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ĮVADAS 

 

Bakalauro darbo temos mokslinis ir praktinis aktualumas ir problematiškumas 

Aukojimų pelkėse tyrinėjimai – svarbus senovės žmonių pažinimo šaltinis, leidžiantis suvokti jų 

tikėjimus, rekonstruoti istorinius įvykius bei papildyti muziejų ekspozicijas vertingiausiais 

eksponatais. Jau daugiau nei 150 metų Vakarų Europos tyrinėtojų dėmesį traukia ir diskusijas 

skatina stulbinantys atradimai tyrinėjant aukojimų pelkes. Lietuvoje ši tyrinėjimų sritis yra visiškai 

nauja, nors pirmieji panašūs objektai buvo atrasti dar iš XX a. pirmojoje pusėje. 

Šliktinės (Skuodo r., Notėnų sen.) aukojimų vieta – vienas tokių objektų, ilgus dešimtmečius 

fragmentiškai minėtas archeologų darbuose, tačiau taip ir nesulaukęs tyrimų, kurių dėka galėtų tapti 

svarbiu praeities pažinimo šaltiniu. Šioje vietovėje du IX–XI a. datuojami dirbinių lobiai ir 

epizodiškai dokumentuotos jų radimo aplinkybės – vienintelis palikimas ir praeities įvykių 

nuotrupa, kurios pagalba šiame darbe bandoma rekonstruoti ne tik tolimoji senųjų Vakarų Lietuvos 

gyventojų praeitis, bet ir XX amžiuje vykę įvykiai.  

Tyrimo objektas ir darbo aktualumas. Šio tyrimo objektas yra Šliktinės aukojimų vieta ir joje 

rasti dirbiniai. Pasirinkta darbo tema Lietuvos archeologų darbuose plačiau nebuvo aptarta, o 

fragmentiškas šio ir kitų panašių objektų tyrinėjimas yra didelė spraga ne tik Lietuvos, bet ir viso 

Baltijos regiono tyrinėjimų kontekste. Temos aktualumas iš esmės labai padidėjo šio darbo rengimo 

metu.  

2012 m kovo 26 d. šio bakalauro darbo autoriui lankantis Šliktinės archeologinėje vietovėje, buvo 

pastebėta, jog didžioji dalis saugomos teritorijos yra suarta. Žemės paviršiuje buvo pastebėta 

surinkta keliolika geležinių ir žalvarinių dirbinių, apie žalą pranešta Kultūros paveldo 

departamentui. Darbo autoriaus ir jo kolegų
1
 iniciatyva, 2012 m. balandžio 17-19 dienomis 

Šliktinės aukojimo vietoje buvo suorganizuoti archeologiniai žvalgymai (vad. Evelina 

Simanavičiūtė). Suartos žemės paviršiuje buvo surinkta ir tacheometru užfiksuota daugiau nei 130 

individualių archeologinių radinių. Dėl medžiagos gausumo, laiko stokos bei ribotos darbo apimties 

šie tyrinėjimai ir jų rezultatai šiame darbe nebus apžvelgiami. Tyrimus Šliktinės archeologinėje 

vietovėje planuojama tęsti, o jų rezultatus bei archeologinių žvalgymų metu surinktą medžiagą – 

apžvelgti netolimoje ateityje.  

Toks įvykių posūkis paskatino darbo autorių daug daugiau dėmesio skirti senosios, su Šliktinės 

archeologinėje vietovėje rastais dirbiniais ir jų radimo aplinkybėmis susijusios, medžiagos 

surinkimui, tačiau išanalizavus šią medžiagą nedaryti skubotų apibendrinimų. Suprantant, jog didelė 

medžiagos dalis iš šios archeologinės vietovės tebėra nesurinkta ir įsitikinus, jog ji tiesiogiai siejasi 

                                                             
1Žvalgymuose dalyvavo archeologas Linas Tamulynas, Vilniaus universiteto archeologijos I kurso magistrantai Evelina  
Simanavičiūtė ir Daumantas Kiulkys, doktorantas Gediminas Petrauskas , Klaipėdos universiteto doktorantas Žilvinas 
Čėsna bei šio darbo autorius, Vilniaus universiteto archeologijos  bakalauro IV kurso studentas Žilvinas Montvydas. 
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su šio bakalauro darbo objektu, darbe keliamas tikslas – išanalizuoti Šliktinės aukojimo vietą ir joje 

rastus dirbinius . Šiam tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

1. Surinkti duomenis apie Šliktinės aukojimo vietą, kurie padėtų nustatyti tikslias lobių 

radimvietes; 

2. Atlikti skirtinguose Lietuvos muziejuose saugomų dirbinių analizę, pabandyti surasti 

dingusias lobių dalis, patikslinti lobių chronologiją; 

3. Remiantis šio tyrimo rezultatais, patikrinti tyrinėtojų interpretacijas apie aukojimą Šliktinės 

pelkėse bei palyginti jas su vakaruose žinomai aukojimų pelkėse pavyzdžiais;  

4. Pateikti išvadas; 

5. Sudaryti dirbinių katalogus ir sąrašus bei pateikti juos darbo prieduose. 

 

Tyrimo metodai. Šiame darbe didžiausias dėmesys skiriamas dviems lobiams, 1938 ir 1971 m. 

rastiems Šliktinės archeologinėje vietovėje. Darbe atliekama dirbinių statistinė analizė, aptariami 

radinių tipai, kreipiamas dėmesys į lobių turinį ir sandarą, jų datavimą. Lobių sakralinė reikšmė 

interpretuojama per tam tikrų radinių, turinčių galimai su jais atlikto ritualo požymių, analizę, o 

visapusiškam šių lobių prasmės, pirminės padėties žemėje ir likimo suvokimui aptariamos jų 

radimo aplinkybės bei vieta kurioje jie buvo rasti. Šliktinės lobių specifika lyginama su Šiaurės 

Europos tyrinėjimų panašiuose objektuose patirtimi ir rezultatais. 

Darbo struktūra – pasirinktoje darbo struktūroje bus atsižvelgiama į tam tikrus esminius dalykus, 

atskleidžiančius tyrimo problematiką bei padedančius analizuoti kai kuriuos šios problematikos 

aspektus. 

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama aukojimų Šiaurės vakarų Europos pelkėse tyrimų tradicija ir 

pagrindiniai teoriniai modeliai. Greta jų bus pristatomi analogiškiems tyrimų objektams Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje skirti darbai, bei fragmentiški Šliktinės aukojimų vietos tyrinėjimai 

Antroji darbo dalis skirta Šliktinės aukojimų vietos kaip geografinio objekto aptarimui. 

Trečioji darbo dalis – skirta Šliktinės aukojimo vietoje rastų dirbinių analizei. Šioje darbo dalyje 

išsamiai aptariamos dirbinių radimo aplinkybės, analizuojama dalies dirbinių dingimo problema, 

muziejuose saugomų lobių sandara, dirbinių tipologija ir chronologija. 

Ketvirtojoje dalyje pateikiamos darbo autoriaus įžvalgos ir apibendrinimai skirti Šliktinės lobių 

vertinimui.  

Darbo rengimą sunkinančios aplinkybės. Rengiant darbą susidurta su įvairiomis problemomis, iš 

kurių reiktų paminėti nemažos įtakos turėjusias šio darbo rezultatui. Pirmoji ir viena didžiausių 

problemų yra ta, jog Šliktinės lobių medžiaga yra išblaškyta keliuose Lietuvos muziejuose, kuriuose 

studentai, rengiantys panašaus pobūdžio darbus, ne visuomet yra laukiami. Proga apsilankyti Kauno 

Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame yra saugomas vienas iš Šliktinės lobių, ir galimybė 
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pasinaudoti šia medžiaga, buvo suteikta vos du kartus. Per šiuos apsilankymus muziejuje, darbo 

autoriui buvo leista ranka nurašyti informaciją apie 192 radinius iš Šliktinės. Archeologinių radinių 

registracijos knyga buvo pildyta dar tarpukariu, kuomet ir buvo rastas pirmasis Šliktinės lobis, tad 

joje pateikta informacija gana neišsami, o archeologiniai terminai, naudojami šioje knygoje – tuo 

metu dar nebuvo sunorminti. Didelių laiko sąnaudų pareikalavęs informacijos apie dirbinius 

nurašymas, leido tik paviršutiniškai prisiliesti prie pačių dirbinių, o draudimas vykdyti foto 

fiksaciją
2
 – kirtosi su šiame darbe išsikeltu tikslu – visapusiškai išanalizuoti Šliktinės lobius. Kai 

kurie Šliktinės lobių radiniai tyrimo metu buvo padėti į muziejų ekspozicijas, tad darbo autoriui 

nepavyko prisiliesti ir prie jų. 

Kita problema su kuria buvo susidurta, tai panašių tyrinėjimų Lietuvoje nebuvimas. Viena vertus, 

tai paskatino darbo autorių imtis šios temos nagrinėjimo, tačiau pirmuosius žingsnius žengti yra 

visuomet sunku, todėl šį darbą galima laikyti įvadu į ateityje planuojamą plėtoti tyrinėjimų sritį. 

   

                                                             
2 Buvo leista nusifotografuoti tik šešis dirbinius. 
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I. DARBO OBJEKTO APTARIMAS IR ŠALTINIAI 

 

Šliktinės lobiai – vieni labiausiai intriguojančių, tačiau mažai tyrinėtojų dėmesio tesulaukę tyrimo 

objektai, siejami su dirbinių aukojimo pelkėse papročiu.
3
 Lobiai buvo rasti 1938 ir 1971 metais 

vykdant žemės judinimo darbus netoli Šliktinės (Skuodo r., Notėnų sen.) kaimo esančiame 

pelkėtame Šatos upelio slėnyje, tačiau didesnių diskusijų tyrinėtojų tarpe tuo metu nesukėlė. Šiame 

darbe aptariami Kretingos ir Vytauto Didžiojo karo muziejuose saugomi radiniai iš Šliktinės 

aukojimų vietos.  

1938 m rastas ginklų ir papuošalų lobis, saugomas Kaune, šiame darbe vadinamas Šliktinės I-uoju 

lobiu. Istoriografijoje šis lobis geriau žinomas Mikytų lobio vardu
4
, tačiau dėl sąsajų su antruoju, 

1971 m rastu lobiu ir A. Tautavičiaus indėlio Šliktinės aukojimo vietos tyrinėjimuose, šiame 

bakalauro darbe liekama prie Šliktinės lobio pavadinimo.  

Antruoju Šliktinės lobiu, darbe vadinamas per kelis kartus (žr. skyrių Radimo aplinkybės) iš žemės 

surinktas ir šiuo metu Kretingos muziejuje saugomas dirbinių komplektas. Kadangi kiekvienas 

lobis buvo slepiamas ar aukojamas su tam tikru tikslu, neatsitiktinai pasirenkama ir  šiam reikalui 

skirta vieta. Norint suvokti Šliktinės lobių prasmę, būtina nagrinėti aplinką kurioje jie buvo rasti, 

tad šio darbo objektas yra ir lobių radimvietė – Šliktinės aukojimų vieta. 

Darbo šaltiniai susideda iš kelių dalių: tai abiejų lobių materialioji medžiaga – radiniai, kurie 

tiesiogiai analizuojami šio darbo skyriuose. Taip pat Valstybės archeologijos komisijos bylos, 

leidžiančios apžvelgti pirmojo lobio radimo aplinkybes bei archeologo A. Tautavičiaus 

archeologinių tyrimų ir žvalgymų ataskaitos – vieninteliai šaltiniai, kiek detaliau nušviečiantys II-

ojo Šliktinės lobio radimo aplinkybes . 

 

 

I.1 Terminai ir sąvokos 

Lietuvos archeologų darbuose aukojimų vietos pelkėse yra mažai tyrinėtos ir žinomos daugiausia 

tik iš atsitiktinių radinių. Iš to iškyla problema, jog archeologinėje literatūroje neturime 

apibendrintos ir nusistovėjusios terminijos, kuria būtų galima apibūdinti aukojimų pelkėse specifiką 

ar įvardinti pačias pelkes. 

Senesniuose leidiniuose (ypač XX a. I p.) radiniai iš pelkių neretai vadinami lobiais nebandant 

plačiau interpretuoti jų kilmės ir atsiradimo pelkėse aplinkybių.  Adolfas Tautavičius 1971 metais 

tyrinėdamas šio darbo objektą – pelkėtą vietovę netoli Šliktinės (Skuodo raj., Notėnų sen.) kaimo, 

                                                             
3 Volkaitė-Kulikauskienė, Regina, „Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai“, Vilnius, 1958, p. 119; 

TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Antrasis Šliktinės, Skuodo raj. Lobis“, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje, Vilnius 1972, p. 85.; VAITKEVIČIUS, Vykintas, „Alkai. Baltų Šventviečių studija“, Vilnius, 2003, p. 154 ir 

kt. 
4
 Volkaitė-Kulikauskienė, Regina, „Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai“, Vilnius, 1958, p.119. 
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joje rastus dirbinius įvardijo kaip „Aukas dievams“.
5
 Archeologas Vykintas Vaitkevičius, 

kalbėdamas apie ginklų aukojimus Šiaurės vakarų Europos pelkėse, naudoja terminą „Karinės 

aukos“.
6
 Tokį terminą tikslingiausia vartoti aptariant aukas, kurių pagrindą sudaro paaukoti ginklai 

ir kario aprangos detalės. 

Bene išsamiausiai aukojimų pelkėse terminiją yra aptarusi Audronė Bliujienė.
 
Ji vartoja tokius 

terminus, kaip „karo grobio“ (ginklai), „bendravimo su dievais ir protėviais“, „jaunamarčių“ 

(moteriški papuošalai) ir „turto perkėlimo (įvairūs daiktai)“ aukos. Pagal juos autorė atskiria 

skirtingą aukojimų ideologiją ir tikslus.
 7
      

  Užsienio šalių literatūroje literatūroje dominuoja keturi terminai: „offering“ (auka, dovana), 

„sacrifice“ (auka) ir „votive deposit“ (auka paaukota pagal įžadą) ar tiesiog „deposit“. Visos šios 

sąvokos yra
 
 siejamos tik su „taikiais“ (nesusijusiais su karu) aukojimais.

8
 Terminas „offering“ 

(vokiškai Opferfund; švediškai Offerfynd) vartojamas kalbanta apie daiktus, paaukotus 

(padovanotus) apeigų metu, nesitikint jų susigrąžinti.
9
 

V. Vaitkevičiaus „karinių aukų“ ir A. Bliujienės „karo grobio aukų“ termino  atitikmuo Vakarų 

Europos literatūroje yra terminas „war booty sacrifice“. Ši sąvoka yra naudojama įvardijant Šiaurės 

Vakarų Europos pelkių radimvietes, kuriose dominuoja paaukoti ginklai.
10

 

Termino „bog-find“ (vok. Moorfund, dan. mosefund) lietuviškas atitikmuo būtų „pelkių radiniai“, 

tačiau jis nėra visai tikslus, nes kai kuriose vietovėse dirbiniai randami jau nebe pelkėse, o sausoje 

žemėje.
11

 

Šio darbo objektas, Šliktinės archeologinė vietovė, laikoma aukojimo vieta
12

, o joje rasti dirbiniai – 

aukos dievams. Analizuojant tokią hipotezę, tokios terminijos neatsisakoma ir šiame darbe. 

Terminas „lobis“ darbe naudojamas kalbant apie radinius, rastus Šliktinės pelkėse. Sąvoka 

„aukojimų vieta“ vartojama daugiskaita su nuoroda į tai, jog aukojimai Šliktinės ar kitoje aukojimų 

vietoje buvo atlikti ne mažiau kaip du kartus.  

Šiame darbe bus naudojami šie terminai karinės aukos; aukojimų pelkės; aukojimo vieta; pelkių 

radiniai; karo grobio aukos.  

                                                             
5
 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Antrasis Šliktinės, Skuodo raj. Lobis“, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje, Vilnius 1972, p. 85. 
6 VAITKEVIČIUS, Vykintas, „Alkai: Baltų šventviečių studija“, Vilnius 2003, p. 153 
7 BLIUJIENĖ, Audronė, „The Bog offerings of the Balts: I give in order to get back“ in: Archaeologia Baltica 14, 

Klaipėda 2010,  p. 165 . 
8 KAUL, Flemming „The bog – the getaway to another world“ in: Spoils of Victory. The North in the shadow of the 

Roman empire, København 2003, p.19. 
9 HAGBERG, Ulf Erik, „The Archaeology of Skedemosse II“, Stockholm 1967, p. 63. 
10 ILKJÆR, Jørgen, 2003 „Danish war booty sacrifices“ in: Spoils of Victory. The North in the shadow of the Roman 

empire, København, p. 44–65 
11

HAGBERG, Ulf Erik, „The Archaeology of Skedemosse II“, Stockholm 1967, p. 63. 
12 Tokiu pavadinimu ji įtraukta ir į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 
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II. AUKOJIMŲ PELKĖSE TYRINĖJIMŲ ISTORIJA 

 

II.1 Šiaurės Europos pelkių tyrinėjimų istorija ir minties raida 

Nors Šliktinės aukojimo vieta nesulaukė didesnio tyrinėtojų dėmesio, hipotezės, aptariant šią 

vietovę ir joje rastus dirbinius, be jokios abejonės yra iškeltos Skandinavijos „karo grobio 

aukojimų“ pelkėse pavyzdžiu. Aptariant tokio paties pobūdžio paminklus Lietuvoje, būtini 

palyginimai su Skandinavijos, taip pat kaimyninių šalių – Latvijos ir Estijos – teritorijose tyrinėtų 

paminklų duomenimis, todėl būtina trumpai aptarti šių šalių pelkių tyrinėjimų bruožus. 

Nuo pat aukojimų pelkių tyrinėjimų pradžios XIX a., Skandinavijos šalių tyrinėtojai nepaliaujamai 

diskutuoja apie aukojimų pelkėse prasmę, reikšmę ir priežastis. Pagrindinės teorijos aptariant 

karines aukas buvo iškeltos dar pirmųjų pelkių tyrinėtojų laikais.  

Archeologas Helvigas Konradas Engelhardtas (Helvig Conrad Engelhardt 1825-1881), tyrinėjęs 

keturias didžiąsias (Thorsberg, Nydam, Kragehul ir Vimose) aukojimų pelkes, pirmasis pastebėjo, 

kad pelkėse randami dirbiniai yra sugadinti (sukapoti, sulaužyti, sulankstyti), pirmasis datavo 

radinių sankaupas pelkėse ir preliminariai nustatė kuriuo laikotarpiu buvo aukojama.
13

 

Vienas žymiausių Danijos archeologų Jensas Jacobas Asmussenas Worsaae (Jens Jacob Asmussen 

Worsaae 1821-1885) interpretuodamas radinius pelkėse teigė, jog tai mūšių liekanos, tačiau 

pradėjus diskutuoti šia tema su Engelhardtu, priėjo išvados, jog daiktai randami pelkėse yra susiję 

su religiniais ritualais ir papročiais.
14

 Pateikus tokią hipotezę, prasidėjo ilgas ir iki pat šių dienų 

trunkantis karinių aukų interpretavimo laikotarpis, kurio metu tyrinėtojai greta archeologijos 

pasitelkė mitologijos, tautosakos ir rašytinių šaltinių duomenis. 

Po to, kai XX a. viduryje buvo atrastos aukojimo vietos Illerup Ådal ir Ejsbøl pelkėse, pagyvėjo 

tyrinėtojų domėjimasis panašiais objektais. Tokio susidomėjimo rezultatas buvo visa eilė teorinių 

darbų, skirtų aukojimams pelkėse, sukurtos aukojimų pelkėse tipologijos.
15

 Aptariant karines aukas 

pelkėse verta paminėti kai kurių tyrinėtojų pozicijas šiuo klausimu. 

Remiantis Günterio Behm-Blancke (Günter Behm-Blancke 1912-1994) 1957 metais parengta 

klasifikacija, karinės aukos buvo dideli gentiniai aukojimai, kurių metu buvo aukojami prabangūs 

papuošalai, ginklai ir romėniškos monetos. Tyrinėtojas šiuos aukojimus siejo su dievų Thoro, Sifo, 

Tyro, Ullro (Thor, Sif, Tyr, Ullr) kultais ir datavo III–IV m. e. amžiumi.
16

 Prie šių aukojimų 

                                                             
13 HANSEN, Ulla Lund, „150 years of weapon-offering finds – research and interpretations“ in: Spoils of Victory. The 

North in the shadow of the Roman empire, København 2003, p. 85. 
14 Ten pat. 
15 Plačiau apie šiuos darbus skaityti: KOK, Marjolijn Suzanna Maria, „The Homecoming of religious practice: an 

analysis of offering sites in the wet low-lying parts of the landscape in the Oer-IJ area (2500 BC-AD 450)“, Amsterdam, 

2008, p. 41–47 [žiūrėta 2012-04-14], prieiga per internetą: http://dare.uva.nl/document/118510   
16

 KOK, Marjolijn Suzanna Maria, „The Homecoming of religious practice: an analysis of offering sites in the wet low-
lying parts of the landscape in the Oer-IJ area (2500 BC-AD 450)“, Amsterdam, 2008, p. [žiūrėta 2012-04-14], prieiga 
per internetą: http://dare.uva.nl/document/118510 , p. 41  

http://dare.uva.nl/document/118510
http://dare.uva.nl/document/118510
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autorius priskyrė ir laivų aukojimus, siejo juos su didelėmis karių bendruomenėmis ir laivybos 

dievo Freyro (Freyr) kultu. 

Verta paminėti ir 1967 metais Helmuto Geißlingerio (Helmut Geißlinger) sukurtą aukojimo vietų 

klasifikaciją, kuria remiantis išskiriami keli atskiri karinių aukų aukojimai. Didžiuosius aukojimus, 

(Kragehul, Nydam, Ejsbøl, Vimose, Illerup, Thorsberg, Skedemosse ir kt.) autorius siejo su 

svarbiausiomis genčių dievybėmis ir datavo 150–700 mūsų eros metais. Autoriaus teigimu, tokie 

aukojimai buvo atliekami svarbiausiose, nuošaliose ir uždarose kulto vietose. Antrąją aukojimų 

grupę autorius pavadino „ginklų lobiais upėse“. Tokią tradiciją, kuomet aukojami vieno tipo 

geležiniai ginklai upėse, tyrinėtojas datavo labai ilgu chronologiniu periodu – nuo Bronzos iki XIV 

mūsų eros amžiaus. Autorius taip pat išskiria brangiųjų metalų karines aukas, aukotas 500–700 

mūsų eros metais ir sieja jas su karine aristokratija.
17

 

1967 metais Herberto Jankhuno (Herbert Jankhun) paskelbtoje klasifikacijoje, atkreipiamas 

dėmesys į pelkėse randamus žmonių ir gyvūnų kaulus. Tam tikrų gyvūnų kaulus autorius sieja su 

skirtingų dievų kultais bei teigia, jog žmonės ir gyvūnai buvo aukojami ne pelkėse, o atvirame 

vandenyje.
18

 

Verta paminėti ir Bertos Stjernquist (Berta Stjernquist) aukojimo vietų klasifikaciją, paremtą radinių 

tipologija ir raktinių klausimų–atsakymų taikymu. Autorė kelia klausimus „kada ir kur buvo atliktos 

aukos?; kas jas atliko?; kokia mintis slypi už aukojimų ritualo?“ ir pateikia galimus atsakymų 

variantus pagal kuriuos ir išskiria aukojimus pelkėse.
19

 

Remiantis minėtų tyrinėtojų darbais buvo prieita išvadų, jog II–VI a karinės aukos yra Šiaurės 

Europos pelkėse yra karinių konfliktų, pakitusių socialinių santykių ir religinių reformų rezultatas. 

Sukurti keli pagrindiniai modeliai interpretuojantys karines aukas. Susiejus istorinius šaltinius ir 

archeologinių tyrinėjimų metu gautus duomenis, iškelta hipotezė, jog aukos pelkėse yra padėka 

dievams už sėkmingą mūšių baigtį. Liekant prie tokios hipotezės, sukurta teorija, kuri teigia, jog 

karo grobis buvo parsineštas ir paaukotas po puolamųjų žygių. Tačiau tokia pozicija sulaukė 

nemažai kritikos keliant klausimą „kam rizikuoti gyvybe dėl grobio, kuris paskui bus išmetamas į 

pelkę?“.
20

 Šiuo metu liekama prie pozicijos, jog ginklai pelkėse buvo aukojami apsigynus nuo 

įsiveržusio priešo
21

. Priėjus tokios išvados, tyrinėtojams tapo svarbu nustatyti kas, kada ir su kuo 

kariavo. Ieškant atsakymo į šį klausimą buvo sukurtas šiuo metu tyrinėtojams priimtiniausias 

modelis, pagal kurį „Romos imperijai vykdant prekybos politiką su pasienio germanų gentimis, 

                                                             
17

 Ten pat. 
18

 Ten pat, p. 43 
19

 Ten pat, p. 45 
20

 GRANE, Thomas, „The Roman Empire and Southern Scandinavia – A Northern Connection!“, Copenhagen 2007, p. 

241. [žiūrėta 2012-04-14], prieiga per internetą: http://varpelev.saxo.ku.dk/publikationer/Ph_D_-dissertation_2007.pdf/  
21

 HANSEN, Ulla Lund, „150 years of weapon-offering finds – research and interpretations“ , The Spoils of Victory: 

The North in the shadow of the Roman empire“, p. 88-89 

http://varpelev.saxo.ku.dk/publikationer/Ph_D_-dissertation_2007.pdf/


10 
 

buvo suardyti per šimtmečius nusistovėję giminingi šių genčių socialiniai santykiai. [...] Prabangos 

prekėms užplūdus Romos imperijos pasienio gyventojus, atsirado galimybė pavieniams asmenims 

sukaupti didelės vertės turtą ir taip vystytis karinei aristokratijai. [...] Dėl pakitusių socialinių 

santykių, tarp giminingų genčių kilo nemažai konfliktų, neretai pasibaigusių kariniais susidūrimais. 

[...] Pakitę socialiniai santykiai atsispindi ir religijoje, o karo grobio aukos interpretuojamos kaip 

aplink karo vadus ir jų giminaičius sutelkti ritualai ir ceremonijos. [...]. Tokie aukojimai būdingi 

bendruomenėms išsiskiriančioms didėjančia įtampa, agresija ir dažnais kariniais susidūrimais“.
22

 

Yra ir alternatyvių požiūrių į aukojimus pelkėse. Vienas labiausiai intriguojančių yra tas, jog tokie 

aukojimai buvo skirti mažinti turtinę diferenciaciją ir įtampą tarp skirtingų socialinio statuso 

sluoksnių – diduomenei siekiant išlaikyti bendruomenės palankumą ir išvengti galimų sukilimų.
23

  

Apibendrinus Šiaurės Vakarų Europos tyrinėtojų darbus galima atsigręžti į Rytinę Baltijos jūros 

pakrantę ir apžvelgti šiame regione esančių aukojimų pelkių tyrinėjimus. 

 

II.2 Aukojimų pelkėse tyrimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos tyrinėtojų darbuose aukojimai pelkėse yra visiškai nauja ir daug 

diskusijų kelianti sritis. Paskutiniuoju metu išsamiausi darbai apie aukojimus pelkėse pasirodė 

Lietuvoje ir Estijoje. 

2010 metai archeologės Audronės Bliujienės publikuotame straipsnyje „The bog offerings of the 

balts: I give in order to get back“ aptariamos visos žinomos, tarp Dauguvos ir Nemuno upių 

esančios, aukojimų pelkėse vietos. Autorė analizuoja ryšį tarp aukojimų pelkėse ir šventais laikomų 

vandens telkinių, aptaria aukojimų pelkių vietą kitų archeologinių objektų atžvilgiu, remiantis 

pelkėse rastų dirbinių tipais išskiria aukojimų rūšis ir analizuoja jų priežastis.
 24

 

Estijoje naujausi aukojimų pelkėse tyrinėjimai siejami su jaunos tyrinėtojos Ester Oras darbais. 

Autorė 2009 m. apgynė magistro darbą, kuriame apibendrino Viduriniojo Geležies amžiaus (450–

800 m) ritualinius lobius. Jame autorė nagrinėja ritualinių lobių išskyrimo ir apibrėžimo problemas, 

tokio pobūdžio objektų tyrinėjimų būdus, pateikia Estijos ritualinių lobių ir jų radmiviečių katalogą, 

kuriame  greta lobių, kuriuose buvo rastos prabangos daiktai, apžvelgiami ir ginklų lobiai.
25

 Šio 

darbo pagrindu 2010 m pasirodė straipsnis „Ritual Wealth Deposits in Estonian Middle iron age“
26

. 

                                                             
22

 FABECH, Booty Sacrifices in Southern Scandinavia: A Reassessment“ In: P. Garwood, D. Jennings, R. Skeates and 

J. Toms eds. Sacred and Profane: Proceedings of a conference on Archaeology, Ritual and Religion, Oxford 1989, p. 

94. 
23

 TARZIA, Wade, „The Hoarding Ritual in Germanic Epic Tradition“ [žiūrėta 2012 05 15 ], prieiga per internetą  

 http://www.jstor.org/stable/3814237 .  
24

 BLIUJIENĖ, Audronė, „The bog offerings of the balts: I give in order to get back“, in Archaeologia Baltica 14, 

Klaipėda, 2010, p. 136-165 
25

 ORAS, Ester, „Eesti keskmise rauaaja peitvarad“, magistro darbas, . Lund-Tartu 2009, p. 95–104 
26

 ORAS, Ester „Ritual Wealth Deposits in Estonian Middle iron age“ [žiūrėta 2012 05 03], prieiga per internetą: 

http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2010/issue_2/arch-2010-14-2-123-142.pdf  

http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2010/issue_2/arch-2010-14-2-123-142.pdf
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Šiuo metu minėta autorė studijuoja Kembridžo universitete ir rengia daktaro disertaciją apie Senojo 

bei Viduriniojo geležies amžiaus ritualinius lobius Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijose.
27

 

 

II.3 Šliktinės lobių ir aukojimo vietos tyrinėjimų apžvalga 

Šliktinės aukojimo vieta buvo surasta 1938 m., tačiau tuo metu didesnio tyrinėtojų dėmesio 

nesusilaukė. Vietovėje rasti radiniai buvo perduoti Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejui (dab. 

Vytauto Didžiojo karo muziejus) ir pavadinti Mikytų lobiu. Apie šiuos radinius spaudoje pasirodė 

vos vienas kelių sakinių ilgio straipsnelis, aprašantis dirbinių radimo aplinkybes, vietovę 

įvardijantis karių kapais ir nurodantis, kad lobis dingo.
28

 

Pirmą kartą Mikytų (Šliktinės) lobį plačiau aptarė Regina Volkaitė–Kulikauskienė 1958 m. 

išleistoje knygoje „Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai“.
29

 Ji pirmoji tiksliau įvardijo 

surastus dirbinius, aprašė jų tipus ir iškėlė hipotezę, jog šis lobis yra auka dievams, paaukota 

pelkėje.
30

 Autorė svarstė kokiu tikslu galėjo būti aukojami dirbiniai, iškėlė hipotezę, jog tai galėjo 

būti „aukos dievams laimėjus žygį“, arba „aukos žuvusiems svetur kariams“. 

Tais pačiais metais pasirodė pirmasis katalogas skirtas senovės lietuvių papuošalams. Į jį, greta 

archeologinės medžiagos iš įvairių archeologinių objektų, buvo įdėtos pentino
31

, pasaginės segės
32

 

ir apyrankės
33

 nuotraukos iš Mikytų (Šliktinės) lobio. Antrame leidinio tome, pasirodžiusiame 1966 

m., buvo publikuota net dešimties radinių iš Mikytų lobio nuotraukos.
34

 Kataloge panaudotos 

žalvarinių peilių makštų bei diržų apkalų nuotraukos (10–17 pav.). Abiejų leidinių pabaigose 

pateikti trumpi dirbinių aprašymai ir matmenys. Vėlesnėse publikacijose trumpai aptariami tik 

pavieniai Mikytų lobio radiniai, panaudojant vieną kitą iliustraciją iš minėtų katalogų.
35

 

Situacija pasikeitė 1971 m., po archeologo Adolfo Tautavičiaus vykdytų archeologinių tyrinėjimų 

Šliktinės aukojimo vietoje. Savo tyrimų rezultatus bei abiejų lobių radimo aplinkybes jis paskelbė 

keliuose mokslo populiarinimo straipsniuose.
36

 Autorius, tęsdamas Reginos Volkaitės–

Kulikauskienės iškeltą hipotezę, teigia, kad Šliktinėje rasti dirbiniai yra aukos dievams. Tyrinėtojas 

pirmasis atkreipia dėmesį, jog lobiuose nėra moterims būdingų daiktų, taip pat kelia hipotezę, kad 

                                                             
27

 Academia.edu [žiūrėta 2012 04 28], prieiga per internetą: http://cambridge.academia.edu/EsterOras 
28

 Kur dingo istorinis lobis?, in XX amžius. Nr. 149 (604), Kaunas, 1938–07–05,  p. 9. 
29

 VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, Regina, „Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai“ Vilnius ,1958, p. 

119. 
30

 Ten pat.  
31

 VOLKAITĖ–KULIKAUSKIENĖ, Regina, RIMANTIENĖ, Rimutė, „Senovės lietuvių papuošalai“, Vilnius, 1958, 

pav. nr. 385. 
32

Ten pat, pav. nr. 443. 
33

 Ten pat, pav. nr. 517. 
34

 VOLKAITĖ–KULIKAUSKIENĖ, Regina, RIMANTIENĖ, Rimutė, „Senovės lietuvių papuošalai“, Vilnius, 1966, 

pav. nr. 64–74. 
35

 Plg.  KULIKAUSKAS, Pranas,  KULIKAUSKIENĖ, Regina, TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Lietuvos archeologijos 

bruožai“, Vilnius, 1961, p. 440; VOLKAITĖ–KULIKAUSKIENĖ, Regina, Lietuviai IX–XII a., Vilnius, 1970, p. 230; 

KAZAKEVIČIUS, Vytautas, „Ietigaliai Lietuvoje V–VIII a. (Įtveriamieji)“, MADA, 1978 4 (65), p. 38 
36

 TAUTAVIČIUS, Adolfas. „Pelkių lobiai“, Kauno tiesa, nr. 305 (7646), 1971 m. gruodžio mėn. 26 d., p 6. 
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ginklai ir papuošalai galėjo būti aukojami vykstant į karą ir prašant dievų palankumo, arba kaip 

dalis karo grobio – atsidėkojant už pergalę.
37

 

Šliktinės aukojimo vieta buvo įtraukta į 1998 m. archeologo Vykinto Vaitkevičiaus išleistą katalogą 

„Senosios Lietuvos šventvietės“, skirtą Žemaitijos regionui.
38

 Šiame leidinyje aukojimo vieta 

vadinama Mikytų pelkėmis.
39

 Toks pavadinimas greičiausiai duotas todėl, kad abu lobiai buvo rasti 

pelkėse, skiriančiose Šliktinės ir Mikytų kaimo žemes, o pirmasis lobis buvo ir tebėra vadinamas 

Mikytų lobio vardu. Be to, netolimose pastarojo kaimo apylinkėse yra ir daugiau šventviečių, 

vadinamų Mikytų vardu, tad priežastis, kodėl naudojamas Mikytų, o ne Šliktinės pavadinimas yra 

aiškiai suprantama. Leidinyje trumpai pakartojama ankstesnių tyrinėtojų skelbta informacija apie 

lobių turinį ir jų radimo aplinkybes.  

Minėtas autorius platesniame kontekste Šliktinės aukojimo vietą aptaria savo disertacijos pagrindu 

išleistoje monografijoje „Alkai: Baltų šventviečių studija“.
40

 Leidinyje V. Vaitkevičius apžvelgia 

aukojimo pelkėse tradiciją gyvavusią Šiaurės Vakarų Europoje, išvardina Lietuvoje žinomas 

vietoves, kuriose vykdant melioracijos darbus pelkėse buvo rasta dirbinių. Autorius kiek daugiau 

dėmesio skiria Šliktinės (Mikytų) lobiams, tačiau tik pakartoja istoriografijoje „nusistovėjusius“ 

duomenis apie šių lobių turinį. Apibendrindamas Šiaurės vakarų Europos archeologų išvadas apie 

aukojimus pelkėse, autorius kelia hipotezę, kad paprotys aukoti karines aukas į vandenį Šiaurės ir 

Šiaurės rytų Europoje atėjo iš Šiaurės vakarų Europos kraštų.
41

 

Lietuvos istorijos instituto išleistame Lietuvos istorijos II tome, skirtame Geležies amžiui, Šliktinės 

aukojimo vieta keliais sakiniais paminėta, kaip „aukų gamtos jėgoms ir kūnams pavyzdys“
 42

. 

Knygoje pakartota jau anksčiau tyrinėtojų iškelta hipotezė, jog aukas sudėdavo kariaunos po 

sėkmingų žygių. Leidinyje pateikiama į Kretingos muziejų patekusių žalvarinių radinių 

iliustracija.
43

 

Šliktinės ir Mikytų lobius mini ir 2008 metais išleistas leidinys – Lietuvos lobiai. Greta kitų 

archeologinių lobių, paminėti abu Šatos upelio vagoje rasti ginklų ir papuošalų lobiai, tačiau 

paminėta tik abstrakti informacija, nepateikiant tikslesnių duomenų apie radinius ir jų skaičių.
44

  

Išsamiausiai aukojimų vandenyje vietas visame Rytų Pabaltijo regione aptarė archeologė Audronė 

Bliujienė.
45

 Straipsnio autorė analizuoja 33 Lietuvos ir Latvijos teritorijose esančias aukojimų 

                                                             
37

 TAUTAVČIUS, Adolfas, „ Šliktinės pelkės paslaptys  “ Mūsų žodis (Skuodas), nr. 129 (3079), 1971 m. spalio mėn. 28 

d., p. 3-4. 
38

 VAITKEVIČIUS, Vykintas, Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 130. 
39

 Ten pat., p. 707. 
40

 VAITKEVIČIUS, Vykintas, „Alkai. Baltų Šventviečių studija“, Vilnius, 2003, p. 153–154. 
41

 Ten pat, p. 153. 
42

 „Lietuvos istorija: II tomas, Geležies amžius“, Vilnius 2006, p. 461. 
43

 Ten pat, p. 460. 
44

 MICHELBERTAS, Mykolas, „Archeologiniai lobiai“. In: „Lietuvos lobiai“, Kaunas, 2007, p. 15. 
45

 BLIUJIENĖ, Audronė, „The bog offerings of the balts: I give in order to get back“. In: Archaeologia Baltica 14, 

Klaipėda, 2010, p. 136. 
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vandenyje vietas, pateikia šių šventviečių sąrašą. Atskirai analizuodama kiekvieną aukojimo atvejį, 

autorė pateikia šių aukojimo vietų chronologiją, suskirsto jas į grupes pagal aukojimo tikslą ir 

paskirtį.
46

 Šliktinės aukojimų vieta straipsnyje priskiriama prie karo grobio/pergalės aukų, tačiau 

tokia interpretacija paremta ne pačios autorės tyrimais, o istoriografijoje nusistovėjusiais 

duomenimis. 

Apibendrinus negausius tyrinėjimų duomenis, susidaro vaizdas, jog iki šiol Šliktinės aukojimų vieta 

nedomino tyrinėtojų, o mažai informatyvūs duomenys buvo kartojami daugelyje leidinių be 

platesnių komentarų ar interpretacijų. 

 

  

                                                             
46

 Ten pat, p. 146. 
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III. ŠLIKTINĖS AUKOJIMO VIETA 

 

III.1 Tikslios lobių radimvietės lokalizavimas 

Šliktinės aukojimo vieta (UK 30303; Skuodo r., Notėnų sen.) yra 1,5 km į PR nuo Derkinčių 

tvenkinio, 1 km į Š nuo Šliktinės–Barstyčių kelio tilto per Šatos upelį, 0,1 km į ŠV nuo Mikytų 

piliakalnio (vad. Pilimi; UK 3251), siaurame ir giliame Šatos upelio slėnyje. (1–2 pav.)  

Apytikslė 1938 m lobio radimvietė buvo aprašyta Valstybės archeologijos komisijos bylose (3 pav). 

Šliktinės II–asis lobis buvo rastas 1971 m melioruojant Šatos upelio slėnį ir kasant drenažo 

griovelius. (žr. skyrių Radimo aplinkybės).  

Prie šių drenažo griovelių A. Tautavičius archeologinių kasinėjimų metu buvo „prisirišęs“ savo 

tyrinėjamus plotus. Remiantis minėtais šaltiniais, 2005 metais buvo nustatyta 40 400 m
2
 dydžio 

apsaugos zona ir Šliktinės aukojimo vieta įtraukta į Kultūros vertybių registrą (toliau KVR).
47

  

Deja praėjus keturiasdešimčiai metų nuo A. Tautavičiaus vykdytų archeologinių tyrinėjimų, 

melioracijos griovelių neliko nė žymės, o tikslios dirbinių radimvietės buvo pamirštos. Norint 

suvokti aukojimus Šliktinės pelkėse būtina kuo tiksliau nustatyti lobių radimvietes, tad tam tikslui 

šiame darbe buvo pasitelkti Šatos upelio melioracijos darbų planai
48

, 1958 ir 1971 m 

aeronuotraukos.
49

 

1958 m birželio mėnesio aeronuotraukoje (pav. 4) matyti dar VAK bylose ir A. Tautavičiaus 

archeologinų tyrinėjimų ataskaitoje minimas A. Jocio iškastas kanalas pelkei nusausinti, kurį 

bekasant ir buvo rastas I–asis Šliktinės lobis. Tikroji upelio vaga tuo metu ėjo per patį slėnio vidurį 

ir ties vieta, kur slėnis keičia kryptį į Šiaurės Vakarus, jungėsi su minėtuoju kanalu. Kanalas ėjo 

lygiagrečiai upelio ir iki susijungiant su juo tęsėsi apie 400 m. 

1971 m rugpjūčio 22 d. aeronuotrauka (5 pav.) – pats vertingiausias šaltinis, kuriuo remiantis tapo 

įmanoma gana tiksliai nustatyti II–ojo Šliktinės lobio radimvietę. Joje matoma neseniai iškasta 

nauja Šatos upelio vaga ir tik prieš mėnesį iškastų, tačiau jau užverstų, drenažo griovelių vietos. 

Nors nuotrauka ir nėra ryški, galima įžiūrėti vandens surinkėjo ir į jį nutiestų drenažo vamzdelių 

kontūrus. Išanalizavus tokį šaltinį buvo nuspręsti surasti tikslius melioracijos planus (6 pav.) ir 

nustatyti plotus, kuriuose buvo vykdyti A. Tautavičiaus tyrinėjimai. Gavus šiuos planus, pavyko 

tiksliai nustatyti vietą, kurioje buvo rastas II–asis Šliktinės lobis. 

 

                                                             
47

Aukojimo vieta, Kultūros vertybių registras, [žiūrėta] 2012 05 12, prieiga per internetą: 

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=30303  
48

Melioracijos planų originalai yra saugomi Skuode, UAB „Kuršasta“ archyve. 
49

Aerofotonuotraukos gautos iš Lietuvos geologijos tarnybos kartografavimo poskyrio specialistų.B 

URŠASUABKURŠAS 

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=30303
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III.2  Geografinė padėtis 

Remiantis A. Tautavičiaus šurfų padėties aprašymais
50

 ir melioracijos darbų planu, Šliktinės II–ojo 

lobio radimvietė yra beveik pačiame į KVR įtrauktos teritorijos viduryje, arčiau dabartinės Šatos 

upelio vagos. Šioje vietoje upelis daro nedidelį vingį ir keičia kryptį iš Pietų–Šiaurės pusės į 

Pietryčių–Šiaurės vakarų pusę. Būtent šią vietą kirto 1971 metais kastas griovys surinkėjas ir 

drenažo vamzdeliai. Archeologinių tyrinėjimų ataskaitoje A. Tautavičius mini, jog radinių jam 

pavyko rasti arčiau upelio vagos, tačiau teigė, jog visi jie gulėjo sluoksnyje, kuris buvo iškastas iš 

naujosios Šatos vagos–kanalo ir paskleistas dideliame plote
51

. Remiantis tokia tyrinėtojo hipoteze, 

lobis turėjo gulėti visiškai prie rytinio upelio slėnio pakraščio. Šioje vietoje upės slėnis susiaurėja 

nuo 80 iki 60 metrų, jo rytinis šlaitas yra labai aukštas ir žymiai statesnis nei vakarinis (8 pav.). 

Šliktinės aukojimo vietos geografinė padėtis yra įdomi kitų archeologinių paminklų atžvilgiu. Jau 

minėta, jog apie 330 m nuo lobių radimvietės yra Mikytų piliakalnis. Paminklas datuojamas I tūkst.-

XIII a.
52

, turi vėlyviesiems piliakalniams būdingų bruožų (iš trijų pusių apsuptas gamtinėmis 

kliūtimis, turi mažiausiai tris aukštus, ilgus ir plačius pylimus bei gilų ir platų griovį)
53

, tad jį galima 

tiksliau datuoti XI–XIII a. ir galbūt laikyti vienalaikiu Šliktinės lobio dirbiniams. Netolimoje 

aplinkoje nėra žinoma jokio laidojimo paminklo, tačiau VAK bylose yra minimi Šliktinės pilkapiai, 

vadinami Milžinų kapais
54

, o renkant medžiagą šiam darbui, sužinota, jog į Telšių r. savivaldybės 

Žemaičių muziejų „Alka“ yra patekusi „pasaginė segė platėjančiais galais iš Šliktinės senkapio“
55

. 

Kadangi tokios segės datuojamos X–XII a.
56

, tad greičiausiai netolimoje aplinkoje yra vienalaikis 

Šliktinės lobiams ir Mikytų piliakalniui laidojimo paminklas, kurio paieškoms, žinant minėtas 

užuominas, ateityje reikės skirti daugiau dėmesio. 

Šliktinės aukojimo vietą verta aptarti ir platesnio geografinio arealo kontekste. Skuodo, Plungės, 

Kretingos ir Mažeikių rajonuose, kurių ribos yra visai netoli nuo Šliktinės aukojimų vietos, gausu 

žymių to paties laikotarpio archeologijos paminklų. Už 11 km į pietvakarius nuo Šliktinės lobių 

radimvietės yra nutolęs Gintališkės piliakalnis ir kapinynas, už 14 km – Laivių kapinynas, palyginti 

nedidelis – 15 km – atstumas ir iki Apuolės piliakalnio, pro kurio apylinkes prateka tas pats Šatos 

upelis. Verta paminėti, jog netolimose apylinkėse yra nemažai šventviečių,
57

 kas rodo, jog šis 

                                                             
50

 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Šliktinės, Skuodo raj. radinių vietos tyrinėjimų ataskaita“, 1971, LIIR,  f. 1, b. 314, p. 5–

8 
51

 Ten pat, p. 8. 
52

 Lietuvos piliakalniai, [žiūrėta 2012 05 12], prieiga per internetą: 

http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=479  
53

 ZABIELA, Gintautas, „Lietuvos medinės pilys“, Vilnius, 1995, p.75 
54

 KPDPA, F. 1, ap. 1, b. 25, p.165–166 
55

 Šios segės Inv. Nr. ŽAM GEK - 5655; Arch - 685. Gauta 1951m. iš Petro Dacio, gyv. Plateliuose. Jis segę rado 

kasant pro senkapį kelio griovį. Radimo vieta nurodyta: Šliktinės kaimas, Prialgavos apyl., Salantų raj. Informaciją 

pateikė Žemaičių muziejaus „Alka“, Archeologijos skyriaus vedėja Dalia Karalienė. 
56

 BLIUJIENĖ, Audronė, „Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika“, Vilnius, 1999, p. 135 
57

 Minėta informacija parengta remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis [žiūrėta 2012 05 20], prieiga per 

internetą: http://kvr.kpd.lt/heritage/  

http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=479
http://kvr.kpd.lt/heritage/
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arealas turėjo išskirtinę reikšmę senovės žmonių tikėjimuose ir religijoje, o Šliktinės aukojimų vieta 

– puikus to pavyzdys. 
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IV. ŠLIKTINĖS LOBIAI 

 

IV.1 Radimo aplinkybės 

Kadangi abiejų Šliktinės lobių radiniai buvo rasti ne specialistų, o eilinių piliečių, norint tiksliai 

sužinoti jų likimą, būtina rekonstruoti visą, tiek 1938 m., tiek 1971 m. įvykių eigą. 

Mikytų (Šliktinės I–ojo) lobio radimo aplinkybės yra gana neblogai dokumentuotos Valstybės 

archeologijos komisijos (toliau VAK) bylose
58

, kurios yra vienintelis šaltinis leidžiantis kiek 

tiksliau nustatyti lobio radimvietę bei rekonstruoti dirbinių padėtį žemėje. VAK archyvo bylas 

sudaro kelių rūšių dokumentai: lobio radėjo ir iš jo perėmusio radinius matininko susirašinėjimas su 

Vytauto Didžiojo kultūros muziejumi (dab. Vytauto Didžiojo karo muziejus), Mažeikių muziejaus 

vedėjo raštas VDK muziejui, VDKM raštai Mosėdžio policijos nuovados viršininkui.
59

 

1938 metų birželio 8–10 dienomis valstietis Adomas Jocys (ar Jucys) iš Mikytų kaimo, savo 

žemėje, Šatos upelio slėnio rytiniame pakraštyje kasdamas griovį pelkei nusausinti, rado apie 50–70 

geležinių ir žalvarinių dirbinių.
60

 Radinius iš ūkininko perėmė tuo metu Šliktinės kaime dirbęs 

Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento matininkas Konstantinas Zabukas ir apie 

juos informavo Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejų. Pranešime muziejui K. Zabukas rašo, 

kad ūkininkas radinius rado vienoje vietoje – 2,5 m ilgio ir 1 m pločio duobėje, 30–50 cm gylyje.
61

 

1938 m birželio 24 d. matininkas rastų dirbinių pavyzdį – 7 ietigalius – nusiuntė minėtam muziejui. 

Birželio 27 d. raštu VDK muziejus prašo K. Zabuko atsiųsti likusius radinius.
62

 Apie radimvietę 

greit sužinojo ir Mažeikių muziejaus vedėjas Ričkūnas, kuris birželio 28 d. pranešime Vytauto 

Didžiojo kultūros muziejui rašo, jog ūkininkas A. Jucys rado „senovės kapines“ ir „apie 150 

geležinių durklų, skydų, žalvarinių padarų ir kt.“.
63

 Liepos 13 d. matininkas muziejui atsiuntė savo 

paties braižytą planą, kuriame matyti, kad radimvietė yra Šatos upelio slėnyje, Šliktinės (Kretingos 

aps. Mosėdžio valšč.), Kruopių (Mažeikių aps., Sedos valšč.) ir Mikytų (Kretingos aps. Platelių 

valsč.) kaimų žemių paribyje, apie 350 m į ŠR nuo Mikytų piliakalnio.
64

 

Tolesnė įvykių eiga nežinoma. Į muziejų VDKM pateko ir buvo inventorinti 192 dirbiniai. Tad 

greičiausiai matininkas pats įvykdė prašymą ir atsiuntė radinius į muziejų. Verta paminėti 

Valstybinės archeologijos bylose esančią nuotrauką, kurioje nufotografuotas lobio radėjas, rankoje  

                                                             
58 KPDPA, F. 1, ap. 1, b. 25, p. 155–164. 
59

 KPDPA, F. 1, ap. 1, b. 25, p. 159. 
60

 Ten pat, p. 160. 
61

 Ten pat. 
62

 Ten pat, p.157. 
63

 Ten pat, p.162. 
64

 Ten pat, p.159.  
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laikantis radinius ir neidentifikuotas asmuo. Joje matosi radimvietė – neseniai iškastas griovys ir 

ąžuolinis rąstas, po kuriuo ir buvo rastas lobis.
65

 

1966 m. birželio mėn. archeologas Adolfas Tautavičius vykdė žvalgomąją ekspediciją Vakarų 

Lietuvoje. Jos metu greta daugybės archeologinių objektų, tyrinėtojas aplankė Mikytų piliakalnį ir 

Šliktinės aukojimo vietą.
66

 Nors A. Tautavičiaus rašyta ataskaita labai neišsami, joje minimas 

Mikytų lobis ir apytikrė jo radimo vieta, pokalbis su lobio radėju A. Jociu. Šioje ataskaitoje šiam 

darbui svarbi autoriaus pastaba, jog lobis buvo rastas Šliktinės, o ne Mikytų kaimo žemėje, taip pat, 

jog į VDKM pateko ne visi lobyje rasti dirbiniai. Pasak ataskaitos autoriaus, A. Jocys apibūdino 

galimai vytinę arba ar tordiruotą antkaklę ir kitus dirbinius, kurių muziejuje nėra.  

Žymiai detaliau 1966 m. žvalgomosios ekspedicijos rezultatus A. Tautavičius aptarė Šliktinės 1971 

m. archeologinių tyrinėjimų ataskaitoje.
67

 Joje minimas ne tik lobio radėjo A. Jocio, bet ir 

kraštotyriniko Juozo Mickevičiaus pasakojimas apie lobio radimą. Taip pat atskleidžiama užuomina 

apie galimą antrąjį lobį, kurį A. Jocys buvo užkliudęs į žemę smeigdamas geležinį virbą karvėms 

rišti.
68

 

Ataskaitoje dar kartą paminėtas faktas, paaiškėjęs jau 1966 m., jog ne visi dirbiniai pateko į muziejų 

ir tai, kad dalį radinių buvo pasiėmęs A. Jocio kaimynas A. Mažrimas. Iš vienos segės jis pasidarė 

žiedus, kitą kažkur pametė, o pas jį liko tik vienas 44 cm ilgio ietigalis, kurį A. Tautavičius perdavė 

Kauno valstybiniam istorijos muziejui (dab. Vytauto Didžiojo karo muziejus).
69

 

1971 m. liepos mėn. melioruojant Šatos upelio slėnį, apie 40–50 m į Šiaurę nuo 1938 m. 

radimvietės, ekskavatorininkas Pranas Venckus iškasė apie 5 kg žalvarinių „grandžių“, keletą 

peilių, ietigalių, vieną stambesnį peilį ar vienašmenį kalaviją su makštų liekanomis. Surinkęs šiuos 

dirbinius, ekskavatorinkas juos nunešė į Alekso Mineikio kiemą ir paliko prie šulinio, kur jie 

išgulėję kelias savaitęs dingo.
 70

 Ataskaitoje minima, jog apylinkės gyventojai išverstose žemėse 

taip pat rasdavę archeologinių radinių, tačiau apie juos niekam nepranešė. 

1971 m. rugsėjo viduryje iš Skuodo atvykusi mokytoja D. Vaitkienė užsuko pas vietos gyventoją 

Rimkų, kuris jai parodė kelis dirbinius, papasakojo apie Mineikio kieme gulėjusius radinius. Apie 

radinius Šliktinėje sužinoję Skuodo vykdomojo komiteto nariai R. Songaila, P. Rudys, L. Rudienė, 

aplankė vietovę ir žemės paviršiuje rado apie 30 dirbinių (pasaginių segių, pentiną, ietigalių, peilių 

ir kt.). A. Tautavičius prieš atlikdamas archeologinius tyrinėjimus, į Šliktinę atsivežė 

ekskavatorininką P. Venckų, kuris parodė tikslią dirbinių radimvietę. 

                                                             
65 KPDPA, F. 1, ap. 1, b. 25, p. 164 
66

 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „1966 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita“ , 1967, LIIR, f. 1, b. 246, p. 

80. 
67

 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Šliktinės, Skuodo raj. radinių vietos tyrinėjimų ataskaita“, 1971, LIIR,  f. 1, b. 314, p. 2. 
68

 Ten pat. 
69

 Ten pat. 
70 Ten pat. 
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1971 m. spalio 12–14 d. archeologas A. Tautavičius padedamas moksleivių iš Mačiūkų aštuonmetės 

ir Skuodo vidurinės mokyklos ištyrė 10 įvairaus dydžio šurfų (daugiau negu 23 m
2
). Tyrinėjimų 

metu buvo aptiktos kelios žalvarinės pasaginės segės
71

. Kasinėjimų metu nebuvo vykdoma 

fotofiksacija ar braižomi planai, o šurfai „prisirišti“ prie vandens surinkėjo ir drenažo griovelių, 

kurie buvo užkasti ir šiuo metu Šliktinės aukojimo vietoje jų nėra nė žymės. Prie ataskaitos 

nepateikiamas net radinių sąrašas. Iš viso į Kretingos muziejų pateko 83 radiniai, kurie šiame 

bakalauro darbe vadinami II–uoju Šliktinės lobiu 

Apibendrinant galima teigti, kad dalis radinių tiek iš pirmojo tiek iš antrojo Šliktinės lobio yra dingę 

ir muziejų, kuriuose šie lobiai yra, nepasiekė. Dėl neišsamios A. Tautavičiaus archeologinių 

tyrinėjimų ataskaitos, 1971 m. lobio radimo vieta ir tyrinėtų plotų vietos nėra žinomos. 

  

                                                             
71 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Šliktinės, Skuodo raj. radinių vietos tyrinėjimų ataskaita“, 1971, LIIR,  f. 1, b. 314, p. 5–

8. 
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IV.2 DINGĘ RADINIAI 

 

IV.2.1 Skuodo muziejuje saugomi radiniai 

2012 m. kovo 24 d. šio darbo autoriui lankantis Skuodo muziejuje, archeologinėje ekspozicijoje 

buvo pastebėta 11 dirbinių, kurių radimviete įvardintas Mikytų piliakalnis. Pakalbėjus su 

vyriausiaja fondų saugotoja ir pervertus inventorizacijos knygas rasta informacija apie 10 radinių. 

Buvo sužinota, kad tai vieni pirmųjų muziejaus eksponatų, 1996 m sausio 16 d. padovanoti Skuodo 

vidurinės mokyklos. Radinių inventorizacijos knygoje parašyta, kad visi šie dirbiniai rasti 1974 m 

gegužės 2 d. „Šatos upės kairiajame krante, prie Mikytų piliakalnio. Žinant, kad Mikytų piliakalnis 

yra dešiniajame, o ne kairiajame Šatos upės krante ir tai, kad pats piliakalnis ir jo aplinka tuo 

laikotarpiu nebuvo arheologiškai tyrinėti, tikėtina, kad visi šie radiniai yra rasti Šliktinės aukojimo 

vietoje. Aukojimo vieta būtent ir yra kairiajame naujojo Šatos upės–kanalo krante. 

Radiniai (pasaginės segės, kirvis, peiliai, ietigaliai) saugomi Skuodo muziejuje yra identiški tiek I–

ojo, tiek II–ojo Šliktinės lobio medžiagai tad abejonių, jog tai kažkurio iš šių lobių dalis, beveik 

nekyla. Kadangi radiniai rasti 1974 m. labiausiai tikėtina, kad tai antrojo Šliktinės lobio, rasto 1971 

m., dalis. Tikslesnei šių radinių priklausomybei nustatyti reiktų pabandyti išsiaiškinti kokiomis 

aplinkybėmis šie dirbiniai pakliuvo į Skuodo vidurinės mokyklos muziejų. 

Žinant abiejų lobių, t.y. visų į muziejų patekusių dirbinių radimo aplinkybes galimi keli variantai 

kaip šie radiniai pakliuvo į Skuodą. Labiausiai tikėtina versija būtų ta, kad radinius parsivežė 

pirmoji apie juos sužinojusi Skuodo vidurinės mokyklos mokytoja ir tik po kelių metų juos atidavė 

mokyklos muziejui.  

Daiktai galėjo būti rasti ir kuomet radimvietę aplankė iš Skuodo atvykę vykdomojo komiteto nariai. 

A. Tautavičiaus kasinėjimų ataskaitoje minima, kad jų surasti dirbiniai buvo perduoti Vykdomojo 

komiteto pirmininko pavaduotojui. Tikimybė, kad šis žmogus pasiliko dalį radinių pas save yra 

nedidelė, nes Kretingos muziejuje esantys dirbiniai ir yra būtent tie, kuriuos surado vykdomojo 

komiteto nariai. 

Trečioji galimybė, kaip 11 lobio radinių galėjo atsidurti Skuode, yra A. Tautavičiaus vykdyta 

ekspedicija. Žinoma, kad į Kretingos muziejų pateko kelios archeologinių tyrinėjimų metu surastos 

pasaginės segės. Jos pažymėtos skirtingu nei kiti radiniai inventoriaus numeriu. Dėmesį patraukia 

archeologinių tyrinėjimų atskaitoje paminėtas faktas, jog dalį ekspedicijos dalyvių sudarė mokiniai 

iš Skuodo vidurinės mokyklos. Yra tikimybė, kad kasinėjimų metu radę dirbinių, mokiniai juos 

pasisavino ir vėliau, t.y. po kelerių metų perdavė savo mokyklos muziejui. 

Greta šių visų spekuliatyvių galimybių neatmestini ir kiti faktoriai lėmę radinių patekimą į Skuodą. 

Tai gali būti ir dalis dirbinių, dingusių iš A. Mineikio kiemo ir vėliau kažkokiais būdais patekusių į 
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mokyklos muziejų. Taip pat negalima atmesti galimybės, jog radiniai tikrai buvo rasti dirbant žemę 

1974 metais ir vietinių gyventojų perduoti į Skuodą. .  

Kad ir kaip bebūtų, faktas, kad šiuo metu Skuodo muziejaus ekspozicijoje esantys radiniai yra 

dingusi ir iškritusi iš konteksto, tačiau neatsiejama Šliktinės lobių ir aukojimo vietos dalis, kurią 

būtina analizuoti norint išsamiai aptarti Šliktinės lobius. 

 

IV.2.2 Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi radiniai 

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma 18 radinių (ietigalių, kirvių, peilių, pasaginių segių, apkalų ir 

diržo sagtis) iš Barstyčių, kurie tyrinėtojų siejami su aukojimu pelkėse. Į juos buvo atkreiptas 

dėmesys dar 2008 metais Lietuvos nacionaliniame muziejuje rengiant parodą „Kuršiai – baltų 

Vikingai“. Buvo pastebėta, kad dirbiniai prastai išlikę ir atrodo lyg ilgą laiką būtų gulėję drėgnoje 

terpėje
72

. 

2010 metais archeologės Audronės Bliujienės parengtame straipsnyje  „The bog offerings of the 

Balts: “I give in order to get back“, greta visų žinomų ir spėjamų aukojimo pelkėse vietų aptariama 

ir Barstyčių aukojimo vieta. Darbo autorė pastebi, kad tarp Barstyčių ir Šliktinės tėra vos 5 

kilometrų atstumas, taip pat ir tai, kad tiksli Barstyčių radinių radimo vieta ir radimo aplinkybės 

nėra žinomos.
73

A. Bliujienė radinius priskiria „karo grobio“ aukoms, juos datuoja VII–VIII ir X–XI 

amžiumi. 

Rengiant šį darbą, darbo autorius nusprendė pasidomėti informacija apie šio lobio radimo 

aplinkybes. Susisiekus su Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus vedėja Audrone 

Šapaite buvo sužinota, kad radiniai muziejui buvo perduoti 1937 m. Prie radimo aplinkybių 

parašyta, jog tai yra atsitiktinis radinys iš Barstyčių ir, kad jį muziejui perdavė „Mat. Zabukas“. 

Archeologė taip pat pranešė, jog hipotezę, „kad tai pelkėje paskandintas lobis, iškėlė archeologas, 

Lietuvos nacionalinio muziejaus vyr. muziejininkas Gytis Grižas, remdamasis vienoda visų radinių 

būkle, būdinga gulėjusiems vandenyje daiktams“.
74

 

Po šio informacijos gavimo buvo apsilankyta Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir peržiūrėta tarpukariu 

pildyta radinių inventorizacijos knyga. Prie Barstyčių radinių nėra parašyta, jog jie buvo rasti ar 

perduoti muziejui 1937 metais. Apskritai šioje inventorizacijos knygoje data buvo rašoma puslapio 

paraštėje, tik kas keli puslapiai. 12 puslapių prieš Barstyčių radinių aprašymą, paraštėje yra įrašyti 

1937 metai, keli puslapiai po šių radinių aprašymo – 1938 metai
75

. Vadinasi nustatyti tikslių metų ir 
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juo labiau tikslios datos, kada šie radiniai buvo rasti ir atiduoti muziejui, remiantis Šiaulių „Aušros“ 

muziejuje saugoma medžiaga, nėra galimybės. 

Faktas, kad radinius muziejui perdavė žmogus iš Barstyčių, įvardintas Mat. Zabuku ir žinant, kad 

netolimose apylinkėse – Mikytų ir Kruopių kaimuose – dirbo matininkas, pavarde Zabukas, 

sufleruoja mintį, kad Mat. – tai yra ne vardo, o žodžio „matininkas“ trumpinys. Vadinasi apie 1937–

1938 m. matininkas, pavarde Zabukas, Šiaulių „Aušros“ muziejui perdavė 18 dirbinių, kurie, 

atrodo, buvo rasti drėgnoje vietoje. Tokie faktiniai sutapimai leidžia teigti, jog radinius muziejui 

perdavė tas pats Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento matininkas Konstantinas 

Zabukas, kuris Šliktinės I–ojo lobio radinius nusiuntė Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejui. 

(3–4 pav.) 

Lietuvos centriniame valstybės archyve nepavyko rasti duomenų, kad K. Zabukas būtų kada nors 

atlikęs žemės tvarkymo darbus Barstyčių miestelyje. Nebuvo duomenų, kad tokie darbai 

Barstyčiuose 1937 metais išvis būtų vykdomi. Pirmą kartą Mikytų kaimo žemės skirstymo darbuose 

matininkas paminėtas 1937 m. rugpjūčio mėnsesį
76

, o nuo visi su Mikytų bei Kruopių kaimo žemės 

skirstymu ir žemės rūšiavimu susiję darbai buvo jam oficialiai paskirti tik nuo 1938 metų balandžio 

mėnesio 20 d.
77

 

Iš visų šių duomenų susidaro vaizdas, kad Šiauliuose saugomi radiniai yra iš to paties Šliktinės I–

ojo lobio, kuris šiuo metu saugomas Vytauto Didžiojo Karo muziejuje. Radinių tipai ir jų būklė yra 

praktiškai identiška Kauno muziejuje saugomai medžiagai, o faktai apie dirbinių radimo metus ir 

Zabuko, perdavusio muziejams radinius, pavardę tokiai prielaidai visiškai neprieštarauja. Klausimas 

kyla tik dėl Barstyčių miestelio pavadinimo Šiaulių „Aušros“ muziejaus radinių knygoje. Kodėl 

figūruoja būtent šio miestelio pavadinimas, lieka visiškai neaišku. Taip pat sunku pasakyti, kodėl 

matininkas radinius šį kartą atidavė ne Kauno, o Šiaulių muziejui. Galbūt dalį daiktų matininkas 

buvo pasilikęs sau, ir vėliau, nenorėdamas išduoti šio fakto, radinius atvežė į Šiaulius ir pasakė, jog 

jie yra iš Barstyčių. Taip pat tai gali būti naujai, kiek vėliau po Šliktinės I–ojo lobio perdavimo 

Kauno muziejui, rasti radiniai. Šioje vietoje galima prisiminti A. Tautavičiaus archeologinių 

tyrinėjimų ataskaitą, kurioje minima, jog valstietis A. Jocys pasakojo apie radinius, kurių Kauno 

Vytauto Didžiojo karo muziejuje nėra. Atrodo, kad matininkas dalį dirbinių pasisavino, o vėliau 

juos atidavė Šiaulių muziejui, arba jie kažkur pradingo siunčiant į Kauną. Galbūt Šiauliuose ir yra ta 

radinių dalis, kurią atsiminė A. Jocys, ir kuri nepateko į muziejų. Ataskaitoje minimos, „gerai 

išlikusios ir blizgančios tordiruotos ar vytinės antkaklės“ nėra ir Šiauliuose, tad šių radinių likimo 

klausimas lieka atviras. Nemaža tikimybė, kad radiniai yra patekę į įvairius Lietuvos muziejus ir jų 
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radimvietės yra įvardintos ne Šliktinės ar Mikytų kaimų, o kitais pavadinimais. Tą rodo ir praktika 

renkant medžiagą šiam darbui. 

A. Tautavičiaus archeologinių tyrimų ataskaitoje minimi faktai, kad Šliktinės aukojimo vietoje 

žmonės rasdavę pavienių radinių, faktas, kad apie 5 kilogramai „žalvarinių grandžių“ ir kitų 

dirbinių yra dingę iš A. Mineikio kiemo, rodo, jog dar daugybė radinių gali būti likę pas vietinius ar 

aplinkinių kaimų gyventojus bei jų palikuonis. Tokios medžiagos surinkimas ir analizė gali iš esmės 

pakeisti suvokimą apie „aukotus“ daiktus, jų datavimą ir patį aukojimo ritualą. 

Apibendrinant, galima teigti, jog renkant medžiagą šiam darbui, dviejuose muziejuose iš viso buvo 

„surasti“ 29 individualūs radiniai ir įrodyta, jog jie buvo rasti Šliktinės aukojimo vietoje. Pateikus 

tokią išvadą, Barstyčių aukojimo vietą tenka išmesti iš A. Bliujienės sudaryto aukojimo pelkių 

sąrašo ir šiek tiek pakoreguoti šių bendrą šių aukojimo vietų vaizdą Lietuvos žemėlapyje. 
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IV.3 ŠLIKTINĖS I–ASIS LOBIS 

 

Šioje darbo dalyje bus apžvelgiamas I–asis Šliktinė lobis bei atliekama išsami lobių turinio bei 

atskirų dirbinių analizė. 

Į Kauno Vytauto didžiojo muziejų pateko g šios dirbinių grupės: įmoviniai (79 vnt.), įtveriamieji 

(31 vnt.) ir įtveriamieji žeberkliniai (4 vnt.) ietigaliai ir jų fragmentai, peiliai (26 vnt.), 

siauraašmeniai pentiniai kirviai (4 vnt.), žalvariniai diržo ir peilių makštų apkalai (26 vnt.), žąslų 

grandys (9 vnt.), neaiškios paskirties geležiniai smaigai (7 vnt.), pasaginės segės (4 vnt.), apyrankės 

(3 vnt.), žalvarinis pentinas (1 vnt.), antkaklės fragmentas (1 vnt.) ir žalvarinė viela (1 vnt.).  Be šių 

radinių į Kauno Vytauto Didžiojo muziejuje saugomi 38 geležinių dirbinių fragmentai, kuriems 

nesuteiktas inventoriaus numeris. Daugiausia tai peilių ir ietigalių įkočių fragmentai. Dauguma 

radinių yra geležiniai ir dėl ilgo buvimo drėgnoje aplinkoje – labai prastai išlikę. Lobis datuojamas 

X–XI a. 

 

 

 

IV.3.1  Kirviai 

Kaip jau minėta I Šliktinės (Mikytų) lobyje rasti keturi kirviai, kurie sudaro tik 2,083 % visų 

radinių. Šią dirbinių grupę sudaro trys siauraašmeniai (KVDM 1523: 2–4) ir vienas plačiaašmenis 

kirvis (KVDM 1523:1). 

Arvydas Malonaitis Šliktinės (Mikytų) siauraašmenius kirvius priskyrė 5–ajam tipui (23 pav.). Šie 

5–ojo tipo kirviai randami didelėje Lietuvos teritorijoje, nusidriekusioje nuo pajūrio iki Rytų 

Šliktinės I lobis 

Ietigaliai 

Peiliai 

Kirviai 

Žirgo aprangos 
detalės 
Darbo įrankiai 

Apkalai 

Papuošalai 

Žaliava 
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Lietuvos, tačiau labiausiai paplitę Šiaurinėje ir Šiaurės Vakarinėje Lietuvos dalyje.
78

 Autoriaus 

atlikto tyrimo duomenimis, šio tipo kirviai buvo naudojami labai ilgą laikotarpį – ankstyviausi – I a. 

pab. – II a. pirmojoje pusėje (Paragaudžio pilkapynas), vėlyviausi – IX–X a. (Šukonių kapinynas).
79

 

Tyrinėtojo teigimu, Latvijoje šie kirviai datuojami XI a., Baltarusijoje – IX–X a. 

A. Malonaitis 5–ojo tipo kirvių skiria 10 variantų. H variantui priklauso visi trys siauraašmeniai 

kirviai rasti Šliktinės I (Mikytų lobyje). Tai vieninteliai šio varianto kirviai Lietuvoje, pagal kuriuos 

variantas ir buvo išskirtas.
80

 Vienas kirvis (VDKM 1523:3) artimas autoriaus išskirtiems E varianto 

kirviams, datuojamiems III–IV a. ir V–VIII a.
81

, tačiau tokia dirbinio chronologija iškrenta iš 

bendro I–ojo Šliktinės lobio radinių konteksto ir yra atmestina. Be minėtų siauraašmenių kirvukų, 

lobyje yra ir vienas nedidelis plačiaašmenis kirvukas (KVDM 1523:1). 

 

IV.3.2  Ietigaliai 

Ietigaliai sudaro gausiausią dirbinių grupę 1938 metais rastame lobyje. Iš viso jų rasta ir 

inventorinta 110 vienetų, o tai sudaro 57,29 % visų lobio radinių. Dėl nepalankių aplinkos sąlygų 

geležiniai dirbiniai yra labai prastai išlikę, tad platesnės ietigalių tipologinės analizės padaryti 

nepavyko.  

Vizualiai išsiskiria dvi didelės ietigalių grupės: įmoviniai ir įtveriamieji ietigaliai. 

 

 

 

Įmoviniai ietigaliai sudaro didžiausią grupę. Jų rasta 79 vienetai (Priedas 1). Dauguma ietigalių yra 

labai aptrupėję ir sulūžę. Visų ietigalių iš dalies arba visai nulūžusios įmovos, plunksnų kraštai 

nutrupėję, tad tokios būklės dirbinių tipologizavimas būtų subjektyvus.  

Iš bendro konteksto išsiskiria kai kurie ypatingai ilgi ietigalių fragmentai, kurių ilgis didesnis 25 

cm. Tokio ilgio įmovinių ietigalių fragmentų buvo net 17 vienetų.
82

 Jų ilgis varijuoja nuo 25,4 cm 

iki 34,7 cm. Visų šių ietigalių įmovos yra nulūžusios ar jų išlikę tik nedideli fragmentai, tad viso 
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ilgio pagrindą sudaro ietigalio plunksna. Plunksų plotis varijuoja nuo 1,1 cm iki  2,5 cm, tačiau 

daugumos ietigalių plunksnos aptrupėjusios taip, jog nustatyti maksimalų plotį yra neįmanoma. 

Tarp įmovų ir ietigalių plunksnų nėra aiškaus perėjimo, visas plunksnos ilgis nesikeičia iki pačios 

ietigalių viršūnės, kuomet ima staigiai smailėti, tad šiuos galima priskirti prie vadinamojo juostinių 

ietigalių tipo. Tokio tipo ietigaliai randami daugiausia vakarų Lietuvoje ir datuojami X amžiumi.
83

 

Būtina paminėti 44 cm ilgio ietigalį, kurį A. Tautavičius paėmė iš A. Mažrimo ir perdavė Kauno 

Valstybiniam istorijos muziejui
84

 (dab. Vytauto Didžiojo karo muziejus). Inventorizacijos knygoje 

greta kitų dirbinių šis ietigalis nėra aprašytas. Renkant duomenis šiam darbui, į pastarąjį faktą dar 

nebuvo įsigilinta, tad tikslesni dirbinio duomenys ir inventoriaus numeris lieka nežinomas.  

Įtveriamieji ietgaliai – antroji didelė ietigalių grupė. Iš viso jų lobyje rasta 31 vienetas. Įtveriamieji 

ietigaliai Šliktinės I lobyje yra kiek trumpesni negu įmoviniai. Jų plunksnos taip pat labai prastai 

išlikusios, tačiau jose matomas aiškus perėjimas nuo įkotės ir ryškus praplatėjimas apatinėje 

plunksnos dalyje. Ietigalių įkotės yra keturkampio skersinio pjūvio, jos buvo ilgesnės arba tokio 

paties ilgio kaip plunksnos. Įkotės ties viduriu pastorintos ir jų apimtis siekia 1x1 cm dydžio.  

Šliktinės I–ajame lobyje rasti keturi įtveriamieji žeberklinio tipo ietigaliai. Jų ilgis yra 13–24,2 cm, 

įkotės – 0,9x0,9 cm dydžio. Visi ietigaliai turi po vieną aptrupėjusią užbarzdą. Tokio tipo ietigaliai 

priskiriami svaidomųjų ginklų kategorijai, Lietuvoje buvo plačiausiai paplitę XI amžiuje.
85

 

 

IV.3.3 Peiliai 

Peiliai sudaro 13,5416 % visų Šliktinės I lobio radinių. Lobyje jų rasta 26 vienetai. Kadangi peiliai 

išlikę taip pat prastai kaip ir ietigaliai, juos įmanoma atskirti tik pagal pastorintą ir plokščią nugarėlę 

bei trikampio pjūvio geležtę. Daugumos peilių ašmenys labai ištrupėję, o galai nulūžę. Geriau 

išlikusių peilių (16 vnt.) ilgis varijuoja nuo 14,3 iki 31,6 cm., ašmenų plotis – 1,5–2,5 cm. Visi 

peiliai išskyrus vieną yra įtveriamieji. Pastarasis peilis (VDKM 1523:132) turi aplūžusią įmovą ir 

yra 18,4 cm ilgio. Daugumos peilių nugarėlės tiesios, 0,4–0,8 cm storio. Išsiskiria 2 peiliai, kurių 

nugarėlės yra šiek tiek išlenktos (VDKM 1523: 120; 1523:127). 

Suku pasakyti ar Šliktinės I–ojo lobio peilius galima laikyti ginklais. Kovos peiliais paprastai 

laikomi tokie peiliai, kurių geležtės yra ne trumpesnės negu 20 cm.
86

 Į šią kategoriją neabejotinai 

patenka tik trys peiliai (VDKM 1523:116; 120; 122). Visus kitus peilius pagal tokį kriterijų reiktų 
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laikyti darbo įrankiais, tačiau Šliktinės I–ajame lobyje buvo rasta labai daug puošnių peilių makštų 

apkalų, o vakarų Lietuvos kapinynų medžiagoje su makštimis randami tik kovos peiliai.
87

 

 

IV.3.4 Apkalai 

Apkalai sudaro nemažą Šliktinės II lobio dalį. Jų rasta 26 vienetai, o tai sudaro 13,54 % visų I–ojo 

Šliktinės lobio radinių. Išsiskiria dvi apkalų grupės: peilių makštų ir diržo apkalai. Didžioji dalis 

apkalų (19 vnt.) yra nuo peilių makštų – žalvariniai ir gausiai ornamentuoti. Apkalai turėjo tiek 

praktinę, tiek estetinę funkciją – buvo skirti sutvirtinti ir puošti dirbinį. Bent trys apkalai yra nuo 

diržo (KVDM 1523: 170; 10–12 pav). Kai kurie apkalai yra sudaryti iš dviejų dalių ir puikiai 

išlaikę savo formą (VDKM 1523:165; 1523:166). Tokiuose apkaluose galima nesunkiai atskirti 

„gerąją“ (tą, kuri buvo nešiojama priekiu) ir „blogąją“, (tą, kurios nešiojant nesimatė) puses. 

„Geroji“ peilių makštų apkalų pusė buvo ornamentuota įvairiausio tipo ornamentais, „blogąją“ 

paliekant nežymiai ornamentuotą tik pakraščiuose arba visai be ornamento. 

Kaip išskirtinį, galima paminėti žalvarinį pasidabruotą apkalą. Tai vienintelis dirbinys iš abiejų 

Šliktinės lobių, kuriame yra panaudotas šis brangusis metalas. Pastarojo apkalo apatinė dalis 

apsilydžiusi, kas rodo, kad apkalas prieš patenkant į aukojimo vietą pabuvojo aukštoje 

temperatūroje. (16 pav.) 

Apkalų puošyba labai meniška, įvairi ir preciziškai padaryta. Ornamento įvairovę įvairovę  nulemia 

ir paties apkalo forma. Palenktų peilio makštų apkalų ornamentas taip pat eina lanku ir atkartoja 

paties apkalo formą. Dominuoja trikampėlių su viena arba trijomis akutėmis ornamentas. Neretai 

pasitaiko viršūnėmis besijungiančių trikampėlių eilių ornamentas, paliekant tarp eilių tarpus, 

užpildytus įkartomis (VDKM 1523:171). Toks ornamentavimo būdas užpildo visą apkalo paviršių ir 

sudaro vientisus raštus. Kai kurie apkalai ornamentuoti metaloplastiniu būdu. Toks puošybos būdas 

buvo padarytas kalant kalteliu iš vidinės apkalo pusės ir išorėje paliekant iškilius spurgelius ar 

susikertančių linijų raštus (VDKM 1523:178; 14 pav.). Apkalų pakraščiai dažniausiai puošti viena 

arba keliomis vientisomis linijomis arba linija sudaryta iš nedidelių įkartėlių. Pasitaiko ir akučių 

ornamento. Jos yra apvalios, sudarytos iš iškilaus spurgelio ir dviejų žiedelių aplink jį. Apkaluose 

esančios kniedijimo skylutės yra padarytos ant dirbinių ornamentų ir juos kerta, vadinasi dirbinys 

pirmiausia buvo ornamentuojamas, o tada jame pramušamos skylutė kniedėms tvirtinti. 

Įdomu tai, kad lobyje rastų apkalų skaičius yra lygiai toks pat kaip ir peilių, tad greičiausiai 

dauguma rastųjų peilių turėjo savo makštis ir buvo su jomis įmesti į pelkę arba užkasti. 
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IV.3.5 Papuošalai 

Papuošalai sudaro labai nedidelę I–ojo Šliktinės lobio radinių grupę. Jų rasta vos 9 vienetai, o tai 

sudaro tik 4,68 % visų radinių. Lobyje buvo rastos 3 apyrankės, 4 segės, antkaklės dalis ir žalvarinis 

pentinas.  

Dvi iš trijų apyrankių yra juostinės (KVDM 1523: 191–192) trečioji – siaurėjančiai galais. Juostinės 

apyrankės yra ovalo formos, 6,5–6,7 x 4,5–5,8 cm skersmens. Abi apyrankės turi per vidurį 

einančią iškilią briauną, kuri vienoje apyrankėje yra ypač ryški (VDKM 1523:192; 20 pav.). 

Pastaroji apyrankė yra kiek platėjančiais galais, ornamentuota pusakių ir zigzaginių linijų 

ornamentu. Apyrankės galai suglausti nepaliekant tarpelio. Antroji apyrankė (VDKM 1523: 191) 

yra priskiriama juostinių apyrankių siaurėjančiais galais potipiui.
88

 Ji ornamentuota puskakių 

ornamentu, padengta žalia patina. 

Trečioji apyrankė yra yra 7x6,6 cm skersmens, rombinio pjūvio, užsibaigianti apvaliais, 

siaurėjančiais galais. (21 pav.) Apyrankė ornamentuota skersiniais brūkšneliais ir dvigubų linijų 

skersais kryžiais bei trikampėlių eilėmis. Analogiškos apyrankės yra rastos Palangos  kapinyne, IX–

X a. datuojamame griautiniame vyro kape nr. 2.
89

 

Lobyje buvo rastos dvi pasaginės segės cilindriniais galais, viena pasaginė segė keturkampiais 

galais, bei viena pasaginė segė stilizuotais zoomorfiniais galais (21 pav.) 

Pasaginės segės cilindriniais (VDKM 1523: 185; 187) galais yra 5,2x4,6 cm ir 5,7x5,4 cm dydžio, 

ovalaus skersinio pjūvio. Segių lankeliai neornamentuoti, tačiau ant segių adatų užsuktojo galo yra 

nežymus dviejų išilginių linijų ornamentas. Pasaginės segės cinlindriniais galais laikomos 

ankstyviausiu pasaginių segių tipu.
90

 Tokios segės rastos Laivių kapinyne, X a. datuojamame 

degintiniame vaiko kape (nr. 317)
91

, Palangos kapinyne, X–XI a. datuojamame paauglio kape (nr. 

317)
92

 ir XI–XII a. datuojamame degintiniame vyro kape (nr. 370), Genčų I kapinyne, X–XI a. 

datuojamame paauglio kape (nr. 78)
93

 ir kituose vakarų Lietuvos kapinynuose.
94

 

Pasaginė segė keturkampiais galais yra gana didelė, 8,4x6 cm dydžio, rombo formos pjūvio 

lankeliu. Lankelio pakraščiai papuošti dviem linijomis. Pasaginių segių keturkampiais galais tipas 

yra vienas populiariausių Kuršių papuošalų.
95

 Jų rasta daugumoje vakarų Lietuvos kapinynų. 
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Plačiau segės keturkampiais galais bus aptartos apžvelgiant Šliktinės II–ojo lobio radinius, kadangi 

šiame lobyje šio tipo segės sudaro didžiąją dirbinių dalį. 

Pasaginė segė stilizuotais zoomorfiniais galais – vienintelė tokio tipo segė Šliktinės I–ajame lobyje 

(VDKM 1523:188; 22 pav.). Ji yra 5,8x5,6 cm dydžio, lankelis rombo pjūvio, lankelis 

neornamentuotas, galai rantyti. Segė nėra tipiška – jos galai neprimena jokio gyvūno, tačiau 

artimesnį tipą šiai segei būtų rasti sunku. Teigiama, kad pasaginės segės zoomorfiniais galais 

pasirodė pačioje XI a. pr.
96

 Laikantis tokios minties, būtų galima teigti, jog lobis yra ne ankstesnis 

nei XI a. , tačiau vieno dirbinio, datuoti tokiam dideliam ir įvairiam radinių kompleksui yra per 

maža, be to, pasaginių segių zoomorfiniais yra rasta ir tik X a. datuojamuose kapuose.
97

 

Šliktinės I–ajame lobyje yra ir vienas žalvarinės antkaklės fragmentas (VDKM: 1523: 189; 19 pav.) 

Tai lenktas, apie 15 cm ilgio fragmentas viename gale užsibaigiantis kabliuku, kitame – nulūžęs. 

Atrodo, kad vidurinė antkaklės dalis buvo lygi, ovalo formos, o galai – su vijimo imitacija. Išlikęs 

vienas antkaklės su kabliuku galas, rodo, jog antrasis greičiausiai buvo užbaigtas kilpele.  

Žalvarinis juostinis pentinas yra bene gražiausias ir unikaliausias I–ojo Šliktinės lobio radinys 

(VDKM: 1523:183, 9 pav.). Dirbinys yra pusapvalės formos, trikampio skersinio pjūvio, su kiek 

išgaubta vidine lankelio puse. Pentino galų kilpose tebėra išlikusios stačiakampio formos sulenktos 

ir sukniedytos skardelės, skirtos pentinui pritvirtinti. Visas dirbinys ornamentuotas pintiniu raštu, 

kurį per vidurį kerta iškili briauna horizontaliai padalinta į dvi dalis, ornamentuotomis nedidelių 

įkartėlių eilėmis. 

Verta paminėti ir lobyje rastą žalvarinę vielą, kuri greičiausiai buvo žaliava papuošalams gaminti. 

Viela sulenkta pusiau ir kiek suvyta, 15 cm ilgio, 0,3–0,4 cm pločio. Abiejuose galuose matosi 

aiškios nukirtimo (kirpimo?) žymės. Panašūs sulenktos ir suvytos vielos fragmentai buvo rasti 

Bandužių kapinyne XI a. datuojamame degintiniame moters kape (nr. 34).
98

 Gintališkės kapinyne, 

XI–XII a. datuojamame degintiniame paauglio kape rasta vytinė antkaklė su kilpele ir kabliuku, 

vyta iš dviejų vielų.
99

 Šliktinės I–ajame lobyje rastą vielą greičiausia galima traktuoti kaip žalvario 

žaliavą arba nebaigtą gaminti dirbinį. 

Šliktinės I–lobyje buvo rasta keletas dirbinių, kurie inventorinant radinius nesulaukė muziejininkų 

dėmesio. Tai keturios deformuotos įvijos ir apsilydžiusi bei deformuota pasaginės segės adata. 

Neaišku kodėl šie dirbiniai negavo inventoriaus numerio ir nebuvo įtraukti inventorizacijos knygas. 

Apsilydžiusi segės adata rodo, dirbinio buvimą aukštoje temperatūroje, o tai svarbus faktas 

tyrinėjant kulto objektus ir rekonstruojant „aukojimo“ apeigas. Neinventorizuotos įvijos taip pat 
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įdomus ir viso lobio kontekste išsiskiriantis radinys. Panašios įvijos buvo rastos Genčų I kapinyne 

X–XI a. datuojamame paauglio kape (nr. 78)
100

 ir įvardintos kaip viena iš diržo dalių. Greta jų buvo 

septyni pinceto formos kabučiai, panašūs į Šliktinės I–ajame lobyje rastuosius (VDKM 1523:?; 10 

pav.) bei keturkampis kutų sutvirtinimo apkalas. Toks pat radinių kompleksas rastas ir Genčių I 

kapinyno IX–X a. datuojamame trigubame kape (nr. 84/ 1–3), kuriame kartu buvo rastos pasaginės 

segės cilindriniais ir keturkampiais galais, bei apyrankės smailėjančiais galais.
101

 Tokia radinių 

grupė rodo, kad Šliktinės I–ajame lobyje galėjo būti paaukotas puošnus, apkalais, kutais, įvijomis ir 

kabučiais puoštas diržas.  

Peržvelgiant dirbinius, teko pastebėti, jog greta jų dėžėse yra saugomi 5 ar 6 kūgio formos anglies 

gabalai, labai primenantys nusmailintą ieties koto galą skirtą ietigaliui užmauti. Toks faktas kelia 

daug minčių, kurios bus aptariamos tolimesniuose darbo skyriuose. (žr. skyrių Ritualo požymiai). 

Apibendrinant, galima teigti, kad Šliktinės I-ojo lobio didžiąją dalį sudaro labai prastai išlikę 

geležiniai ginklai ir darbo įrankiai. Papuošalai nėra išskirtiniai ir yra neretai aptinkami  daugumoje 

Vakarų Lietuvos X–XI a. laidojimo paminklų.  
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IV.4 ŠLIKTINĖS II–ASIS LOBIS 

 

Šliktinės II–asis lobis iš esmės skiriasi nuo I–ojo. Visų pirma, lobis radinių skaičiumi yra žymiai 

mažesnis (83 dirbiniai.), antra, priešingai nei I–ajame lobyje, jame didžiąją dalį dirbinių (77,1%) 

sudaro papuošalai. Lobio turinys: pasaginės segės (45 vnt.), pasaginės segės fragmentas (1 vnt.), 

apyrankės (9 vnt.), diržo apkalai (4 vnt.) ir diržo sagtis (1 vnt.), žalvariniai pentinai (2 vnt.), 

antkaklė (1 vnt.), siauraašmenis pentinis kirvis (1 vnt.), geležinis smaigas (1 vnt.), kovos peiliai (2 

vnt.), vienašmenis kalavijas (1 vnt.), įmoviniai (11 vnt.) ir įtveriamieji (2 vnt.) ietigaliai. Lobis 

datuojamas IX–X a. 

 

 

 

IV.4.1 Papuošalai 

Papuošalai sudaro didžiausią Šliktinės II–ojo lobio dalį. Šią dirbinių grupę sudaro 45 pasaginės 

segės, 1 segės fragmentas, 8 apyrankės, 1 pentinas ir pusė kito, 4 apkalai ir viena diržo sagtis. 

Pasaginės segės – išskirtinis lobio akcentas. Kadangi ši papuošalų grupė yra puikiai išlikusi ir 

sudaro daugiau negu pusę lobio radinių, pavyko padaryti detalią jos statistinę–tipologinę analizę.  
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Didžiausią pasaginių segių grupę sudaro pasaginės segės keturkampiais galais (39 vnt.). Išskiriami 5 

šių segių pogrupiai.
102

 Naudojantis L. Vaitkunkienės tipologija, 24 segės priskirtinos prie antrojo, 

pasaginių segių nusklembtais keturkampių galvučių šonais, pogrupio. Tokios segės yra 4,98–

8,2x4,45x7,6 cm dydžio, tačiau daugiausia yra segių 5,8–6,8 cm skersmens lankeliu. Segių lankeliai 

daugiausia yra šešiakampio pjūvio, 0,6–0,85 cm pločio.  

6 segės priskiriamos prie trečiojo, pasaginių segių nusklembtais keturkampių galvučių šonais ir 

išlenktais viršutiniais kraštais, pogrupio. Šios segės yra masyvios, 8,15–10 cm skersmens, ovalo 

formos. Lankeliai šešiakampio arba ovalo skersinio pjūvio, jų plotis ties viduriu varijuoja nuo 0,96 

cm iki 1,3 cm, artėjant prie galų – susiaurėja iki 0,53–0,92 cm. Lankelio storis ties viduriu – 0,43–

0,6 cm, artėjant prie galų nežymiai plonėja. Galvučių aukštis – 1,08–1,41 cm, dydis varijuoja nuo 

1,12x1,12 iki 1,7x1,6 cm. Visos šios grupės segės yra ornamentuotos įvairiais ornamentais. 

Pasitaiko pintinio rašto motyvų (GEK 10039 36; 33 pav.; GEK 25381:1), taip pat segių be jokio 

ornamento. Segių dydį ir ornamentą galima išskirti kaip išskirtinį šių segių bruožą, skiriantį jas iš 

viso Šliktinės II–lobio pasaginių konteksto. 

Dvi segės (GEK 25381:7, 65 pav.; GEK 10039 68, 66 pav.) priskirtinos prie segių daugiakampiais 

galais pogrupio.  Jos yra nedidelės, 5–5,8-x4,56–5,2 cm dydžio. Pirmosiose segės lankelis yra 

rombo skersinio pjūvio, antrosios – pusapvalio skersinio pjūvio. Pirmosios segė lankelio vidurys 

yra ornamentuotas pintiniu raštu, antroji visai be ornamento. 

Šliktinės II–ajame lobyje buvo rasta viena segė zoomorfiniais galais (GEK 10039:31, 27 pav.). Ji 

yra 6,3x6,1 ovalo skersinio pjūvio lankeliu. Ties viduriu segė ornamentuota dviem trikampių 

įkartėlių linijomis, galuose – viena tokia linija. Segės galai primena kažkokį augalinį motyvą ir nėra 

panašūs į tipiškų zoomorfinių segių galus. 

Atskira segių grupė – pasaginės segė cilindriniais galais (52–56 pav.) pav. Jų lobyje rasta penki 

vienetai. Palyginti su segėmis keturkampiais galais, šios segės yra nedidelės 4,5 – 5,9 cm 

skersmens. Lankeliai įvairaus pjūvio. Yra tiek ornamentuotų (55 pav.), tiek visai paprastų, 

neornamentuotų segių (53 pav.). 

Apyrankės (19–20 pav.) – antra pagal gausumą papuošalų grupė, rasta Šlikitinės II–ajame lobyje. 

Rastos 5 apyrankės siaurėjančiais galais, viena įvijinė apyrankė, viena juostinė, ir viena apyrankė 

buoželiniais galais. Apyrankės siaurėjančiais galais yra ovalo formos 6,32–8,37x5,7–6,11 cm 

dydžio. Tokio tipo apyrankės buvo labai populiarios ir neretai randanmos laidojimo paminkluose. 

Vien Gintališkė kapinyne tokių apyrankių buvo rasta 41 egzempliorius, Palangos kapinyne – 34, 

Pryšmančių kapinyne – 31 egzempliorius.
103
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Viso lobio kontekste išsiskiria žalvarinė antkaklė su daugiakampe buožele ir kabliuku. (GEK 10039 

19; 41 pav.). Ji yra gana masyvi 13,7x18,2 cm dydžio. Antkaklės lankelis per vidurį yra rombio 

pjūvio, lygus, galuose – apvalaus pjūvio, su tordiravimo imitacija. Antkaklė yra gana netipiška ir 

neįtraukta į jokias tipologines grupes, skirtas apibendrinti tokiai medžiagai.
104

 

 

IV.4.2 Darbo įrankiai 

Darbo įrankiai Šliktinės II–ajame lobyje sudaro labai mažą dalį. Iš 83 radinių šiai kategorijai galima 

priskirti vos du dirbinius. Vienas jų – tai siauraašmenis pentinis kirvis. (GEK 10039 18; 40 pav.) 

Dirbinys yra 16,88 cm ilgio, 4,13 cm plotis ašmenimis. Kirvio pentis dalinai išlūžusi ir ištrupėjusi. 

A. Malonaitis aptardamas Lietuvoje rastus siauraašmenius pentinius kirvius, pastarojo kirvelio dėl 

neaiškių priežasčių į savo darbą neįtraukė. Vizualiai, kirvelį galima priskiti prie autoriaus išskirto 

penktojo tipo, C varianto kirvių. Šie kirviai datuojami III a. (Pajuosčio pilkapynas), IV–V a. 

(Upytės kapinynas), VII–VIII a. (Pamiškių kapinynas).
105

  

Antrasis dirbinys, kurį šio bakalauro darbo autorius skira prie darbo įrankių, yra 23,4 ilgio geležinis 

smaigas (GEK 10039?; 39 pav.). Jis yra keturkampio pjūvio, per vidurį 1,05x0,91 cm storio, 

abiejuose galuose susiaurėjantis. Dirbiny greičiausiai buvo įtveriamasis. Nėra jokių požymių, jog tai 

būtų buvęs ietigalis ar įrankis, atlikęs ginklo funkciją. Panašios būna įtveriamųjų ietigalių įkotės 

(ypač Šliktinės I–ojo lobio medžiagoje), tačiau nėra jokių požymių, jog šis dirbinys turėjo kiokią 

nors užbarzdą, be to šio dirbinio galai yra žymiai platesni ir storesni nei įtveriamūjų ietigalių, kurie 

ties užbarzda žymiai suplonėja. 

 

IV.4.3  Ginklai 

Ginklai – trečioji lobio radinių grupė, sudaranti 19,27 % visų lobio radinių. Kaip ir Šliktinės I–

ajame lobyje, šie dirbiniai yra geležiniai ir labai prastai išlikę.  Šią radinių grupę sudaro 2 kovos 

peiliai, 1 vienašmenis kalavijs, 2 įtveriamieji ir 11 įmovinių ietigalių.  

Kovos peilius galima atskirti pagal jų dydį, storą nugarėlę ir plačius ašmenis. Išlikę tik labai 

aptrupėję ir perlūžę šių dirbinių fragmentai, tad platesnių apibendrinimų kalbant apie šią dribinių 

grupę daryti negalima (24; 25; 27 pav.). 

Ta pati problema egzistuoja aptariant ir ietigalius ir minėtą vienašmenį kalaviją. Iš išlikusiųietigalių 

fragmentų galima pasakyti, jog dominuoja ilgi, įmoviniai juostiniai ietigaliai (31–37 pav.), 

pasitaiko ir įtveriamųjų (30 pav.) bei įtveriamųjų žeberklinių (38 pav.) ietigalių. 
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IV.5 Skuodo ir Šiaulių „Aušros“ muziejuose saugomų radinių analizė 

Kaip jau buvo aptarta ankstesniame skyriuje, Skuodo ir Šiaulių „Aušros“ muziejuose yra saugoma 

dalis radinių iš Šliktinės aukojimo vietos. Kadangi abiejuose muziejuose saugomų radinių skaičius 

nėra didelis (iš viso 29 vnt.), statistinė analizė nebus atliekama. Šioje darbo dalyje bus trumpai 

aptariami dirbinių tipai ir bandoma nustatyti šių radinių priklausomybė 1938 m arba 1971 m rastam 

lobiui. 

Kaip jau minėta, Skuodo muziejuje saugoma 11 radinių iš Šliktinės aukojimo vietos (116–118 

pav.): 4 segės, 1 apyrankė, 3 peiliai, 2 ietigaliai, 1 kirvis. Kadangi radiniai šiuo metu yra 

ekspozicijoje, duomenys apibendrinami remiantis inventorizacijos knyga ir dirbinių morfologiniais 

dirbinių požymiais, fiksuotais lankantis muziejuje. 

Muziejuje saugomos pasaginės segės yra kelių tipų: 2 vnt. – daugiakampiais galais, 1 vnt. –  

keturkampiais galais (116 pav.), 1 vnt. –  aguoniniais galais (117 pav.). Sveika išlikusi yra tik viena 

segė daugiakampiais galais, kitos – rasta tik viena pusė. Sveikoji segė yra 6 cm skersmens
106

, ties 

galais ornamentuota pintiniu ornamentu, per vidurį – priešpriešinėmis trikampėlių eilėmis, lankelis 

šešiakampio pjūvio. Sulūžusios segės daugiakampiais galais lankelis yra rombo pjūvio. Dėl prastų 

laikymo sąlygų, nepavyko įžiūrėti ar ši segė yra ornamentuota. Inventorizacijos knygoje fiksuotas 

šios segės 5,2 cm skersmuo, tačiau išlikusi segės dalis yra per maža objektyviam tokių matmenų 

nustatymui. 

Segė keturkampiais galais yra 8x6,5 cm dydžio, priskirtina prie L. Vaitkunskienės išskirto trečiojo, 

pasaginių segių nusklembtais keturkampių galvučių šonais ir išlenktais viršutiniais kraštais, 

pogrupio. Segės lankelis yra šešiakampio pjūvio, adata nulūžusi tie apsukimu aplink lankelį. Ar 

segė yra ornamentuota, nustatyti nepavyko. Skuodo muziejuje saugoma apyrankė (117 pav.) yra 

praktiškai identiška Šliktinės II–jame lobyje rastoms apyrankėms (GEK 10039 21; GEK 10039 22, 

42 pav.). Ji yra priskirtina apyrankių siaurėjančiais galais tipui. Apyrankė yra 8,2x5,5 cm 

skersmens, rombo pjūvio, neornamentuota. 

Segė aguoniniais galais vienintelė tokia visoje Šliktinės medžiagoje. Jos lankelis ornamentuotas 

viršūnėmis susikertančių trikampėlių eilėmis, trijose vietose praplatėjantis. Tokios segės buvo 

populiarus Kuršių papuošalas, neretai randamas Kuršių laidojimo paminkluose. Tokios segės 

žinomos iš Gintališkės kapinyno,
107

 bei Žemaičių Kalvarijos kapinyno, XII–XIII a. datuojamo kapo 

(nr. 1).
108

 

Į muziejų iš Šliktinės aukojimo vietos yra patekę ir keli geležiniai dirbiniai, tačiau dėl prasto 

išlikimo bei netinkamų šių dirbinių saugojimo sąlygų, nepavyko detaliau užfiksuoti jų morfologinių 
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požymių. Minėtini trys įmoviniai ietigaliai, kurie, kaip ir dauguma geležinių dirbinių iš Šliktinės 

lobių, yra stipriai sunykę. Dviejų aptrupėjusių ir nulūžusiomis įmovomis ietigalių fragmentai yra 10 

ir 16 cm ilgio bei 1,8 cm pločio. Trečiasis ietigalis inventoriaus knygoje įvardintas kaip durklas, 

tačiau pagal visus morfologinius požymius (matosi įmovos likučiai ir nežymus perėjimas tarp 

įmovos ir plunksnos) – tai juostinis ietigalis. Šis dirbinys yra 23,5 cm ilgio ir 1,7 pločio. Kartu su 

minėtais dirbiniais pateko prastai vienas 19,5 cm ilgi ir 1,5 cm pločio vienašmenio kalavijo ar kovos 

peilio fragmentas bei dirbinys, inventorizacijos knygose įvardintas kaip durklas. Pastarojo dirbinio 

fragmentas yra dviašmenis, 15,5 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Radinys yra turi ryškų perėjimą 

(susiaurėjimą iki 0,6 cm) nuo geležtės link rankenos, kuris greičiausia buvo skirtas skersiniui 

tvirtinti. Tokiai hipotezei patvirtinti ateityje reiktų atlikti detalesnę šio dirbinio analizę. 

Vienas įdomiausių Skuodo muziejuje saugomų radinių yra plačiaašmenins pentinis kirvis. (120 

pav.) Palyginus su kitais geležiniais dirbiniais, patekusiais į muziejus iš Šliktinės aukojimo vietos, 

šio radinio būklė yra puiki. Kirvelis yra 15x8x4,5 cm dydžio, ašmenys – 8 cm pločio.  

Vienas nedidelis plačiašmenis kirvelis buvo rastas I–ajame Šliktinės lobyje, dar vienas, 

miniatiūrinis (113 pav.) – saugomas tarp Šiaulių „Aušros“ muziejuje esančių dirbinių. 

Aptarus Skuodo muziejuje saugomus radinius susidaro vaizdas, jog šie radiniai buvo rasti toje 

pačioje vietoje kaip ir 1971 m aptiktas I–asis Šliktinės lobis. Tą rodo identiški papuošalų tipai ir 

nemažas jų kiekis, taip pat faktas, jog dirbiniai buvo į muziejų pateko 1974 metais. (žr. skyrių 

Dingę radiniai). 

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi radiniai sudaro kiek didesnę grupę (107–115 pav.) Jų yra 18 

vienetų, iš kurių didžiausią dalį sudaro geležiniai dirbiniai. 1 siauraašmenis pentinis kirvis, vienas 

plačiaašmenis miniatiūrinis kirvelis, 7 ietigaliai, 1 kovos peilis, 1 kovos peilis ar vienašmenis 

kalavijas, 2 pasaginės segės keturkampiais galais, 1 diržo sagtis su apkalu ir 1 peilio makštų apkalo 

kilpa. 

Muziejuje saugomi identiški dirbiniai Kaune saugomai medžiagai. Tai siauraašmenis kirvelis (plg. 

112 ir 23 pav.) žeberkliniai ir įmoviniai  ietigaliai (115; 116 pav). Verta paminėti vieną puikiai 

išlikusį rombo formos ietigalį, kuris neaišku kodėl išliko daug geriau negu visi kiti geležiniai 

dirbiniai. Pagal šiuos dirbinių tipus, Šiaulių Aušros muziejuje esančią medžiagą galima neabejotinai 

skirti prie I–ojo Šliktinės lobio, o faktas, jog ši medžiaga į muziejų pateko apie 1938 metus, tokį 

teiginį dar labiau sustiprina. 

 

Išanalizavus keturiuose Lietuvos muziejuose saugomą medžiagą iš Šliktinės archeologinės vietovės, 

galima teigti, jog Šliktinės aukojimo vietoje buvo paliekamos labai diferencijuoto turinio dirbinių 

sankaupos. Šliktinės I–ajame lobyje dominuojantis ginklų skaičius, II–ajame – žalvarinių 

papuošalų. Tokį teiginį sustiprina ir jau minėtas faktas, kad apie 5 kg žalvarinių papuošalų dingo iš 
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antrojo lobio radimvietės (žr. skyrių dingę radiniai). Abiejuose lobiuose buvo rasti tokio pat tipo 

dirbiniai: pasaginės segės keturkampiais, cilinidriniais ir zoomorfiniais galais, peiliai, ietigaliai, 

pentinai, apyrankės, siauraašmeniai pentiniai kirviai. Skyrėsi tik šių dirbinių skaičius. Vienodo tipo 

dirbinių buvimas dviejose kompleksuose gali rodyti jų vienalaikiškumą, tačiau tam įrodyti 

reikalingi papildomi atskirų radinių grupių chronologiniai tyrimai.  

Analizuojant II–ojo lobio pagrindą – pasagines seges, vertėtų padaryti atskirą tyrimą ir tiksliau 

datuoti šiuos dirbinius. Šio nedidelio dirbinių aptarimo metu paaiškėjo, jog papuošalų pagrindą 

išskirtinai sudaro pasaginės segės keturkampiais galais. Išanalizavus vakarų Lietuvos kapinynų 

medžiagą, greičiausiai įmanoma nustatyti siauresnį chronologinį periodą, kuriuo buvo labiausiai 

paplitęs toks psaginių segių tipas. Tokie tyrimai labai padėtų datuoti tokio pobūdžio paminklus, 

kaip Šliktinės aukojimo vieta, nustatyti šių dirbinių savininkų socialinį statusą ir kitus aspektus. 

Apžvelgus Šliktinės lobius kitoje darbo dalyje bus pateikti keli pastebėjimai dėl galimai ritualinių 

veiksmų, vykdytų Šliktinės aukojimo vietoje. 
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V. LOBIAI AR AUKOS? 

 

V.1 Radinių padėtis žemėje 

Apibendrinus Šliktinės aukojimo vietoje rastus dirbinius, susidaro vaizdas, jog greičiausiai 

kažkuriuo laikotarpiu X ar XI amžiuje, į Šliktinės pelkes buvo sumesta keli šimtais dirbinių. Atlikus 

statistinę dirbinių analizę buvo nustatyta, jog abu lobiai yra labai diferencijuoti – I–ąjį Šliktinės lobį 

sudaro daugiausia ginklai, antrojo pagrindas – papuošalai. Jeigu teigtume, jog lobiai yra vienalaikiai 

(tokiam teiginiui radinių tipologinės analizės rezultatai visiškai neprieštarauja), reiktų pasvarstyti, 

kokiu tikslu dirbiniai buvo sumesti pelkėn (ar užkasti) ne vienoje, bet dviejose skirtingose vietose.  

Skandinavijos aukojimų pavyzdys rodo, jog lobių aukojimai buvo labai įvairūs. Žinomi labai 

diferencijuotų aukojimų pavyzdžiai, tokie kaip Nydam pelkėje, kuomet vienoje pelkės vietoje 

randami puošnūs kalavijų makštų apkalai, o už keliasdešimties metrų – patys ginklai,
109

 bei trys 

Vimose pelkės aukojimų vietos, kuriose aukojami dirbiniai buvo taip pat diferencijuojami pagal 

tipus.
 110

 Dar vienas neblogas pavyzdys, vaizdžiai iliustruojantis regioninę aukojimų pelkėse 

specifiką yra Sösdala vietovė Švedijoje, kurioje, anot tyrinėtojos Charlottės Fabech (Charlotte 

Fabech), buvo rastos penkios duobės su užkastais dirbiniais. „Duobėse dirbiniai buvo suskirstyti 

pagal savo technologines funkcijas ir medžiagą iš kurios jie yra pagaminti. Jie buvo sulaužyt ar 

kitaip sugadinti, tačiau nepastebėta, jog dibiniai būtų buvę deginti. Keturios iš penkių duobių buvo 

rastos 12 m
2
 plote, penktoji – už šešiasdešimties metrų. Duobėse rasti 280 dirbinių gulėjo 30 cm 

gylyje nuo žemės paviršiaus. Minėta vietovė tyrinėtojų siejama su vos už šimto metrų nuo esančiu 

vienu didžiausių to regiono kapinynų, tačiau atsižvelgiant į tai, jog daiktų radimvietės yra netoli 

pelkėtos vietos ir jose nerasta nei žmonių, nei gyvūnų kaulų, jos yra laikomos aukomis“.
 111

 

Tokio aukojimų modelio specifika ir jos palyginimas su Šliktinės atveju yra intriguojantis, tačiau 

prieš darant tokį palyginimą reiktų atkreipti į kai kurias detales užfiksuotas apie Šliktinės lobių 

padėtį žemėje. Kaip jau minėta, I–asis Šliktinės lobis buvo rastas palyginti nedideliame 2,5x1 m 

plote, 30–50 cm gylyje
112

. Tokį ploto dydį galėjo nulemti tai, jog lobyje dominuoja ietigaliai (ietys) 

ir tai, jog į vietą jos galėjo būti padėti su kotais. Yra nustatyta, jog vėlyvojo Geležies amžiaus ietys 

buvo apie 2 m ilgio, nestorais, apie 2 cm skersmens kotais
113

, o ant jų užmovus ilguosius juostinius 

ietigalius, kurių ilgis siekė iki 40 cm
114

 beveik ir būtų gaunamas minėtas 2,5 m ilgis. Kadangi 
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daugiau jokių detalių, iliustruojančių dirbinių padėtį žemėje nebuvo neužfiksuota, galima teigti, jog 

I–asis lobis buvo tvarkingai sudėtas (sumestas?) vienoje vietoje. Prie VAK bylų pridėtoje 

vienintelėje nuotraukoje
115

 matomas griovys iš kurio kyšo ąžuolinis stuodbrys, po kuriuo ir buvo 

rasta lobis. A. Tautavičius mini šį stuodbrį tebeesant išlikusį ir 1966 m. žvalgomosios ekspedicijos 

metu, tačiau daugiau duomenų apie jį nepateikia. Lieka neaišku ar ąžuolas šioje vietoje išaugo ir 

užvirto vėliau negu lobiai buvo paaukoti. Galbūt dėl palankių aplinkos (drėgnos terpės) sąlygų 

medis galėjo užsikonservuoti ir išlikti ištisus šimtmečius, tačiau tuomet neaišku, kodėl neišliko 

mediniai iečių kotai. Deja į tokius klausimus atsakyti jau nebeįmanoma, kadangi lobis buvo iškastas 

neprofesionaliai, o radimvietės aplinka buvo sudarkyta vykdant melioracijos darbus. 

II–ojo Šliktinės lobio pozicija žemėje yra dar labiau neaiški. A. Tautavičius atlikęs archeologinius 

tyrinėjimus II–ojo lobio radimvietėje neabejojo, jog radiniai buvo išmesti kasant naująją Šatos 

upelio vagą ir paskleisti didelėje teritorijoje
116

. Tokią hipotezę jis iškėlė remdamasis tuo, jog jo 

kasinėjimų metu keli radiniai buvo rasti išmestose žemės, po kuria, 50–60 cm gylyje, atsidengė 

velėna. Nejudintuose sluoksniuose tyrinėtojui nepavyko rasti nė vieno dirbinio. Pagal 

ekskavatorininko P. Venckaus pasakojimą, dirbiniai buvo rasti 25–40 m dydžio plote, pavieniui ir 

nedidelėmis krūvelėmis, 50–60 cm gylyje. Deja, pagal minėtą pasakojimą ir archeologinių tyrimų 

ataskaitą negalima susidaryti galutinio vaizdo apie II–Šlitinės lobio padėtį. 1971 m aeronuotraukoje 

(6 pav.) tikrai matosi iš naujosios Šatos upelio vagos iškastos ir paskleistos žemės, tačiau įrodyti, 

jog su jomis buvo paskleisti ir dirbiniai, A. Tautavičiaus argumentų yra per maža. Radiniai galėjo 

gulėti ne vienoje vietoje, kaip, kad buvo aptikiti I–ojoje radmivietėje, o sudaryti kelias sankaupas. 

Toks paaiškinimas būtų logiškas bandant suprasti kodėl dirbiniai buvo rasti tokiame dideliame 

plote, tačiau be sistemingų ir gerai dokumentuotų archeologinių tyrinėjimų jokių platesnių išvadų 

daryti negalima. 

 

V.2 Ritualo požymiai 

Norint atskirti lobį, paslėptą siekiant jį apsaugoti nuo praradimo, nuo lobio, „padėtą“ tam tikroje 

vietoje religiniais tikslais, būtina visapusiška ir išsami rastų dirbinių analizė. Remiantis 

Skandinavijos pelkių tyrinėjimų pavyzdžiu, yra keli požymiai, kurie rodo jog, prieš daiktams 

patenkant į pelkę, su jais buvo atlikti tam tikri ritualai. Plačiausiai žinomi ir tyrinėtojų aptartas 

ritualiniai veiksmas aukojant pelkėse „karines aukas“ – tai daiktų laužymas ir deginimas. Toks 

                                                             
115

 KPDPA, F. 1, ap. 1, b. 25, p. 164. 
116

 TAUTAVIČIUS, Adolfas, „Šliktinės, Skuodo raj. radinių vietos tyrinėjimų ataskaita“, 1971, LIIR,  f. 1, b. 314, p. 5. 

 



39 
 

ritualas žinomas didžiuosiuose Illerup Ådal pelkės aukojimuose ir kai kuriose kitose 

radimvietėse
117

. 

Šliktinės lobius šiuo aspektu analizuoti yra sudėtinga. Kadangi lobiai buvo iškasti neprofesionaliai, 

o II–asis – netgi naudojant techniką, sunku pasakyti kokia žala lobių dirbiniams buvo padaryta. Iš 

aptartų dirbinių, saugomų keturiuose skirtinguose Lietuvos muziejuose, galima išskirti kelis 

dirbinius, kurie galimai buvo naudoti atliekant tam tikrus ritualus. Pirmiausia dėmesį patraukia 

peilio makštų apkalas (VDKM 1523:157; 17 pav.) kurio vienas kraštas yra apsilydęs. Jau minėta ir 

Kauno muziejuje saugoma deformuota apsilydžiusi pasaginės segės adata. Verta prisiminti ir faktą, 

jog greta visų Kaune saugomų dirbinių yra ir penki kūgio formos apie 2–3 cm skersmens anglių 

gabaliukai. Galbūt ir atsitiktinumas, bet jie labai primena nusmailintus iečių kotų galus, skirtus 

užmauti ietigaliui.  

Du žalvariniai dirbiniai ir minėti anglių gabalai rodo, jog prieš lobiui patenkant į pelkėtą vietovę, su 

jais buvo atliekami tam tikri veiksmai naudojant ugnį, tačiau, kas konkrečiai, šiuo metu pasakyti 

sudėtinga. 

Užuomina į tyčinį daiktų gadinimą laužymą galėtų būti  II–ajame Šliktinės lobyje rasta pasaginė 

segė (85 pav.), pusė pentino (GEK 10039 19; 46 pav.) ir pusė pasaginės segės (116 pav.), 

saugomos Skuodo muziejuje. Minėta segė išsiskiria tuo, jog abu jos galai buvo nulenkti stipriu 

smūgiu iš viršaus. Tą rodo vienodai suplotiir nulenkti abiejų segės galų kraštai. Pentino ir segės iš 

Skuodo muziejaus lūžimo vietos yra labai tiesios, nėra būdingų dirbinio deformacijų, kokios 

atsiranda radinį užkliudžius sunkiajai technikai (pvz. GEK 25381:6; 103 pav.). Galima teigti, jog 

šie dirbiniai buvo gadinti ir perlaužti tyčia, tačiau tokiam teiginiui pagrįsti reiktų papildomos šių 

dirbinių analizės.  

Daug minčių kelia Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomas miniatiūrinis kirvukas. Paprastai tokio tipo 

dirbiniai yra randami Kuršių laidojimo paminkluose, VIII/IX–X a. vyrų kapuose ir siejami su tam 

tikrų dirbinių simboliais
118

. Tokio dirbinio buvimą lobyje būtų sunku paaiškinti kaip nors kitaip, 

kaip tik žiūrint per religinę/simbolinę prizmę. Dirbinį, kurio negalima panaudoti kasdieninėje 

praktikoje (šiuo atveju kaip darbo įrankio ar ginklo) vargu ar galima laikyti lygiaverčiu daiktams, 

kurie naudojami kasdieniams poreikiams patenkinti. Galimas daiktas, kad miniatiūrinis kirvelis 

lobyje atsirado dėl materialinės vertės (vertinama geležis iš kurios jis pagamintas) arba simbolinės 

reikšmės, kuri senovės Kuršių tikėjimuose vaidino nepaprastai svarbų vaidmenį ir atsispindėjo jų 

laidojimo paminkluose.  
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Apibendrinant negausią medžiagą, kurią galbūt galima interpretuoti kaip aukojimo ritualų 

atspindžius, galima teigti, jog yra tikimybė, kad Šliktinės lobių sumetimas/padėjimas pelkėtoje 

vietovėje gali būti tam tikro aukojimo ritualo kulminacija. Tam, kad tokius ritualų egzistavimą būtų 

galima įrodyti, reikalingi kompleksiniai archeologiniai, tautosakos, mitologijos ir istorinių šaltinių 

tyrimai. Tik išanalizavus milžinišką šių šaltinių duomenų bazę, bus galima daryti platesnius 

apibendrinimus apie Šliktinės aukojimo vietą ir joje „paaukotas“ aukas. 
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IŠVADOS 

 

Šliktinės aukojimų vieta yra visuotinai archeologų pripažįstama senovės kulto objektu, tačiau 

platesnių tyrinėjimų, galinčių patvirtinti arba paneigti šį teiginį, per paskutiniuosius keturiasdešimt 

metų nesusilaukė. Šis darbas, buvo bandymas iš naujo pažvelgti į visomis prasmėmis tyrinėtojų 

pamirštą vietovę, joje rastus ir išblaškytus dirbinius ir pagal surinktą ir išanalizuotą medžiagą 

pateikti keletą nedidelių apibendrinimų. Šio tyrimai rezutaltus galima apibendrinti keliomis 

išvadomis: 

1. Išanalizavus Valstybės archeologijos komisijos archyvo duomenis ir A. Tautavičiaus 

archeologinių tyrimų ataskaitą, pasitelkus 1958 ir 1971 metų aeronuotraukas bei 

melioracijos darbų, vykdytų Šliktinės kaimelio apylinkėse, planus, nustatyta tiksli 1971 

metais rasto lobio radimvietė. 2012 m. kovo 26 d. lankantis Šliktinės archeologinėje 

vietovėje pastebėta, jog didžioji dalis saugomos teritorijos yra suarta, o žemės paviršiuje 

pasklidę archeologiniai dirbiniai. Remiantis minėtais šaltiniais nustatyta, jog šių dirbinių 

sankaupos buvo apytiksliai toje pačioje vietoje, kur buvo rastas II–asis Šliktinės lobis. 

2. Sprendžiant radinių iš Šliktinės lobių dingimo problemą, buvo prieita išvados, jog Skuodo ir 

Šiaulių „Aušros“ muziejuose yra saugomi radiniai iš Šliktinės aukojimo vietos. Šiaulių 

„Aušros“ muziejuje saugomi radiniai buvo įvardinti kaip kilę iš Barstyčių apylinkių ir 

archeologės A. Bliujienės siejami su atskira aukojimo pelkėje vieta. Bakalauro darbe 

įrodžius šių dirbinių priklausomybę Šliktinės archeologinei vietovei ir joje rastiems lobiams, 

tokią tyrinėtojos hipotezę tenka atmesti ir Barstyčius išbraukti iš autorės pateikiamo 

aukojimo pelkių sąrašo. 

3. Susisiekus su dauguma Vakarų Lietuvos muziejų, pavyko išsisaiškinti, jog į Telšių 

savivaldybės žemaičių muziejų „Alka“ yra patekusi X–XII a. datuojama segė iš Šliktinės. 

Radimo aplinkybės neleidžia šios segės sieti su Šliktinės aukojimo vieta, tačiau yra 

užuominų, jog ji gali būti rasta iki šiol nežinomame, vienalaikiame Šliktinės lobiams, 

laidojimo paminkle. Šio paminklo paieškas planuojama atlikti netolimoje ateityje. 

4. Atlikus Šliktinės aukojimo vietoje rastų dirbinių analizę, nustatyta, jog lobiai pagal juose 

rastų daiktų tipus ir medžiagą iš kurios jie pagaminti, yra labai diferencijuoti. I-ąjį Šliktinės 

lobį sudaro daugiausia sudaro geležiniai ginklai, II–ojo lobio pagrindas – žalvariniai 

papuošalai.  

5. Remiantis šių dirbinių paplitimu ir chronologija Vakarų Lietuvos kapinynuose, nustatyta, 

jog nėra aiškios chronologinės atskirties tarp I–ojo ir II–ojo Šliktinės lobio. Nemaža 

tikimybė, jog šie lobiai galėjo būti vienalaikiai. 



42 
 

6. Išanalizavus pavienių dirbinių morfologinius požymius, pagal kuriuos būtų galima nustatyti 

tam tikrus ritualinius veiksmus, nustatyta, jog keli I–ajame Šliktinės lobyje buvę daiktai yra 

degę, o Šliktinės II–ajame lobyje – sulaužyti. Platesnių apibendrinimų šiuo klausimu be 

specialių tyrinėjimų daryti negalima. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Priedas 1. Iliustracijos
119

  

Priedas 2. Šliktinės I–ojo lobio radinių lentelė. Parengta pagal Kauno Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus senąsias radinių knygas. 

 

  

                                                             
119 Nespalvotosios radinių katalogo nuotraukos yra paaimtos iš 1958 ir 1966 metų leidinių „Senovės lietuvių 

papuošalai“. 

Visas spalvotas radinių katalogo nuotraukas darė šio darbo autorius. Kretingos, Vytauto Didžiojo karo, Skuodo ir 

Šiaulių „Aušros“ muziejai radinių nuotraukų publikavimo teises pasilieka sau. Šiame darbe panaudotas nuotraukas 

kituose darbuose publikuoti draudžiama. 
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THE HOARDS OF ŠLIKTINĖ (Santrauka anglų kalba) 

 

North-western European countries have already more than 150 years practice in research of 

sacrificial bogs. The most magnificent and finest archaeological finds have been found in wetlands 

and bogs during peat dinging or archaeological excavations. 

The hoards of Šliktinė are reflection of the past world and religion. The researchers linked these 

hoards with an example of well-known ritual to sacrifice of weapons into the bogs. Although these 

hoards have been found in accidently 1938 and 1971 there was no increased attention from 

researchers to examine clear circumstances about these events and the problem of interpreting it. 

Historiography knows only brief references and interpretations talking about the hoards of Šliktinė. 

The aim of this research is to analyze finds of Šliktinės hoards and its sacrificial place where it were 

found. Since 1938, archaeologists have explored the sacrificial place of Šliktinė only once - in 1971. 

Since then, the exact place where the hoards of Šliktinė were found stayed unknown, forgotten and 

no longer discussed by researchers and the finds were scattered throughout different museums of 

Lithuania. 

This paper analyzes data of hoards, held in four different Lithuanian museums, circumstances how 

these fins got there.  According to archival sources there had been analyzed clues that can help 

reconstruct important information about the finds and their position on the groud. This data is very 

important for detail analyzes of Šliktinės sacrificial bog and an introduction to the future research 

projects. 

During this research, author has localized the exact find location of the hoards and realized that 

there are still many unfound material there. The result of visiting museums and studying archival 

sources, was finding the lost finds from the hoards of Šliktinė and led to the evidence that 

hypothetical sacrificial finds from Barstyčiai are the same lost part of the hoards.  

Archaeological investigations in Šliktinė sacrificial place will be continued and the latest data - 

summarized in the near future. 
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ŠLIKTINĖS I-ASIS LOBIS

Eil. nr. Inv. nr. Daikto pavadinimas Medžiaga Išmatavimai Ornamentas Pastabos

1 1523:1 Plačiaašmenis pentinis kirvis Geležis

Ilg. – 14,7 cm, ašm. pl. 

–  6,1 cm, penties pl. –  

3,5 cm, liemens st. 1,75 

cm

— Penties dalis išlūžusi

2 1523:2 Siauraašmenis pentinis kirvis Geležis

Ilg. – 16,1 cm, ašm. pl. 

–  6,1 cm, penties pl. –  

3,5 cm, liemens st.  – 

2,65 cm

— Penties dalis išlūžusi

3 1523:3 Siauraašmenis pentinis kirvis Geležis

Ilg. –  19,8 cm, penties 

pl. –  4,8 cm, ašmenų 

pl. –  6,8 cm, liemens st. 

–  2,4 cm

—

Penties dalis išlūžusi, 

nugarėlė lenkta, ašmenys 

platėja lanku nuo pat skylės

4 1523:4 SIauraašmenis pentinis kirvis Geležis

Ilg. – 17 cm, penties pl.  

– 5 cm, ašmenų pl. –  

5,4 cm, liemens st. –  

2,4 cm

—

Penties galas išlūžęs. 

Nugarėlė lenkta, ašmenys 

kiek lanku platėja nuo pat 

skylės

5 1523:5 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 18,9 cm, pl. – 1,9 

cm, st. – 1,1  cm
—

Ašmenys labai aptrupėję, 

įkotė pastorinta.

6 1523:6 Įtveriamojo ietigalio įkotė Geležis
Ilg. –  15,1 cm pl. – 1,5 

cm, st. — 1,45 cm
—

 Prie plunksnos smarkiai 

pastorinta.

7 1523:7  Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 19,5 cm, pl. –  2,5 

cm,  st. – 1,3 cm
—

Plunksna paplatinta, po ja 

siauras kaklelis ir pastorinta 

įsmaiga. Galas plonas ir 

smailus. Plunksna 

aptrupėjusi

8 1523:8  Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 12 cm, pl. – 1,7 

cm, st. 1,9 cm 
—

Įkotė keturkampio pjūvio, 

per vidurį pastorinta. 

Plunksnos išlikęs tik 

nedidelis fragmentas
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ŠLIKTINĖS I-ASIS LOBIS

9 1523:9 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 27 cm, pl, – 2,6 

cm, įtvaros st. – 1,55 cm
—

Plunksa ilga, plačiausioji 

dalis buvo prie įkotės, šonai 

labai aptrupėję

10 1523:10 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 21,1, pl. – 1,9, 

įkotės st. – 0,7 cm
—

Lapelis siauras, plačiausioji 

vieta arčiau vidurio ir 

smaigo, per vidurį storėja

11 1523:11 Įtveriamojo ietigalio įkotė Geležis
Ilg. – 14 cm, pl. 1 cm, 

st. –  0,85 cm
—

PLunksnos išlikę trumpi 

pėdsakai

12 1523:12 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 19,1 cm, pl. – 2,5 

cm, st. – 1,4 cm
—

Įkotė ilga, plunksna gan 

staigiai platėja, trumpas ir 

aptrupėjęs

13 1523:13 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 17,6 cm, pl. – 1,8 

cm, st – 1,8 cm
—

Plunksna siaura, 

aptrupėjusi, įkotė 

keturkampio pjūvio, truputį 

pastorinta viduryje

14 1523:14 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 17 cm, pl. – 1,8 

cm, įkotės stor. – 0,9 cm
—

Plunksna siaura, 

aptrupėjusi. Įkotė 

keturkampio pjūvio, truputį 

per vidurį pastorinta. 

15 1523:15 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. 25,4 cm, pl. – 2,2 

cm, įkotės st. – 0,8 cm
— Įkotė per vidurį pasorinta.

16 1523:16 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 17 cm, pl. – 2,5 

cm, įtvaros st. – 0,8
—

Lapelio pusė nulūžusi, įkotė 

masyvi, per vidurį 

pastorinta.

17 1523:17 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 10,5cm, pl. – 2,4 

cm, st. – 0,8 cm
—

Įkotė gana stora ir smaili, 

lapelio didesnioji dalis 

nulūžusi.

18 1523:18 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 24,7 cm, pl. –  

2cm, st. – 0,9 cm
—

Plunksna ilga, šonai aplūžę, 

įkotė per vidurį pastorinta.
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19 1523:19 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. 15,3 cm, pl. – 2,2 

cm, st. — 0,6 cm
—

Plunksna ilga, šonai aplūžę, 

įkotės liko tik smailas 

fragmentas.

20 1523:20 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 17,25 cm, pl. – 

1,9 cm, st. – 0,7 cm 
—

Plunksnos šonai aptrupėję, 

vietomis lygus paviršius ir 

per vidurį mažytė dviejų 

plokštumų susikirtimo 

briauna. Įkotė siaura ir ilga.

21 1523:21 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 13,8 cm, pl. – 2,1 

cm, st. – 1 cm
—

Įkotė trumpa, per vidurį 

pastorinta, plunksnos šonai 

aptrupėję.

22 1523:22 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 23 cm, įkotės pl. 

1,2 cm, st. – 1 cm.
—

Įkotė ilga, pastorintas 

didelis tarpas prie 

plunksnos.

23 1523:23 Įtveriamasis ietigalis Geležis

Ilg. – 21,7 cm, lapelio 

pl. – 2,1 cm, st. – 1,1 

cm

—

Įkotė ilga, per vidurį ir 

plunksnos link kiek 

pastorinta.

24 1523:24 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 22,3 cm, pl. – 2 

cm, įkotės st. – 0,7 cm
—

Siauras ir ilgas. Įkotė plona, 

plunksnos plačiausioji vieta 

ties viduriu.

25 1523:25 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 27,5 cm, pl. – 1,6 

cm, stor. 0,8 cm
—

Siauras ir ilgas. Įkotė išvien 

su plunksna, tik kiek 

storesnė.

26 1523:26 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 21,4 cm, pl. – 

2,75 cm, st. – 0,4  cm
—

Įkotė vidutinė, smaili. 

Plunksnos plačiausioji dalis 

netoli įkotės

27 1523:27 Įtveriamasis ietigalis Geležis
llg. – 23 cm, pl. – 1,9 

cm, st. –  0,8 cm
—

Įkotė išvien su lapeliu. 

Plačiausioji vieta – apie 

viso dirbinio vidurį. Įkotė 

kiek storesnė.
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28 1523:28 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 14,25 cm, pl – 2,1 

cm, st. – 0,8 cm
—

Plunksna trumpa, labai 

aptrupėjusi, plačiausioji 

vieta – prie įkotės. Įkote 

gale labai siaura,  prie 

plunksnos pastorinta.

29 1523:29 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 21,3 cm, pl. –  2,2 

cm, Įkotės st. – 0,75 cm 
—

Įkotė ilga, plačiausioji 

plunksnos vieta arčiau 

įkotės. Įkotė keturkampio 

pjūvio, prie plunksnos kiek 

pastorinta.

30 1523:30 Įtveriamasis ietigalis Geležis
Ilg. – 12,9 cm, pl. – 2 

cm, st. – 0,75 cm
—

Įkotė išvien su plunksna. 

Plačiausioji vieta – apie 

dirbinio vidurį.

31 1523:31 Peilio geležtės dalis Geležis
Ilg. – 15,5 cm, pl. –  1,5 

cm
—

Galas nulūžęs. Įkotė smaili 

ir ilga

32 1523:32 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 27,3 cm, 

plunksnos pl.  –  1,9 cm, 

įmovos pl. – 1,3 cm

— Siauras, aptrupėjęs.

33 1523:33 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 26,8 cm, 

plunksnos pl. – 2,1 cm, 

įmovos pl. – 1,9 cm

— —

34 1523:34 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 27,6 cm, 

plunksnos pl. 1,75 cm, 

įmovos pl. – 1,1 cm

— —

35 1523:35 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 19,7 cm, 

plunksnos pl. – 3,2 cm, 

įmovos pl. –  1 cm

—
Plunksna gana plati, įmova 

beveik neišlikusi.

36 1523:36 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 23 cm, plunksnos 

pl. – 1,5 cm, įmovos pl. 

–  1,9 cm

— —
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37 1523:37 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 21,5 cm, 

plunksnos pl. – 1,8 cm, 

įmovos pl. –  1 cm

— —

38 1523:38 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. –18 cm, plunksnos 

pl. – 1,7 cm, įmovos pl. 

–  1,4 cm

— —

39 1523:39 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 29 cm, plunksnos 

pl. – 1,8 cm, įmovos pl. 

– 1,35 cm

40 1523:40 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 34,7 cm, 

plunksnos pl. – 2,2 cm, 

įmovis pl. – 1,8 cm

— —

41 1523:41 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 19,8 cm, lapelio 

pl. – 1,5 cm, įmovos pl. 

– 1,3 cm

— —

42 1523:42 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 26 cm, plunksnos 

pl. – 1,8 cm, įmovos pl. 

– 1,4 cm  

— —

43 1523:43 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 28,5 cm, 

plunksnos pl. –  1,8 cm, 

įmovos pl. –  1,2 cm

— —

44 1523:44 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. –  28,8 cm, 

plunksnos pl. 2,7 cm, 

įmovos pl. 1,5 cm

— —

45 1523:45 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 27,6 cm, 

plunksnos pl. – 2,4 cm, 

įmovos pl. –  1,3 cm

— —

46 1523:46 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 27,6 cm, 

plunksnos pl. – 2,4 cm, 

įmovos pl. – 1,3 cm

— —
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47 1523:47 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 13,9 cm, 

plunksnos pl. – 1,4 cm, 

įmovos pl. – 1 cm

— —

48 1523:48 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 20,2 cm, 

plunksnos pl. – 1,5 cm, 

įmovos pl. – 1,4 cm

— —

49 1523:49 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 22,5 cm, lapelio 

pl. –  1,9 cm, įmovos pl. 

– 1,15 cm

— —

50 1523:50 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 27,4 cm, lapelio 

pl. – 2,7 cm, įmovos pl. 

– 1,3 cm

— —

51 1523:51 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 17,6 cm, 

plunksnos pl. – 1,4 cm, 

įmovos pl. – 1,4 cm

— —

52 1523:52 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 29 cm, plunksnos 

pl. – 2 cm, įmovos pl. – 

1,45 cm

— —

53 1523:53 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg.. – 28,7 cm, 

plunksnos pl. – 1,9 cm, 

įmovos pl. – 1,25 cm

— —

54 1523:54 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 28,5 cm, 

plunksnos pl. –  1,8 cm, 

įmovos pl. –  1,2 cm

— —

55 1523:55 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 33,5 cm, 

plunksnos pl. – 2,5 cm, 

įmovos pl. –  1,8 cm

— —

56 1523:56 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. 22,4 cm, lapelio pl. 

–  1,4 cm, įmovos pl. – 

1,3 cm

— —
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57 1523:57 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. - 18,1 cm, įmovos 

pl. –  1,5 cm ( kur dar 

vienas matmuo?)

— —

58 1523:58 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 12,8 cm, 

plunksnos pl. –  1,2 cm, 

įmovos pl. – 1,9 cm

—
Plunksnos išlikęs tik siauras 

fragmentas.

59 1523:59 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 15,4 cm, 

plunksnos pl. – 1,3 cm, 

įmovos pl. –  1,4 cm

— —

60 1523:60 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. 19,5 cm, plunksnos 

pl. – 1,9 cm, įmovos pl. 

– 1 cm

— Įmova beveik neišlikusi.

61 1523:61 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 11,6 cm, 

plunksnos pl. – 1,5 cm, 

įmovos pl. – 1 cm

— Įmova beveik neišlikus.i

62 1523:62 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 20,5 cm, 

plunksnos pl. – 19,5 cm, 

kaklelio pl. – 1,2 cm 

— Įmova labai aplūžusi.

63 1523:63 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 17,5 cm, plunsnos 

pl. – 2 cm, įmovos pl. 

ties kakleliu – 1,5 cm

— —

64 1523:64 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 26,5 cm, 

plunksnos. pl. – 1,7 cm, 

įmovos pl. – 1,2 cm

— Įmova beveik neišlikusi.

65 1523:65 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 21,8 cm, 

plunksnos pl. – 1,1 cm, 

įmovos pl. –  1,6 cm

— Plunksna labai aptrupėjusi.
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66 1523:66 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 14,4 cm, 

plunksnos pl. – 1,2 cm, 

įmovos pl. – 1 cm

—

Plunksna išlikusi 

fragmentiškai, įmova išilgai 

išlūžusi.

67 1523:67 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 15 cm, plunksnos 

pl. –  1,8 cm, įmovos pl. 

– 1,5 cm

— —

68 1523:68 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 13,9 cm, 

plunksnos pl. 2,1 cm, 

įmovos pl. – 1,9 cm, 

kaklelio pl. – 1 cm 

—
Plunksnos plačiausioji dalis 

buvo arti įmovos.

69 1523:69 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 20,9 cm, 

plunksnos pl. – 1,2 cm, 

įmovos pl. – 1,4 cm

— —

70 1523:70 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 16,7 cm, 

plunksnos pl. – 1,7 cm, 

įmovos pl. – 4,3 cm

— —

71 1523:71 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 16,1 cm, 

plunksnos pl. – 1,15 cm, 

įmovos pl. – 1,5 cm

—
Plunksna ir įmova labai 

aplūžę. Įmovoje yra skylutė.

72 1523:72 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 23 cm., lapelio pl. 

– 2,3 cm, įmovos pl. – 

1,4 cm.

— —

73 1523:73 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. –  22,7 cm, 

plunksnos pl. – 2,3 cm, 

įmovos pl. 1,4 cm

— Įmova beveik neišlikusi.

74 1523:74 Įmovinis ietigalis Geležis

llg. – 18 cm, plunksnos 

pl. – 2,3 cm, įmovos pl. 

1,1 cm

— —

75 1523:75 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 19 cm, plunksnos 

pl. – 1,3 cm, įmovos pl. 

– 1,5

— Plunksna labai aptrupėjusi.
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76 1523:76 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 30,7 cm, 

plunksnos pl. – 1,7 cm, 

įmovos pl. – 1,5 cm

— —

77 1523:77 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 25,4 cm, 

plunksnos pl. – 1,6 cm, 

įmovos pl. – 0,9 cm

— Įmova beveik nulūžusi.

78 1523:78 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 13,55 cm, įmovos 

pl. – įmovos pl. – 1,7 

cm

—
Plunksnos išlikęs tik 

susisukęs fragmentas.

79 1523:79 Įmovinis ietigalis Geležis

llg. – 17,1 cm, 

plunksnos pl. – 1,7 cm, 

įmovos pl. – 1,4 cm

— —

80 1523:80 Įmovinio ietigalio įmova Geležis
Ilg. – 10,9 cm, pl. – 1,4 

cm
— Kaklelio galas susiaurėjęs.

81 1523:81 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 13,2 cm, 

plunksnos pl. – 1,6 cm, 

įmovos pl. – 1,7 cm.

— Įmova gana plokščia.

82 1523:82 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 14,9 cm, 

plunksnos pl. – 1,5 cm, 

įmovos pl. – 1,9 cm.

— —

83 1523:83 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 16,4 cm, lapelio 

pl. – 1,8 cm, įmovos pl. 

– 1,2 cm

— —

84 1523:84 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 17,4 cm,  

plunksnos pl. – 1,5 cm, 

įmovos pl. – 1 cm.

— —

85 1523:85 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 19,5 cm, 

plunksnos pl. – 1,3 cm, 

įmovos pl. – 1,2 cm

— —

86 1523:86 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 16,4 cm, 

plunksnos pl. – 1,4 cm, 

įmovos pl. – 0,9 cm.

— —
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87 1523:87 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 18,7 cm, 

plunksnos pl. – 1,8 cm, 

įmovos pl. – 1,3 cm

— —

88 1523:88 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 22,5 cm., 

plunksnos pl. – 1,4 cm, 

įmovos pl. 0,9 cm

—
Įmova beveik visai 

sunykusi.

89 1523:89 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 11,4, plunksnos 

pl. 1,1 cm, įmovos pl. 

1,2 cm

— Labai prastai išlikęs.

90 1523:90 Įmovinis ietigalis Geležis
Ilg. – 10 cm, pl. – 1,3 

cm, st. – 1,4 cm
— —

91 1523:91 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 16 cm., plunksnos 

pl. – 1,1 cm, įmovos pl. 

– 1,1 cm

— Plunksna labai aptrupėjusi.

92 1523:92 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 10,7 cm, 

plunksnos pl. – 1,3 cm, 

įmovos pl. – 1 cm

— Labai prastai išlikęs.

93 1523:93 Įmovinis ietigalis Geležis

llg. – 14 cm, plunksnos 

pl. – 1,7 cm, kaklelio pl. 

– 0,9 cm

— Įmova beveik neišlikusi.

94 1523:94 Įmovinis ietigalis Geležis

Ilg. – 14,2 cm, 

plunksnos pl. 1,7 cm, 

įmovos pl. 1,2 cm

— —

95 1523:95 Įmovinis ietigalis Geležis
Ilg. – 9,6 cm, plunksnos 

pl. – 1,6 cm
— Įmova neišlikusi.

96 1523:96 Įmovinis ietigalis Geležis
Ilg. – 9,1, plunksnos pl. 

– 1,4 cm
— Įmova beveik neišlikusi.

97 1523:97
Įmovinio ietigalio kaklelis su 

fragm.
Geležis

Ilg. – 6,7 cm, plunksnos 

pl. – 1,9 cm, įmovos pl. 

– 1 cm

— —

98 1523:98
Įmovinio ietigalio kaklelis su 

fragm.
Geležis

Ilg. – 12 cm, plunksnos 

pl. – 2 cm, įmovos pl. – 

1 cm

— —
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99 1523:99
Įmovinio ietigalio kaklelis su 

fragm.
Geležis

Ilg. – 7,1 cm, pl. – 1,5 

cm
— —

100 1523:100 Įmovinis smaigas Geležis
Ilg. – 15 cm, įmovos pl. 

– 1,3 cm.
—

Viršūnė visa tordiruota, 

įmovos ddiesnė dalis 

nulūžusi.

101 1523:101 Smaigas Geležis
Ilg. – 17,3 cm, įkotės pl. 

– 1 cm, st. – 0,9 cm
—

Sunykęs. Keturkampio 

pjūvio, įsmaigos vidurys 

kiek pastorintas

102 1523:102 Smaigas Geležis

Ilg. – 23, 5 cm, įkotės 

storis – 1,1 cm,  pl. – 

1,14 cm

—

Įkotė gana aukštai 

pastorinta, jos smaigalys 

tordiruotas.

103 1523:103 Smaigas Geležis
Ilg. –  16, 6 cm, st. – 1,2 

cm
—

Per vidurį gerokai 

pastorintas.

104 1523:104 Smaigas Geležis Ilg. – 17 cm, pl. – 1 cm, — Per vidurį pastorintas.

105 1523:105 Smaigas Geležis
Ilg. – 11 cm, pl. – 1 cm, 

st. – 0,85 cm
—

Keturkampio pjūvio, abiem 

smailėjančiais galais.

106 1523:106 Virbalas Geležis
Ilg. –  18 cm, – st. – 0,7 

cm, pl. – 0,7 cm
—

Keturkampio pjūvio, abiem 

smailėjančiais galais, 

tordiruotas arčiau vidurio

107 1523:107 Įmovinio ietigalio plunksna Geležis

Ilg. – 31,9 cm, 

plunksnos pl. 1,85 cm, 

st. – 0,5 cm

— —

108 1523:108 Ietigalio plunksna Geležis
Ilg. – 18,5 cm, pl. – 2 

cm, st. – 0,7 cm
— —

109 1523:109 Ietigalio plunksna Geležis
Ilg. – 22,8 cm, pl. – 1,4 

cm, st. – 0,7 cm
— Sunykusi.

110 1523:110 Ietigalio plunksna Geležis
Ilg. – 25,7 cm, pl. – 1,6 

cm, st. – 0,5 cm
— —

111 1523:111 Ietigalio plunksna Geležis
Ilg. – 16,6 cm, pl. – 2 

cm, st. – 0,5 cm
— —
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112 1523:112 Peilis Geležis

Ilg. – 24,6 cm, pl. – 1,6 

cm, nugarėlės st. – 0,5 

cm

—
Nugarėlė tiesi; ašmenys 

siauri ir labai ištrupėję.

113 1523:113 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 12,6 cm, pl. – 2,7 

cm, st. – 0,6 cm
— Nugarėlė tiesi.

114 1523:114 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 21,2, pl. – 2,3 cm, 

nugarėlės st. – 0,8 cm
— Nugarėlė tiesi.

115 1523:115 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 17,8 cm, pl. – 2,1 

cm, st. – 0,4 cm
— Nugarėlė tiesi.

116 1523:116 Peilis Geležis
Ilg. – 31 cm, pl. – 2,3 

cm, st. – 0,6 cm
—

Ašmenys labai aptrupėję; 

nugarėlė tiesi. 

117 1523:117 Peilis Geležis

Ilg. – 20,85 cm, pl. – 

1,75 cm, st. – 0,4–0,5 

cm

— Nugarėlė tiesi.

118 1523:118 Peilis Geležis
Ilg. – 20,5 cm, pl. – 2,4 

cm, st. – 0,6 cm
— Aptrupėjęs; nugarėlė tiesi

119 1523:119 Peilis Geležis
Ilg. – 25,2 cm, pl. – 1,6 

cm, st. – 0,5 cm
— Aptrupėjęs.

120 1523:120 Peilis Geležis
Ilg. – 29,8 cm, pl. 2,3 

cm, st. – 0,6 cm
—

Aptrupėjęs; nugarėlė kiek 

išlenkta.

121 1523:121 Peilis Geležis
Ilg. – 19,4 cm, pl. – 1,7 

cm, st. – 0,8 cm
—

Nugarėlė tiesi, įkotė ilga, 

užkirsta nugarėlės pusėje. 

122 1523:122 Peilis Geležis
Ilg. – 31,6 cm, – pl. – 

1,8 cm, st. – 0,6 cm
— Nugarėlė tiesi.

123 1523:123 Peilis Geležis
Ilg. – 24 cm, pl. – 1,8 

cm, st. – 0,5 cm
—

Nugarėlė tiesi, įkotė plati, 

kiek užkirsta nugarėlės 

pusėje.

124 1523:124 Peilis Geležis
Ilg. – 20,3 cm, pl. – 2,1 

cm
—

Nugarėlė beveik tiesi; abu 

galai siaurėja

125 1523:125 Peilis Geležis
Ilg. – 23,5 cm, pl. – 2,5 

cm, st. – 0,6 cm
— Nugarėlė tiesi.

120



ŠLIKTINĖS I-ASIS LOBIS

126 1523:126 Peilis Geležis
Ilg. – 15,9 cm, pl. – 

1,65 cm, st. – 0,6 cm
— Nugalėlė tiesi.

127 1523:127 Peilis Geležis
Ilg. – 21,1 cm, pl. – 1,6 

cm 
— Nugarėlė beveik visai tiesi.

128 1523:128 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 10,55 cm, pl. – 

1,2 cm, st. – 0,45 cm
— Nugarėlė tiesi.

129 1523:129 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 13,6 cm, pl. – 1,8 

cm, st. – 0,4 cm
— Nugarėlė tiesi.

130 1523:130 Peilis Geležis
Ilg. – 16,8 cm, pl. – 1,5 

cm, st. – 0,45 cm
—

Nugarėlė tiesi; įkotė labai 

ilga, užkirsta nugarėlės 

pusėje. Ašmenys kiek 

įlenkti.

131 1523:131 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 13,4 cm, pl. – 1,3 

cm, st. – 0,5 cm  
— Nugarėlė tiesi.

132 1523:132 Įmovinis peilis Geležis

Ilg. – 18,4 cm, geležtės 

pl. 1,2 cm, įmovos pl. – 

1 cm

— Nugarėlė tiesi.

133 1523:133 Ietigalio geležtė Geležis
Ilg. – 29,8 cm, pl. – 2,8 

cm, st. – 0,6 cm
— Abu galai – smailėjantys.

134 1523:134 Ietigalio plunksnos fragmentas Geležis
Ilg. – 16,6 cm, pl. – 2,7 

cm, st. – 0,6 cm
— —

135 1523:135 Ietigalio plunksnos fragmentas Geležis
Ilg. – 14,1 cm, pl. – 2,5 

cm, st. – 0,5 cm
— —

136 1523:136 Ietigalio plunksnos fragmentas Geležis
Ilg. – 11,1 cm, pl. – 2,8 

cm
— Kai kur paviršius lygus.

137 1523:137 Peilis Geležis
Ilg. – 14,3 cm, pl. – 1,5 

cm
—

Viršūnė smailėja, įkotė 

nugarėlės pusėje užkirsta. 

138 1523:138 Peilio nugarėlė Geležis
Ilg. – 21 cm, pl. – 1,2 

cm
—

Ašmenys labai ištrupėję. 

Vienas galas taip ištrupėjęs, 

lad atrodo lyg užbarzda.
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139 1523:139
Įtveriamojo ietigalio 

fragmentas
Geležis

Ilg. – 13,1 cm, 

plunksnos pl. 1,4 cm, 

įkotės pl. – 0,7 cm

— —

140 1523:140 Ietigalio plunksnos fragmentas Geležis
Ilg. – 13 cm, pl. – 2 cm, 

st. – 0,5 cm
— —

141 1523:141 Ietigalio plunksna Geležis
Ilg. – 13,8 cm, pl. – 1,4 

cm, st. – 0,7 cm
— —

142 1523:142 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 9,5 cm, pl. – 1,8 

cm, st. – 0,5 cm
— Nugarėlė tiesi.

143 1523:143 Peilio fragmentas Geležis
Ilg. – 16,3 cm, pl. 1,4 

cm, st. – 0,5 cm
— —

144 1523:144 Žeberklini įtveriamasis ietigalis Geležis

Ilg. – 13,4 cm, 

užbarzdos pl. – 1,7 cm, 

kotelio pl. – 0,9 cm, st. 

– 09 cm 

—

Su viena užbarzda; Įkotė 

keturkampio pjūvio , per 

vidurį pastorinta.

145 1523:145 Žeberklini įtveriamasis ietigalis Geležis

Ilg. – 22 cm, pl. – 1,5 

cm, įkotės pl. – 0,9 cm, 

st. – 09 cm

—

Su viena užbarzda. Įkotė  

keturkampio pjūvio, per 

vidurį pastorinta.

146 1523:146
Žeberklinis įtveriamasis 

ietigalis
Geležis

Ilg. – 24,2 cm, pl. – 1,9 

cm, kotelio pl. – 0,9 

cm., st. – 0,9 cm

— Su viena užbarzda. 

147 1523:147
Žeberklinis įtveriamasis 

ietigalis
Geležis

Ilg. – 21,2 cm, 

užbarzdos pl. 1,4 cm, 

kotelio pl. – 1 cm, st. – 

1 cm

—

Su viena aplūžusia 

užbarzda. Įkotė 

keturkampio pjūvio, per 

vidurį pastorinta.

148 1523:148 Žąslų grandis Geležis
Skersm. 7,2x6,8 cm, pl. 

– 09 cm, st. – 0,6 cm
— —

149 1523:149 Žąslų grandis Geležis
Skersm. 7,1x6,9 cm, pl. 

0,7 cm, st. – 0,7 cm
— —

150 1523:150 Žąslų grandis Geležis
Skersm. 7,7 cm, pl. – 

0,9 cm, st. – 0,8 cm
— —
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151 1523:151 Žąslų grandis Geležis

Skersm. – 8,5x6,2 cm, 

lankelio pl. – 0,7 cm, 

stori

— Susilanksčiusi.

152 1523:152  Žąslų grandies pusė Geležis
Skersm. – 6,7 cm, pl. 

0,7 cm, st. – 0,7 cm
— —

153 1523:153  Žąslų grandies pusė Geležis
Skersm. – 7,6 cm, pl. – 

0,9 cm, st. – 0,6 cm
— —

154 1523:154 Žąslų grandies dalis Geležis
Skersm. –  5,7 cm,pl. – 

0,9 cm, st. – 0,7 cm
— —

155 1523:155 Žąslų grandies dalis Geležis

Ilg. – 5,5 cm, pl. – 4,6 

cm, lankelio pl. – 0,6 

cm, st. – 0,6 cm 

— Perlūžusi ir susilanksčiusi.

156 1523:156  Žąslų grandies pusė Geležis
Skersm. – 6 cm, pl. – 

0,6 cm, st. – 0,5 cm
— —

157 1523:157 Peilio makštų apkalas Žalvaris; sidabras

Ilg. – 11,2 cm, plač. 

viet. – 2,9 cm, nugarėlės 

pl. – 0,5 cm, pl. Viršuje 

– 0,9 cm

Vienoje pusėje – įkartų 

eilės, akutės ir 

trikampiukai su trimis 

taškučiais viduryje.

Sidabruotas. Nugarėlę 

sudaro storesnė juostelė. 

Apkalas apsilydęs.

158 1523:158 Peilio makštų apkalas Žalvaris

Ilg. – 12,7 cm, pl. plač. 

viet. 2,85 cm, pl. viršuje 

– 1,1 cm

Abiejose pusėse – 

dvitaškių eilės. Vienoje 

pusėje  – eilė trikampėlių 

su taškeliu viduryje. 

Plačiausioji vieta abiejose 

pusėse papuošta į dešinę 

pasukta svastika, sudaryta 

iš taškučių, ir su akutėmis 

galuose strėle.

Vidinė pusė dantyta.

159 1523:159
Peilio makštų galo ir šono 

apkalas
Žalvaris

Ilg. 11,1 cm, pl. plač. 

viet. –  2,3 cm, pl. 

viršuje – 0,75 cm

Išlikusi pusė papuošta 

dviem trikampėlių įkartų 

eilėm.

Pusė gerosios pusės 

nulūžusi.
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160 1523:160
Peilio makštų galo ir šono 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 11,9 cm, pl. plač. 

viet. 2,3 cm, pl. viršuje 

– 0,9 cm

Pakraščiai pagražinti 

dviem linijom.
Išlikusi tik viena pusė.

161 1523:161
Peilio makštų galo ir šono 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 11,2 cm, pl. plač. 

viet. – 2,9 cm, pl. 

Viršuje – 0,9 cm

Išorinės pusės pakraščiai 

pagražinti dviem linijom 

ir trikampiukų su taškučiu 

viduryje eile. Plačiajame 

gale sudarytas trikampis iš 

iškilusių spurgų ir 

trikampėlių su taškučiu 

viduryje eilių. Vidinė pusė 

papuošta pakraščiais 

dviem linijom.

—

162 1523:162
Peiliuko makštų galo ir šono 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 6,35 cm, pl. plač. 

viet. – 1,7cm, apkalo 

viršas pl. – 0,6 cm

Pakraščiai papuošti eile 

smulkių įkartų ir eile 

trikampiukų su tašku 

viduryje. Tarpais išmuštos 

akutės

—

163 1523:163
Peiliuko makštų galo ir šono 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 6 cm, plač. viet. – 

1,8 cm 

Geroji pusė pakraščiuose 

papuošta eile trikampiukų 

su taškučiu viduryje. 

—

164 1523:164 Dalis peilio maštų apkalo Žalvaris —

Papuoštas viršūnėmis 

susikertančių trikampėlių 

su taškučiu viduryje 

eilėmis ir mažais 

apskritimėliais.

Išlikusi tik siauroji viršutinė 

dalis.
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165 1523:165
Dvigubas peilio makštų 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 10,9 cm, pl. – 2,1 

cm – 1cm

Geroji pusė papuošta 

pakraščiuose dviem 

linijom su dviem įkartų 

eilėm. Vidurys 

suskaidytas skersinėmis 

įkartų ir trikampėlių 

eilėmis. Susidarę tarpai 

papuošti akutėmis. 

Blogoji pusė papuošta 

dviem linijom prie kraštų. 

—

166 1523:166
Dvigubas peilio makštų 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 12,7 cm, pl. – 2,3 

cm – 1cm

Geroji pusė papuošta 

išilgomis trikampėlių ir 

taškučių eilėmis. 

Platesnysis galas 

papuoštas dviem 

skersinėm trikampėlių 

eilėm ir viena taškučių 

zigzagų eile su akutėmis. 

Blogoji pusė prie kraštų 

papuošta dviem linijom.

—

167 1523:167 Peilio makštų apkalas ir kilpelė Žalvaris

Ilg. – 8,8 cm, pl. – 2,5 

cm.  Kilpelės ilg. – 4,6 

cm, pl. – 1,1 cm

Geroji pusė pagražinta 

pakraščiuose dviejomis 

trikampėlių eilėmis. 

Tarpas suskirstytas į 

keturkampius tokiomis 

pat eilėmis. Kilpelė išilgai 

papuošta dviem 

trikampėlių eilėm.

Apkalas keturkampio 

pavidalo, su išlikusiomis 

keturiomis kniedėmis 

kampuose.  Prie blogosios 

pusės yra kniede pritvirtinta 

žalvarinė skardelė.  Išlikę 

tik pusė kilpelės.

125



ŠLIKTINĖS I-ASIS LOBIS

168 1523:168 Peilio makštų apkalas Žalvaris
Ilg. – 11,6 cm, pl. – 2,3 

cm

Pagražintas 

metaloplastiniu būdu 

taškučiais – zigzaginiu ir 

linijų raštu. 

Dviejose vietose išlikusios 

kniedėmis pirkabinta 

kilpelė. Apkalas perlūžęs 

pusiau.

169 1523:169
Viengubas peilio makštų 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 7,4 cm, pl. – 2 cm 

– 0,8 cm, kilpos ilg. – 

4,4 cm, pl. – 1,9 cm

Geroji pusė pakraščiuose 

papuošta dviem įkartų 

eilėm ir eile trikampiukų 

su taškais viduryje. 

Blogojoje pusėje įkirsta 

eilė kryžiukų. 

Iš šono prilituota susiplojusi 

plati kilpa.

170 1523:170 Diržo apkalas Žalvaris
Ilg. – 5,9 cm, pl. – 2,3 

cm

Geroji pusė papuošta 

trikampėlių, brūkšnelių ir 

taškučių eilėmis.

Sukabintas keturiomis 

kniedėmis. Per sulinkimą 

išpjauta didoka skylė

171 1523:171 Dvigubo apkalo dalis Žalvaris
Ilg. – 4,9 cm, pl. – 3 cm 

– 2,4 cm

Paviršius papuoštas pora 

skersinių įkartų juostelių 

ir pora trikampėlių su 

taškučiu viduryje eilių.

Visas paviršius pagražintas.

172 1523:172 Skardinė kilpa Žalvaris Ilg. - 4 cm, pl. - 2 cm

Priekinė pusė pagražinta 

išilgomis eilėmis 

trikampėlių, apskritų 

taškučių

Galas sujungtas dviem 

kniedėmis

173 1523:173 Apkalas Žalvaris
Ilg. 9,1 cm, pl. 2,5 cm – 

2 cm

Papuoštas metalo 

plastiniu būdu, 

pakraščiais po dvi eiles 

taškučių, vidury kampas 

suskirstytas po dvi 

skersines taškučių eiles. 

Tarpuose po du 

kryžiukus.

— 

174 1523:174  Peilio makštų apkalas Žalvaris
Ilg. 9,1 cm, pl. – 2,5 cm 

– 2 cm
— Keturkampio pavidalo.
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175 1523:175
Keturkampis peilio makštų 

apkalas
Žalvaris

Ilg. – 8,2 cm., pl. 2,3 cm 

– 1,5 cm.

Pakraščiai pagrąžinti labai 

apsitrynusia dviguba eile 

trikampiukų. Vidus 

papuoštas į avi puses 

atsuktu dvigubų linijų T 

formos raštu.

Keturkampis

176 1523:176 Peilio makštų apkalo dvi dalys Žalvaris
Ilg. – 9,4  cm, pl. 1,7 cm 

– 1,5 cm

Geroji pusė papuošta 

pakraščiuose linijomis ir 

įkartų eilėmis. Į tarpus 

įmušti trikampėliai su 7 

taškučiais ir rantytos 

figūrėlės. Blogoji pusė 

pakraščiais papuošta 

dviem linijom.

Pailgo keturkampio 

pavidalo.

177 1523:177 Žalvarinis apkalas Žalvaris

Ilg. – 3,1 cm, pl. – 2,6 

cm, vinučių ilgis – 0,8 

cm.

Pakraščiai papuošti trimis 

linijomis.

Sudarytas iš divejų, 

kampuose sukniedytų 

keturkampių plokštelių.

178 1523:178 Peilio makštų apkalas Žalvaris

Ilg. – 9,4 cm, pl. 2,9 cm. 

Kilpos liekanos ilg. – 

3,8 cm, pl. – 2,15 cm. 

Pakraščiai pagražinti eile 

įkartų. Vidury skersinės 

eilės taškučių – įkartų, 

iškilusių spurgelių, 

trikampėlių su taškučiais 

viduryje, kryžiukų ir 

didelių akių ornamentų. 

Viršuje prie šono 

prikniedyta skardelė 

(kilpa?), paupuošta 

išilginėmis įkartų eilėmis 

ir zigzaginiu raštu. 

—
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179 1523:179 Apkalo fragmentas Žalvaris
Ilg. – 5,4 cm, pl. – 2,1 

cm

Paviršius suskirstytas 

ploteliais skersinėmis 

iškilių taškučių ir 

brūkšnelių eilėmis. 

Susidarę tarpai papuošti 

viena eile skersinių 

akučių.

—

180 1523:180 Apkalo dalis Žalvaris
Ilg, – 6,2 cm, pl. – 2,5 

cm
—

Su keturiomis 

netaisyklingai išdėstytomis 

kniedžių skylutėmis.

181 1523:181 Pelio makštų apkalo kilpa Žalvaris
Ilg. – 6,5 cm, skersm. – 

3,4 cm, pl. 1,4 cm

Pakraščiai pagražinti 

dviem linijomis, 

aptrupėję.

Apskrita, su trimis 

kniedėmis sujingime. 

182 1523:182 Pelio makštų apkalo kilpa Žalvaris Ilg. – 5,1 cm, pl. cm 1,9
Pakraščiai pagražinti 

dviem linijomis.

Susiplojusi, su viena kniede 

gale.

183 1523:183 Pentinas Žalvaris

Ilg. – 8 cm, pl. – 9,9 cm, 

lamkelio pl. 1,4 cm – 

2,2 cm, stor. 0,9 cm, su 

smaigu – 3,1 cm

Paviršius ornamentuotas 

rantytinėm juostom.

Puspavalės formos, 

trikampio pjūvio, vidinė 

pusė kiek išdubusi. 

Užpakalinėje dalyje – 

trumpas, tiesus smaigas. 

Galuose keturkampės 

pailgos kilpelės keturiomis 

ataugomis. Į pailgas 

kilpeles įtverta po vieną 

sulenktą  ir sukniedytą 

skardelę su skylutėmis 

kniedėms. Patina ruda.

184 1523:184 Apyrankė siaurėjančiais galais Žalvaris

Skersm. – 7 x 6,6 cm,, 

lankelio pl. – 0,6 cm, 

galų pl. – 0,4 cm

Galai apvalūs, papuošti 

skersiniais brūkšneliais ir 

dvigubų linijų skersais 

kryžiais.

Lankelis rombinio pjūvio, 

papuoštas rantytinėm 

išilginėm juostelėm ir 

trikampėliais. Patina ruda.
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185 1523:185
Pasaginė segė cilindriniais 

galais
Žalvaris

Skersm. – 5,7x5,4 cm, 

lankelio pl. – 0,5 cm, st. 

– 0,4 cm. Adatos ilg. – 

6,9 cm, išplotojo galo 

pl. – 0,7 cm

Adatos plokščiasis galas 

pagražintas dviem 

išilginėm linijom.

Smeigtukas tiesus, jo 

užsugtasis galas plokščias. 

Patina ruda.

186 1523:186
Pasaginė segė keturkampiais 

galais
Žalvaris

Skersm. – 8,4 x 6 cm, 

lankelio pl. – 0,7 cm, st. 

– 0,3 cm

Lankelio pakraščiai 

papuošti dviem įrėžtom 

linijom.

Adata neišlikusi. Patina 

ruda.

187 1523:187
Pasaginė segė cilindriniais 

galais
Žalvaris

Skersm. – 5,2 x 4,6 cm, 

lankelio pl. – 0,5 cm, st. 

– 0,3 cm, adatos ilg. – 

6,6 cm, pl. – 0,6 cm

Adatos atvyniota dalis 

papuošta išilginėmis 

liniomis.

Lankelis plokščiais, 

nežymiai rombinio pjūvio. 

Adata tiesi, apvyniota dalis 

praplėsta. Patina ruda.

188 1523:188
Pasaginė segė stilizuotais/ 

zoomorfiniais galais
Žalvaris

Skersm. – 5,85 x 5,6 

cm. , lankelio pl. – 0,5 

cm, st. – 0,4 cm, adatos 

ilg. – 7,4 cm.

—

Lankelis gana plokščias, 

rombinio pjūvio, galai 

atriesti ir iš šonų suploti, o 

viršutinė briauna skersai 

rantyti. Lankelio galai 

stembėjantys, skersai 

rantyti.

189 1523:189 Ankaklės fragmentas Žalvaris
Ilg. – 15 cm, pl. – 0,6 

cm 

Antkaklė papuošta vijimo 

imitacija, galai lygūs.

Galai siaurėjantys, vienas 

užsibaigia kabliuku, kitas – 

nulūžęs. Patina ruda.

190 1523:190 Viela Žalvaris
Ilg. – 15 cm, vielos st. – 

0,3–0,4 cm
—

Viena pusė plonėja, abu 

galai nukirsti. Viela per 

pusę sulenkta ir kiek suvyta. 

Patina ruda.

191 1523:191 Juostinė apyrankė Žalvaris

Skersm. – 6,7 x 4,5 cm, 

pl. – 1,3 cm, st. – 0,4 

cm

Ant lankelio tarpais 

įrėžtos grupės pusakių.

Apyrankė su  per vidurį 

iškilusia briauna. Apyrankė 

smarkiai aptrupėjusi, 

perlūžusi ir išsikraipiusi. 

Patina žalia.
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192 1523:192 Juostinė apyrankė Žalvaris

Skersm. – 6,5 x 5,8 cm, 

lankelio pl. 1,3 – 1,6 

cm, st. – 0,35 cm

Kraštuose papuošta labai 

smulkiomis įmuštomis 

zigzaginėmis juostelėmis. 

Paviršius protarpiai 

papuoštas pusakių 

prupėmis po šešias.

Galai kiek platėjantys, 

apyrankės vidurį eina iškili 

briauna. Patina žalia.

193 ? Ietigalis Geležis Ilg. 44 cm ? ?
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