iškasė 

duobę. Iš pil. J. Ubio buvo gauti šiam kapui 
priklausę r a din i a i : ža l varinė pasidabruota 
smeigtuko ga lvutė (Nr. 1696: 4) ir žalvari nė 

S E NKŲ 

apyrankė storėjančiais daugiakampiais galais 
(Nr. 1696:5). Smeigtukas turėjęs geležinę 

smei giamąją adatą, jo galvutė apskrita, v idu
ryje yra pusrutulio formos išk i1imas, besibai
giantis nedideliu "tutuliu" (3 pav., 3). Galvu
tės skersmuo -- 4,4 cm, iškilimo aukštis -
0 ,4 cm, "tutulio" aukštis - 0,7 cm. Galvutės 

apskritimo pakraščiai puošti 2 ei lėmis spur
gelių. Zalvarinė apyrankė yra apskrito skersi
nio piūvio lankelis, besibaigiantis storėjan

či ais daugiakampiais galais (3 pav., I) , 
6,2 X 7,7 cm dydžio, galų storis - 1 cm. 

KAPINYNAS 

MYKOLAS MI C HEL BERT AS 

Pirmas ži nias apie Senku ose (Kretin
gos raj.) esanti kapinyną turime dar iš 
XX a. pradžios. Buv. Pete rburgo Archeo
log i nės komisijos 1909- 10 metų a taskai
toje pažymėta, kad Senkuose buvo rasta 
;alvarinė dėželinė antkaklė ir žiedas ' . Ne
didelius archeologinius tyrinėjimus Sen
kuose 1909 m. vykdė V. Nagevičius. Jis 
len atkasė 4 metrų skersmens akmenų 

vainiką , bet kapo nerado ' . Senkuose esan
ti kapinyną su griautiniais ka pais mini ir 
P. Tarasenka ' . 
Senkų kapinynas yra kairiajame Ten .. 

iės upelio slėnio krante , a pie 250 m i ry
tus nuo Tenžės upelio, buvusiuose v als
lieėių Petronaičio ir A. Ke lpšos sklypuose 
(I pav.). Kapinynas užima a pie pusės hek 
taro plotą . Kapinyną 1940 m. li epos 10-

16 di enomis tyrinėjo buv. Kauno Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejus " Jau tuo me
tu kapinynas buvo žymiai apardytas, Ze
mė kapinyno ter itorijoje buvo dirbama, 
beveik visa ka pinyno te ritorij a buvo iš
kasinėta bulviarūsiais, be to, šiaurinėje 
ir šia urės rytin ėj e jo da lyj e buvo imamas 
žvyras keliams taisyti. Bekasdami bulvia
rūsius ar imdami žvyrą, v ietos gyvento
jai rasdavo geležinių imovinių kirvių, ieti
galių, žalvarinių papuošalų. Dvi žalvarinės 
juostinės, pusapvalio ske rsinio P1UV10 

apyrankės, ornamentuotos išilginia is g rio
veliais ir akuč i ų e ilėmis , buvo pas pil. Pet
ronai lj. 

Apie kitus kapinyne rastuosius papuoša
lus smulkesnių duomenų nėra, ir jų liki
m as nežinomas. 

• Tyrinėjimų dienorašlyje jos nepažymėlos. 
I OrąeT HMnepaTopcKo i'1 apxeohoruąecKOI1: KOM.HCCI!Ii 3a 1909-1910 IT., n e-rep6ypr, 1910, 
CTp. 168- 170. j.:adiniai Va lst. Ermitaze leningrade, inv. r. 2152/3 ir 2 152/4. 
~ V. "-agevičfa , Archeologijos tyrinėjimai Telšių ir Rase i nių apskntyse.-"Viltis", 190!). 
\1111.9(22) , N r. 9 1(276). Be lO, žr. AMa mmepilTopcKOH apxeoAom4ecKof! KOMIICC IIII 3(l 
1909 r., No 87. 
3 P. Turusenka , Lieluvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928, p. 231. 
~ Tyrinėjimų dienoraščiai, planai ir radiniai yra Kauno Valstybinio istorijos muziejaus 
Alcheologijos skyriuje, 
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