(Fig. 3). The site of one or more ploughed up
cremations was recorded in the central part of
the cemetery (Fig. 5). The finds date to the
11th–12th centuries.

Mindaugas Grikpėdis

Reketės kapinynas
Reketės kapinynas archeologų tyrinėjamas
nuo 1940 m. (vadovas P. Baleniūnas). Kasinėjimai buvo tęsiami 1942 (vadovė M. Gimbutienė), 1943 (vadovas J. Puzinas) ir 1958 m.
(vadovė O. Kuncienė). Šiuo laikotarpiu Reketėje
ištirti mažiausiai 52 IV−VI a. datuojami kapai.
Archeologinių radinių kapinyno teritorijoje
aptinkama iki šių dienų, todėl 2007–2008 m.
KPD lėšomis buvo atnaujinti šio laidojimo
paminklo tyrimai (vadovas L. Tamulynas). Pastarųjų tyrimų metu aptikti 2 griautiniai kapai
su įkapėmis (diržo apkalų fragmentais, įmoviniu
kirviu, peiliuku, įvijiniu žiedu), datuojamomis
I tūkst. II puse (ATL 2008 metais, V., 2009,
p. 133–134).
Pastaraisiais metais į KM pateko pavienių
radinių iš šio kapinyno (KPC archeologo
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A. Strazdo informacija). Jie aptikti į PV nuo
saugomos teritorijos PV ribos. Remiantis šiais
duomenimis, 2013 m. Reketės kapinyne ištirtos
3 perkasos (31 m2 plotas; viena perkasa atidengta anksčiau netyrinėtoje saugomos teritorijos ŠR dalyje, kitos dvi – į PV nuo saugomos
teritorijos PV ribos), taip pat teritorijos paviršius žvalgytas metalo ieškikliu. Tyrimai finansuoti KPD.
Tirtose perkasose jokių archeologinių, su
kapais sietinų radinių neaptikta, įžemis fiksuotas 40–65 cm gylyje. Žvalgant metalo ieškikliu
aptikta 11 metalinių radinių, iš jų 6 – saugomos
teritorijos centrinėje dalyje, o likę 5 – 10–25 m
į P–PV nuo saugomos teritorijos PV ribos. Iš
viso tyrimų metu aptikti 5 įmoviniai kirviai, 3
įmoviniai ietigaliai (dar vieną ietigalį atidavė
sklypo, į kurį patenka Reketės kapinyno saugoma teritorija, savininkės B. Kietelienės
sūnus), peilio geležtės, antkaklės (?) bei dalgelio
1 pav. Metalo ieškikliu Reketės kapinyne aptikti
radiniai: 1, 2 – įmoviniai kirviai; 3 – įmovinis ietigalis;
4 – dalgelio fragmentas. S. Sprindžio nuotr.
Fig. 1. Metal detector finds from Reketė cemetery:
1, 2 – socketed axes; 3 – a socketed spearhead;
4 – a fragment of a small sickle.
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fragmentai (1 pav.). Šie radiniai gali būti datuojami I tūkst. viduriu – II puse.
Remiantis aptiktais radiniais, pasiūlyta saugomą teritoriją praplėsti į PV pusę. Radiniai
perduoti į LNM.

Reketė cemetery
In 2013, 3 trenches (a total of 31 m2) were
excavated in Reketė cemetery. They contained
neither archaeological nor cemetery-related
finds. A metal detector survey in the central
part of the protected area and to the SW of the
protected area’s SW boundary turned up 11
metal finds (Fig. 1) dating to the mid – second
half of the 1st millennium.

Mindaugas Grikpėdis,
Linas Tamulynas

Smalininkų kapinynas
Smalininkų kapinyną (Jurbarko r.), remdamasis L. Kvizikevičiaus tyrimų Smalininkuose
ataskaitoje pateiktais duomenimis, kuriuos
patikslino vietos gyventojai, 2006 m. surado
L. Tamulynas (ATL 2006 metais, V., 2007,
p. 163−166). Tuomet aptiktas kapas 1, remiantis tyrimų duomenimis kapinynui nustatyta
saugoma teritorija.
2012 m., prieš tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus per saugomą kapinyno teritoriją,
tyrimus vykdė M. Petkus (ATL 2012 metais, V.,
2013, p. 161−164). Saugomoje teritorijoje tuomet ištirtas didesnis nei 280 m2 plotas, aptikti
3 kapai, datuojami 350−600 m. 2013 m. kapinyno tyrimus pratęsė VU. Ištirtos dvi perkasos
(38,3 m2 plotas). „Versmės“ leidykla, rengdama
monografiją „Viešvilės valsčius“, užsakė straipsnį
apie šį objektą (straipsnio autoriai dėkoja „Vieš-

vilės valsčiaus“ monografijos redaktoriui A. Sinkevičiui už rūpinimąsi ekspedicija ir jos finansavimu). Tyrimams pasirinktos dvi vietos šalia
2012 m. tirtų perkasų 8 ir 13.
Perkasa 17 (tęsiant 2012 m. tirtų plotų
numeraciją) buvo 18 m2 dydžio. Ji tirta į Š nuo
perkasos 8. Joje iš dalies po XX a. perkasimais
(duobe su šiukšlėmis, elektros kabelio tranšėja)
aptiktas kapas 5. Kapo duobė ovalo formos,
orientuota V−R kryptimi, apie 3 m ilgio ir iki
1 m pločio. Jokių palaikų likučių duobėje neaptikta, tačiau rasta įkapių. Kapo duobės V dalyje
rasti 5 įvijiniai žiedai, vario lydinio sagtelė ovaliu lankeliu, su metopa ant liežuvėlio ir keturkampiu apkalu bei neaiškios paskirties dirbinys – vario lydinio tūtelė. Kapo duobės R dalyje
aptiktas įmovinis kirvis (1 pav.). Pagal diržo
sagtelę kapas gali būti datuojamas 350−600 m.
Perkasoje 18 (20,3 m2 ploto) aptikti du
apardyti kapai. Kapo 6 duobė buvo ovalo formos, orientuota ŠV–PR kryptimi, apie 2 m ilgio
ir iki 80 cm pločio. Mirusysis palaidotas nede-
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1 pav. Kape 5 rastos įkapės: 1 – įmovinis kirvis; 3–5,
7, 8 – įvijiniai žiedai; 6 – tūtelė. L. Tamulyno nuotr.
Fig. 1. Grave goods found in burial 5: 1 – a socketed axe,
3–5, 7, 8 – coil rings, 6 – a cartridge case.
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