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Įvadas

14-oji pažintinė išvyka su Molėtų krašto mokytojais
Nesustabdomai tobulėjanti mūsų bendrų kelionių istorija – pradėjome nuo Rimučių karjero Molėtų pašonėje
ir sukome vis įmantresnius ratus tolyn, artyn ir vėl tolyn ir
tai jau tęsiasi 14 metų... Taigi keliaukime, nes keliaudami
vis daugiau surandame ir toji Lietuva kiekvienais metais
vis regis didesnė. Ar ateis laikas, kai jau viskas bus pamatyta? Netgi jei taip ir įvyktų, vėl grįžtume į Molėtų kraštą
ir atrastume naujų nematytų vietų ir reiškinių. Viskas yra
gerai ir įdomu: gamtos vaizdai, kultūros ir istorijos paminklai, žmonės. Dar bandome viską susieti ir su geologija... Bet manau, būkime atviri – ne mažiau svarbu yra
susitikti ir pabendrauti, pasisakyti kas metų eigoje nutiko,
kas rūpi dabar ir kas rūpės rytoj. Tačiau visų svarbiausia
yra tai, kad mokytojai nuoširdžiai domisi besikeičiančia
aplinka ir neišvengiamai perteikia įspūdžius, patikrintus
žiniomis, krašto jaunuomenei ir bendruomenei.
Su linkėjimais kraštiečiams,
Lietuvos geologijos tarnybos direktorius dr. J. Satkūnas

pai. Tai moksliniu ir pažintiniu požiūriu svarbūs (unikalūs
ar etaloniniai) geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jų grupės – reljefo formos, atodangos,
rieduliai bei jų sankaupos, didelių debitų ar padidėjusios
mineralizacijos požeminio vandens šaltiniai ir versmės,
kasiniai, ekspozicijos ir kt. Dažnai jie turi ir didelę estetinę, turistinę, archeologinę, istorinę ar kultūrinę vertę.
Dauguma jų jau turi gamtos paveldo objektų statusą,
kiti yra potencialiai skelbtini būti saugomais valstybės.
Dalis geotopų yra privačioje nuosavybėje ar žmogaus
suformuoti. Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos
geologijos tarnyba atlieka nuo 1995 metų. Geotopų
duomenų posistemyje saugoma informacija yra prieinama internetu Lietuvos geologijos tarnybos tinklapyje
visiems besidomintiems geologiniu paveldu ar atskirais
vertingais gamtos objektais. Šiuo metu čia galima rasti
informaciją apie 643 geotopų (2017-06-12). Informacija apie geotopus yra nuolatos papildoma naujų tyrimų duomenimis. Daugiau apie geotopus rasite adresu:
http://www.lgt.lt/epaslaugos/(GEOLIS)/Geotopai

Šios išvykos siejasi su Lietuvos geologijos tarnybos ir
Geologų sąjungos tradicija organizuoti kasmet trečiąjį
rugsėjo šeštadienį Geologinio paveldo dieną. Šie geologinio pažinimo renginiai, turintys senesnį paprotį
Europos vakarų valstybėse, vėlgi buvo sumanyti pradedant Molėtų krašto lankymu ir pažinimu 2011-aisiais,
2012 m. įvyko Dzūkijos nacionaliniame parke, 2013 m. –
Akmenės ir Mažeikių krašte, 2014 m. – Sartų ir Gražutės
regioniniuose parkuose, 2015 m. – Švenčionių, 2016 m.
Anykščių krašte. Šiųmetinė išvyka molėtiškiams jų pageidavimu suplanuota į unikaliuosius nerijos smėlynus
tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros.
Geologinis paveldas – tai Žemės atmintis negyvosios
gamtos bruožuose ir ji turi būti išsaugota kartų kartoms.
Vis labiau populiarėjanti šio paveldo kategorija – geoto-

Akmuo „Biliakiemio punktukas“, lankytas 2016 m. išvykos metu
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Edukacinės išvykos geografijos ir gamtos mokslų mokytojams
organizuotos kartu su Lietuvos geologijos tarnyba
2002–2017 m.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Data

Pavadinimas

2002-09-27

Lektoriai-gidai

Geologinis paveldas, kaip įrankis
gamtos vienovės ir kompleksiškumo
supratimui
2003-06-06/07 Šiaurės Lietuvos karstinis regionas –
gamtos ir žmogaus sąveika
2004-04-17/18 Lietuvos pamario geologija, istorija
ir gamta
2005-04-15/16 Jotvingių žemės geologija,
kraštovaizdžiai ir istorija

J. Satkūnas, V.Mikulėnas, LGT;
A. Linčius, Geologijos institutas

2006-06-02/03 Natūralūs ir kultūriniai landšaftai
Žemaitijos regione
2007-05-15/16 Geologinės vertybės Pabaltijo regione (Gaujos nacionalinis parkas)

R. Guobytė, LGT;
K. Praeras, Varnių RP
J. Čyžienė, LGT;
A. Murnieks, Latvijos aplinkos, geologijos ir
meteorologijos agentūra
J. Satkūnas, LGT;
A. Almanis, Ventos RP
J. Satkūnas, LGT;
J. Barsulytė, Dieveniškių RP

7.

2010-06-17/18 Ventos krašto gamtinė įvairovė,
geologinis paveldas, istorija
8. 2011-06-02/03 Paskutiniojo apledėjimo riba ir senasis Medininkų ledlaikio kalvynas
nuo Vilniaus iki Dieveniškių
9. 2012-06-14/15 Sūduvos aukštumos reljefo kilmė ir
gamtinio paveldo vertybės Vištyčio
regioniniame parke
10. 2013-06-20/21 Gamtos reiškiniai, sukūrę Nemuno
kilpas ir Aukštadvario velniaduobes
11. 2014-06-19/20 Nuo Dubysos slėnio erdvių iki
Tytuvėnų velniakelių
12. 2015-06-11/12 Šiaurės vakarų Žemaitijos gamtos
geologinių ir kultūros paveldo
objektų praktinis pažinimas
13. 2016-06-16/17 Negyvosios gamtos ir archeologinių
paveldo objektų praktinis pažinimas
Šiaurės rytų Lietuvos aukštumose
14. 2017-06-15/16 Amžinai keliaujančių Kuršių nerijos
smėlynų praktinis pažinimas

Parengė: Molėtų švietimo centro metodininkė Bronė Trotienė

J. Satkūnas, V. Marcinkevičius, V. Mikulėnas, LGT;
K. Baronas, Biržų RP
J. Satkūnas, A. Bitinas, A. Damušytė, LGT
J. Satkūnas, LGT;
prof. M. Graniczny, Lenkijos geologijos institutas

J. Satkūnas, LGT; J. Satkūnas, LGT;
N. Paškauskas, Vištyčio RP
J. Satkūnas, LGT;
R. Balsevičiūtė, Aukštadvario RP;
R. Milušauskienė, Nemuno kilpų RP
J. Satkūnas, V. Mikulėnas, LGT;
Vaidas Greičius, Dubysos RP;
V. Mikulėnas, LGT;
E. Razgus, Respublikinis V. Into akmenų muziejus;
D. Barčkutė, J. Kanarskas, Salantų RP
V. Mikulėnas, LGT;
M. Semaška, Sirvetos regioninis parkas
V. Mikulėnas, LGT;
A. Feser, Kuršių nerijos nacionalinis parkas
R. Meyer-Ravaitytė, Preilos gidė
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Išvykos programa (pirma diena)
KETVIRTADIENIS (06.15)
13. 00 val. Klaipėdos uosto
pietinės dalies akvatorijos
apžvalga nuo kopos „Meškos
galva“
14. 00 val. Gintaro įlanka
15.00 val. Karališkoji sengirė ir
Juodkrantės švyturys
16.00 val. Apžvalga nuo
Avikalnio
17. 00 val. Žirgų ragas ir
švyturys Pervalkoje
18. 00 val. Apsauginis
kopagūbris
19.00 val. Apsistojimas
Preiloje ir vakaronė
prie marių
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Išvykos programa (antra diena)
PENKTADIENIS (06.16)
4.30 val. Saulės žadinimas
9.00 val. Vecekrugo ir
Preilos kopos
11. 00 val. Pažintinė
ekskursija po Preilą
13.00 val. Pažintinis takas
Naglių gamtos rezervate
15.00 val. Juodkrantės
skulptūrų ekspozicija
16.00 val. Išvykimas
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1

MEŠKOS GALVOS KOPA

Meškos galvos kalvos bei Meškadaubės pavadinimai iškyla tik XIX a. paskutiniame dešimtmetyje. Taip šią daubą
bei kalvą vietiniai gyventojai praminė dėl panašumo į
meškos galvą. 1810 m. Meškadaubės apylinkėse pradėti
kopų tvirtinimo darbai. 1832 m. čia buvo pastatyti pirmieji kopas tvirtinusių bei želdinusių darbininkų barakai, o pati gyvenvietė vadinta Meškadaube. XX a. pradžioje baigus miško sodinimo darbus, šiuose barakuose
dar gyveno 21 žmogus. Tarpukaryje gyvenvietė sunyko
(http://www.nerija.lt/lankytinos-vietos/alksnyneje)

Kuršių marių ardomo kranto ruožas už 250 m nuo
Meškadaubės apžvalgos aikštelės (2017-04-14)

2

ALKSNYNĖ

Alksnynė (vok. Erlenhorst) – gyvenvietė Kuršių nerijoje,
tarp Smiltynės ir Juodkrantės, apie 10 km nuo Klaipėdos,
prie kelio Smiltynė–Nida . Kuršių marių krante yra (einant į pietus) Vėžių įlanka, Budnio ragas, Budnio įlanka,
Klevų Kalvos ragas, Lybio įlanka, Lybio ragas. Aukščiausia
kopa – Lybio (43 m), kalvos – Eumo (40 m) ir Gaučiaralio.

Sovietmečiu Alksnynėje buvo pastatytas paminklas sovietų kariams (skulptorius J. Vertulis). 1961 m. gyvenvietė prijungta prie Neringos miesto.

Įkurta XIX a. pradžioje kaip girininkijos viensėdis, iki 1945
m. čia nuolatos gyveno girininkas su šeima. Jie prižiūrėjo
kopagūbrį ir rengdavo apylinkių apželdinimo darbus.

(wikipedia.org) (http://www.nerija.lt/lankytinos-vietos/
alksnyneje)

2006 m. gegužės pradžioje į šiaurę nuo Alksnynės kilo
didelis gaisras, nusiaubęs per 200 ha miško.
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GINTARO ĮLANKA

Gintarmedžių miškas (Vokietijos gintaro muziejus, http://www.ambergallery.lt)

1855m., 1860m. ir 1861m. žemsemėmis gilinat marių
farvaterį, ties Juodkrante iškasta gintaro. Tuo susidomėjo verslininkai W. Stantienas ir M. Beckeris. Jų kompanijai “W. Stantien & M. Becker” buvo suteiktos išskirtinės
gintaro gavybos teisės. Ji įsipareigojo atlikti farvaterio
valymo bei gilinimo darbus. Kompanijos veikla skatino
kurortinės gyvenvietės plėtrą: buvo iškastas bei įsirengtas žemsemių uostas – Gintaro įlanka, iškasamu gruntu
užpiltas plaunamos pakrantės ruožas, finansuota garlaivių krantinės statyba, padovanoti vargonai naujai Juodkrantės bažnyčiai. Centrinės Juodkrantės dalyje iškilo
puošnus kompanijos administracinis pastatas. Gintaro
įlankoje vienu metu dirbo iki 23 žemsemių. Darbas jose
daliai gyventojų teikė papildomas pajamas. Kompanija
pastatė medinius barakus samdomiems darbininkams
iš žemyno. Čia dirbo daugiausia lietuvininkai. 18601890m. vidutiniškai buvo iškasama apie 75 000 kg gintaro per metus. 1890 m. firmos veikla Juodkrantėje baigėsi. Gyvenvietę apleido gintaro verslovėje dirbę žmonės.
Kasant Gintaro įlankos uostą marių dugne buvo rasta
vidurinio neolito – žalvario amžių gintaro dirbi-nių kolekcija. Šis rinkinys imtas vadinti Juodkrantės gintaro lobiu. Papuošalai, amuletai, sagutės, žmogaus ir gyvūnų
figūrėlės atspindi senųjų nerijos gyventojų pasaulėjautą. Vėliau šie gintaro rinkiniai pateko į Karaliaučiaus (vok.
Königsberg, dab. Kaliningradas) Alberto Universiteto
Geologijos – paleontologijos skyriaus lobyną. 1944 m.
rudenį kelios dėžės su senaisiais gintaro dirbiniais buvo
išsiųstos į Giotingeno universitetą. Tačiau didžioji šio lobio dalis liko paslėpta Karaliaučiaus saugyklose, ar tiesiog pražuvo per Antrą pasaulinį karą miesto puolimo
metu. (http://www.nerija.lt)

Iki XIII a. pabaigos prekybos ir vietiniams poreikiams pakako vien Baltijos jūros išmetamo ir gyventojų pakrantėje surenkamo gintaro. XII–XIII a., gaminant vis daugiau
kulto atributų (rožančių) ir dailės dirbinėlių, padidėjo
gintaro paklausa. Reikėjo ieškoti naujų jo gavybos būdų.
Kryžiuočių ordino teritorijoje gintaras pradėtas griebti tiesiog iš jūros ilgakočiais graibštais. Sis darbas buvo
dirbamas naktį, aukštame krante arba medyje uždegus
dervos statinę pakrantei apšviesti.
Nuo XVI a. gintaras buvo gaudomas iš jūros tinklais, o
seklesnėse, ypač akmenuotose vietose, kabliais ir graibštais iš valčių. Mėginta gintarą kasti paplūdimiuose.
1585 m. Sembos pusiasalio skardžiuose pradėta kasti
gintarą iš neogeninių sluoksnių. Atsitiktiniai kasinėjimai
vykdyti ir visą XVII a. Tačiau kasiniai buvo daromi be jokio
plano ir gaunamo gintaro kiekis priklausė nuo kasėjo laimės bei nuojautos.
1725 m. mėginta gintarą rinkti jūros dugne pasitelkus
nardytojus, bet ir šie bandymai dėl blogo darbų organizavimo buvo nesėkmingi. Prie šio metodo sugrįžta
1869–1891 m., išradus naro aprangą. Gintaras buvo
renkamas jūroje prie Prusto rago. Iš pradžių dirbo samdyti prancūzų narai, vėliau lietuviai, kurie pasirodė esą
atsparesni šaltam Baltijos vandeniui. Juodkrantėje buvo
įsteigta net naro aprangos ir kitų priemonių dirbtuvių.
Kiek šiuo būdu buvo gauta gintaro, duomenų neišliko.
XVII a. viduryje ties Palvininkais mėginta įrengti gintaro
kasimo štolnę (horizontalią šachtą), tačiau, nežinant nei
grunto, nei gintaringo sluoksnio slūgsojimo ypatybių,
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mėginimas nepasisekė. Pagaliau – 1781 m. buvo įrengta
pirmoji šachta, veikusi iki 1806 metų.
XIX a. pirmojoje pusėje gintaras kasamas nedideliuose
karjeruose šiauriniame ir vakariniame Sembos pusiasalio krante, kur gintaringas sluoksnis slūgso virš jūros lygio. Tačiau šie karjerai buvo nedideli (30 x 30 m, dažnai
užgriūdavo, nes jūra ir besisunkiantis požeminis vanduo
paplaudavo kranto skardžius. Be to, „mėlynoji žemė“ šioje vietoje buvo menkai gintaringa. Apie 1867 m. šie karjerai galutinai sunyko.
Didelė šachta Palvininkuose pradėjo veikti 1875 m.,
1883 m. įrengta ir antroji. Abi šachtos veikė iki 1922 m.
Dėl gavybos sunkumų gintaro produkcija nuolat mažėjo, ir 1922 m. jo iškasta tik 160 tonų. 1912 m. pradėta
statyti atvirą karjerą, kuris po dviejų metų ėmė veikti.
Iš pradžių buvo iškasama 6–90 t gintaro. Apie 1922 m.
atvirasis kasimo būdas visiškai pakeitė šachtinį. Šis Jantarno karjeras veikė iki 1970 metų. Jo metinė produkcija –
400–450 tonų.
„Mėlynoji žemė“ su gintaru buvo kasama daugiakaušiais ekskavatoriais „Bukkod“, pagamintais specialiai šiam
karjerui. Žaliava, vagonėliais nuvežta į sodrinimo fabriką, ant įvairaus tankumo sietų buvo plaunama, ir nuo
uolienų atsiskyręs gintaras gabenamas toliau rūšiuoti
ir apdirbti. Pokario metais (apie 1960 m.) ekskavatorius
pakeitė hidromonitoriai, išplaunantys „mėlynąją žemę“
vietoje ir siurbliais vamzdynu tiekiantys ją į sodrinimo
fabriką, kur gintaras galutinai atskiriamas, džiovinamas
ir rūšiuojamas. Kadangi gintaras druskos tirpale plaukia,
galutinai jam atskirti čia ir naudojamas sūrus vanduo.
Dalis „mėlynosios žemės“ eksploatuojama ir žingsniuojančiuoju ekskavatoriumi.
Lietuvos teritorijoje gintaras pradėtas kasti 1854 m., kai,
gilinant laivybinį farvaterį Kuršių mariose, ties Juodkrante buvo aptiktos didelės jo sankaupos. Klaipėdos pirkliai
Stantynas ir Bekeris įsteigė firmą („Stantien und Becker“).
Ši firma XIX a. viduryje ieškojo gintaro Priekulės apylinkėse, ties Pempių ir Luščių kaimais, pamario pelkėse, bet
didesnių telkinių neaptiko. Iš pradžių kasta marių pakrantėje, rankiniu būdu. Per metus buvo iškasama apie
7,5 tonos. Praturtėjusi firma nuo 1883 m. gintarą ėmė
kasti marių dugne gariniais bageriais. Per metus jo buvo
iškasama jau nuo 26,5 iki 85,5 tonos. Firmos savininkai
tiek praturtėjo, kad nusipirko ir Palvininkų gintaro kasyklas bei apdirbimo įmonę ir tapo vieni iš turtingiausių
Rytų Prūsijos pramonininkų. 1899 m. gintaro gavybą
mariose Vokietijos vyriausybė nelauktai nutraukė, nors
firma buvo išžvalgiusi ir paruošusi eksploatacijai naują

3 000 ha gintaringą plotą.·Kadangi tuo metu visu pajėgumu veikė šachtos Palvininkuose, matyt, norėta šiuo
žygiu išvengti rinkos perpildymo žaliava ir gintaro kainos kritimo.
Atnaujinti gintaro gavybą Kuršių mariose mėgino 1921 m.
susikūrusi „Žuvies ir gintaro“ bendrovė, taip pat 1928–
1929 m. akcinė bendrovė „Gintaras“. Pirmoji bankrutavo
dar nepradėjusi darbų, o antroji, iškasusi apie 2 tonas ir
pritrūkusi lėšų, neremiama vyriausybės, darbus taip pat
nutraukė. Kiti gintaro gavybos darbai Lietuvoje buvo
nereikšmingi, atliekami neperspektyviose vietose ir primityviais metodais. Antai grafas Tiškevičius bandė kasti
gintarą šiauriau Palangos esančiose pelkėse, ties Mončiškių ir Kunigiškių kaimais. Gintaro žaliavos čia tegauta
vos keletas šimtų kilogramų, bet dirbant, matyt, buvo
surinktas „Palangos lobis“. Kuršių marių žvejai gintarui
graibyti nuo marių dugno seniau vartojo vadinamąją
keselę – iš dviejų valčių dugnu traukiamą tinklą su kabliais, kurie ardydavo marių dugną, išjudindami gintaro gabalus. Nuo dugno pakeltas gintaras patekdavo į
traukiamą tinklą. Dabar šis metodas nebenaudojamas,
jis įdomus tik gintaro gavybos istorikams savo originalumu, nes niekur kitur panašių priemonių nebuvo.
Nors gintaro gavybai nuo XIII a. naudota įvairūs būdai, o
nuo praėjusio amžiaus net labai perspektyvūs bei našūs,
vis dėlto iki pat 1940 m. beveik 10 proc. visos jo gavybos sudarė pajūryje surenkamas gintaras. Renkamojo
gintaro pramoninė reikšmė didesnė vakarinėje Pabaltijo
dalyje, kur jo iškasama nedaug ir tik atsitiktinai aptikus
suplauto gintaro lizdų. Čia nuo seno paplitęs nuolatinis
gintaro žaliavos papildymo būdas – jo rinkimas.

Apdoroto gintaro eksponatas Gintaro muziejuje-galerijoje
(Vilnius, Šv. Mykolo g. 8)

Literatūra
Katinas V. Baltijos gintaras [Baltic Amber]. – Vilnius : Mokslas,
1983. – 112 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr.: 80 pavad.
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JUODKRANTĖS ŠVYRTURYS

Vaizdas į Gintaro įlanką muo marių pusės (www.maps.lt)

Juodkrantės švyturys – švyturys Kuršių nerijoje, Neringos savivaldybėje, Juodkrantėje. Pastatytas 1950 m. ant Raganos
kalno. Aukštis 20 m, atstumas iki jūros – 900 m, šviesos signalas matomas 33 km spinduliu. Šviesos signalas: balta šviesa
3 sekundes dega, 5 sekundes nedega. Juodkrantės švyturys
šiuo metu yra naudojamas kaip navigacinis įrenginys, veikia
bendroje grandinėje su kitais jūriniais Lietuvos švyturiais
(wikipedia.org).
Švyturio link veda pažintinis dendrologinis takas, atskleidžiantis unikalumą karališkosios sengirės, kuria apaugusios bei apsaugotos savitai įdomios senosios parabolinės kopos.
Susipažinti su sengirės kraštovaizdžiu, medžiais ir krūmais padės
joje įrengtas pažintinis-dendrologinis takas. Jo pradžia – ties automobilių stovėjimo aikštele šalia Gintaro įlankos, o pabaiga –
prie gyvenvietės kapinaičių.
Tako ilgis - 1600 m. Visą dendrologinio tako maršrutą nurodo
mediniai stulpeliai, kurių viršutinės briaunos nudažytos balta
ir žalia spalvomis. Maršruto pradžią ir pabaigą žymi stendas.
Take yra 16 stotelių, kuriose rasite stendus su medžių aprašymais, piešiniais, nuotraukomis. Ypač gražiose vietose, kurios
tiks atokvėpiui ir apmąstymams įrengti suoleliai. Čia galėsite
pasimėgauti gamtos garsais.

12
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5 JUODKRANTĖ

Viena seniausių nerijos gyvenviečių, jau 1429 metais minima
Kryžiuočių ordino laiškuose. Senoji Juodkrantė stovėjo keletą
kilometrų šiauriau, arčiau jūros.
Iškirtus miškus, slenkančios kopos privertė gyventojus
persikelti prie marių. Iš marių tolumos žvelgiant į Juodkrantės sengirę, tarp boluojančių kopų ji atrodydavusi
kaip juoduojanti pakrantė – tuo ir paaiškinama vardo kilmė – juodas krantas – Juodkrantė. 1509 metais
Juodkrantei suteikta žvejybos privilegija. 1650 m. įsteigta smuklė. 1795 metais pastatyta medinė bažnytėlė, o
1885 – dabartinė raudonų plytų bažnyčia.

Kaimas išaugo atsikėlus smėlio užpustyto Karvaičių kaimo gyventojams. Jie įsikūrė pietinėje Juodkrantės dalyje, kuri ir vadinama Karvaičiais. Nuo XIX amžiaus vidurio
Juodkrantę pradėjo lankyti pirmieji poilsiautojai, o XX a.
pradžioje ji jau garsėjo kaip europinio lygio kurortas.
Poilsiautojai dažniausiai atvykdavo laivais, nes sausumos
kelias buvo prastas. Be to, važiuoti buvo galima tik arklių
traukiamais vežimais, nes automobilių eismas buvo
draudžiamas. Ir šiuo metu Juodkrantė siūlo puikų poilsį
ir ramybę. (www.juodkrante.lt)

Skaitmeninio reljefo modelio
fragmentas, sudarytas pagal
SEŽP_0,5LT duomenis
(©NŽT prie ŽŪM, 2010)
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PERVALKA

Pervalkos švyturys. Tarp jo ir Arklių (Žirgų) rago krante – properša lede, 2017 m., sausis

Pervalka (vok. Perwelk) – gyvenvietė Kuršių nerijoje, Neringos
savivaldybėje, 5 km į šiaurę nuo
Preilos ir 15 km į pietus nuo
Juodkrantės, prie Kuršių marių
Pervalkos įlankoje. Šiaurinis įlankos kyšulys yra Arklių ragas, pietinis – Pervalkos ragas. Į gyvenvietę veda privažiuojamasis kelias nuo kelio Smiltynė–Nida.
Išlikę XIX–XX a. sandūros pastatų, yra valčių prieplauka,
pažintinis takas į „mirusias“ kopas, pro gyvenvietę nutiestas Neringos dviračių takas (taku į Nidą 12 km). Netoli į
šiaurę nuo Pervalkos driekiasi Pilkosios (Mirusios) kopos.
Ties Arklių ragu pastatytas Pervalkos švyturys. Ant kalno,
už 100 m į šiaurę nuo gyvenvietės privažiuojamojo kelio
stovi paminklas Liudvikui Rėzai (1975 m.; skulptorius –
liaudies meistras Eduardas Jonušas). Pietinėje gyvenvietės dalyje yra senosios kapinės.
Iki XIX a. pradžios Pervalkos rago pietiniame krante, prie
Karvaičių įlankos buvo Karvaičiai – kaimas, vėliau užpustytas smėlio.

1836–1843 m. Pervalkos gyvenvietę įkūrė užpustyto
Naujųjų Naglių kaimo gyventojai. XIX a. viduryje čia
buvo 5 sodybos ir 45 gyventojai, kurie daugiausia vertėsi
žvejyba. 1880–1881 m. ir naujoje vietoje pradėjus pulti
smėliui, jie persikėlė apie 1,5 km šiauriau. 1900 m. Pervalkoje įsteigta mokykla ir pastatytas Pervalkos švyturys.
Šiuo metu Pervalkoje nuolat gyvena apie 40 žmonių.
1961 m. Pervalka prijungta prie Neringos miesto.
Spėjama, kad gyvenvietė taip pavadinta dėl to, kad naujiesiems gyventojams ją įkuriant reikėjo trobesius ir rakandus pervilkti iš Naglių kaimo.
Kita kilmės versija – nuo žodžio „pervalkas“, reiškiančio
sausumą tarp dviejų vandenų, per kurią velkami laivai.
Būtent taip, keičiantis metų laikams, Kuršių nerijos žvejai
vilkdavo savo laivus nuo jūros prie marių ir atvirkščiai.

14
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7 KURŠIŲ NERIJOS GEOLOGIJA.

KOPŲ SUSIDARYMAS DIDŽIAJAME KOPAGŪBRYJE

Ant kokio pagrindo, kada ir kaip susiformavo Lietuvos
pajūryje aukščiausiai iškilusios kopos – labai savitai išreikšti dabartinės Kuršių nerijos negyvosios gamtos
bruožai? Viso šio labai smėlėto pusiasa-lio geologinis
formavimasis pasižymėjo trumpa, bet savotiška istorija.
Kadangi Kuršių nerija yra neatsiejama Baltijos jūros baseino dalis, lineamentiškai atskirianti Kuršių marias nuo
jūros, jų vystymosi stadijos yra apžvelgtinos trumpai
bendriausiais bruožais.

Baltijos jūra pradėjo formuotis pasibaigus paskutiniam
apledėjimui, kai palaipsniui ištirpo milžiniškas ledynas,
dengęs visą Europos žemyną. Šis procesas prasidėjo
prieš 18–20 tūkst. metų. Prieš 13 tūkst. metų ledynas
galutinai apleido Lietuvą. Jam tirpstant, vanduo pradėjo plūsti į Baltijos jūros dubumą. Taip susiformavo šaltas
Baltijos ledyninis ežeras, kuris įvairiais laikotarpiais susijungdavo su Atlanto vandenynu. Šis ežeras egzistavo
prieš 13–10 tūkst. metų. Dar kiek vėliau ledynas pasitraukė nuo vidurio Švedijos žemumos. Susiformavo protaka
su Atlanto vandenynu. Vėl užslinkus ledynui, ledyninio
ežero lygis pradėjo kilti, o jam pasitraukus – jis nukrito
apie 40–50 metrų. Atsivėrė dideli sausumos plotai. Taip
susiformavo Joldijos jūra, kuri savo pavadinimą gavo nuo
joje gausiai aptinkamų moliuskų – lot. Yoldia arctica. Šios
jūros krantai buvo keliasdešimt kilometrų toliau į vakarus nuo dabartinio Lietuvos pajūrio. Vykstant žemės
plutos kompensaciniam pakilimui pietinėje Baltijos jūros baseino dalyje, Joldijos jūra neteko susisiekimo su
Atlanto vandenynu. Upės greitai sumažino šio vandens
baseino druskingumą ir pakėlė jo lygį. Taip prieš 9 tūkst.
metų susiformavo Anciliaus ežeras (pavadinimas kilo
nuo moliuskų rūšies lot. Ancylus fluviatilis). Jo nuosėdos
išlikusios prie Nidos, 16–18 m. gilumoje. Šioje Baltijos jūros stadijoje klimatas buvo šiltas ir sausas.
Prieš 7,5 tūkst. metų į Anciliaus ežerą įsiveržė druskingas
Atlanto vanduo ir susidarė Litorinos jūra (pavadinimas
kilo nuo moliuskų rūšies lot. Littorina littoraea). Šios stadijos metu jūros lygis smarkiai svyravo, pradėjo formuotis Kuršių nerija. Jos užuomazgos – į šiaurę nuo Sembos
pusiasalio esantis moreninis gūbrys, kurio viršūnės buvo
Šarkuvos ir Rasytės salos. Tuo metu Sambijos pusiasalis
in-tensyviai buvo ardomas jūros bangų. Susidariusios
sąnašos vyraujančių jūros srovių buvo nešamos išilgai
kranto šiaurės kryptimi ir kaupiamos ties Šarkuvos ir
Rasytės salomis. Taigi ties šiomis natū-raliomis kliūtimis
pradėjo telktis smėlis, užslinkusios kopos užklojo moreninį pagrindą ir pelkę. Auganti Kuršių nerija greitai izoliavo Kuršių marių užuomazgas nuo jūros. Taigi, Kuršių
nerijos, o kartu ir Kuršių marių formavimasis prasidėjo

maždaug prieš 5 tūkst. metų. Toliau Kuršių nerijos augimas vyko pietų – šiaurės kryptimi. Tai buvo pakankamai
greitas procesas, nes jau prieš 4,5–4 tūkst. m. Kuršių nerija pasiekė dabartinės Juodkrantės vietą.
Susidarantis smėlio perteklius ir vyraujantys vakarų
krypties vėjai formavo skersinį Kuršių nerijos reljefą. Pakrantėje susidarę smėlio kauburiai augo ir veikiami vėjų
formavo kopas, kurios slinkdamos skersai pusiasalio
pasiekė marias ir taip platino neriją. Tuo pačiu pusiasalis traukėsi vakarų - rytų kryptimi. Dabartinė Kuršių
nerija yra 1–2 kilometrais arčiau žemyno, nei pirminiai
jos krantai. Litorinos jūros vystymosi stadijos pabaigoje
Kuršių nerijoje jau buvo susiformavusios parabolinės kopos, gavusios tokį pavadinimą dėl savo formos. Parabolinių kopų ruožas su sengirės fragmentais yra išlikęs prie
Juodkrantės. Šios kopos greitai apaugo mišku ir daugiau
nebejudėjo. Prieš 4 tūkst. metų Baltijos jūra pamažu įgavo gana panašų į dabartinį vaizdą: sumažėjo jos druskingumas, įsivyravo mums įprasti gyvūnai ir augalai. Nuo
Juodkrantės iki pat Kopgalio Kuršių nerija formavosi kaip
akumuliacinis smėlio ragas, kurį augino vyraujančios pietvakarių jūros srovės. Šioje atkarpoje Kuršių nerija augo
žymiai lėčiau ir tik mūsų eros pradžioje pasiekė dabartinį
savo ilgį. Tuo pačiu susiformavo Kuršių marių protaka į
Baltijos jūrą – Klaipėdos sąsiauris.

Kuršių nerija – unikalus eolinis sąnašynas
Defliacija (iš dalies ir korazija) pasireiškia visur, kur tik
žemės paviršius neapaugęs augmenija ir paveiktas dūlėjimo procesų. Pustomos limninės, fliuvialinės, jūrinės,
fliuvioglacialinės ir limnoglacialinės kilmės nuogulos bei
nuosėdos. Vėjo sukurtos formos efemeriškos, kintančios
tiek laike, tiek ir erdvėje. Vėjas – bene dinamiškiausias
reljefą formuojantis veiksnys, kuris aktyviai veikė Kuršių
nerijoje netolimoje geologinėje praeityje ir tebeveikia
dabar. Tiksliau – kaip unikalus šios vėjo veiklos – defliacijos (išpustymo, perpustymo ir supustymo) pavyzdys
yra Kuršių nerija, pradėjusi formuotis Litorinos jūros egzistavimo metu. Defliacinių (daubų, duburių, dubenų,
grybų, klonių, lobų, lomų, vagų, kupstų) ir akumuliacinių
(kaubrų, kopų, barchanų, bangų, rumbų) formų visuma sukūrė nepaprastai įspūdingą nerijos eolinį reljefą.
Čia Litorinos, Postlitorinos bei šiuolaikinės jūrų bangų į
krantą išplautas smėlis yra supustytas į kopas, iškylančias
beveik iki 70 m virš dabartinės jūros lygio. Eolinis smėlis smulkus arba vidutinis, gelsvai pilkas, pilkai gelsvas,
feldšpatinis-kvarcinis, vietomis su glaukonito priemaiša,
subhorizontaliai ar įstrižai sluoksniuotas. Sprendžiant
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pagal eolinio smėlio storymėje sutiktų kelių generacijų
palaidotų dirvožemių radiokarboninį amžių (seniausia
data – 4630+-120 m; Gaigalas ir kt., 1989), eolinių sąnašų
formavimasis Kuršių nerijoje prasidėjo ar net dar anksčiau ir tęsiasi dabartyje.

Senasis ir dabartinis Kuršių nerijos kraštovaizdis
Tik iki dabartinio ilgio „išaugusios” Kuršių nerijos kraštovaizdis skyrėsi nuo dabartinio. Joje vyravo augalija padengtos parabolinės kopos. Šių kopų aukštis siekdavo
30–40 m, o pavienės viršūnės iškildavo iki 60 ir daugiau
metrų virš jūros lygio. Visas paviršius buvo išraižytas kloniais ir gūbriais. Vyravo mišrus miškas, kuriame augo
ąžuolai, liepos, guobos, pušys, beržai, alksniai, lazdynai.
Kai kur miškas išnykdavo (pavyzdžiui, įvykus gaisrui) ir
prasidėdavo pustymai. Ilgainiui medžiai vėl ataugdavo. Tokia gamtos harmonija tęsėsi iki pat XVI amžiaus.
Vėliau vis stipriau buvo jaučiama neigiama žmonijos
įtaka Kuršių nerijai. Suintensyvėjus miško kirtimui, ypač
po Septynerių metų karo (1756–1763), Kuršių nerijoje
prasidėjo erozijos ir išpustymo procesai. Vejas perpustė
senąsias parabolines kopas, formavo naujus reljefo elementus. Tuo metu pradėjo „augti“ Didysis kopagūbris,
kuris Kuršių nerijoje po storu smėlio sluoksniu palaidojo
14 kaimų (Naumiestį, Priedinį, Senuosius ir Naujuosius
Naglius, Karvaičius, Senuosius Kuncus, Naująją Pilkopą,
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Senąją Nidą ir kt.). Nerija tapo atšiauriu smėlio ir vėjo
kraštu. Žmonėms grėsė realus pavojus, todėl jie pradėjo
ieškoti būdų kaip sutramdyti smėlį. Iš pradžių gyvenvietes bandyta apsaugoti statant medinės užtvaras, tačiau
tai menkai tepadėjo. Radikalesnių priemonių imtasi
1768 metais, kuomet Vitenbergo universiteto profesorius J. O. Titius pirmasis pasiūlė kopas apželdinti iš Danijos atvežtais kalninės pušies sodinukais. Darbai buvo
vykdomi nuo XIX a. vidurio. Jiems vadovavo tokie specialistai, kaip S Björn`as, C. J. Wutzke, G. D. Kuwert`as, S.
A. Krause, L. Hagen`as, H. Zenftleben`as, F. Ephia`s ir kt.
Buvo sutvirtinta Didžiųjų kopų virtinė, per visą neriją suformuotas Baltijos pajūrio apsauginis kopagūbris, kuris
sustabdė smėlio pustymą nuo jūros pusės. Tai unikalus
objektas, kurio sukūrimui prireikė ne vieno dešimtmečio. Darbai buvo pradėti 1805 m. ir tebesitęsia iki šiol.
Kopagūbrio formavimo metodą buvo pasiūlęs Dancingo mokslininkas S.Björn`as. Iš pradžių paplūdimyje buvo
sukaltos kuoliukų eilės. Smėlis, migruodamas į nerijos gilumą, susilaikydavo ties kliūtimis ir pamažu kaupdavosi
į kauburį. Vėliau į jį buvo smeigiamos naujos kuoliukų
eilės ir tokiu būdu kauburys augo. Galutinai jau susiformavęs kopagūbris buvo apželdintas ir vietomis apipintas vytelėmis. Taigi, dėka naikinančios ir išsaugojančios
gyventojų veiklos Kuršių nerijoje susidarė ir išliko aukščiausiosios – Vecekrugo (67,2 m), Karvaičių (59,4 m), Angių (58,4 m), Preilos (56,0 m) – kopos, sudarančios labai
išraiškingą Didįjį kopagūbrį.

Smėliu užpustomas žvejo namas
Pervalkoje apie 1899 m. (nuotrauka iš
K. Demerecko rinkinio)

Jeanas Paolis Sartre`as Nidoje 1965 m.
(A. Sutkaus nuotr.)
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Ir šiuo metu vietomis iki pusės smėliu užslinkę medžiai (Naglių rezervato pietvakarinė dalis)
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SKIRPSTO KOPA

Skirpsto kopa – valstybės saugomas gamtos paveldo
objektas – 1995 m. paskelbtas geomorfologiniu paminklu, kuriam priskirtas 58,55 ha plotas bei patenka į
Karvaičių kraštovaizdžio draustinį. Kopa apželdinta mišku (kalnine pušimi), jos būklė stabili, didžiausias aukštis
apie 53 m. Nuo viršukalnės matyti Kuršių marios ir Balti-

jos jūra. Ant kopos pastatytas ryšių bokštas. Iki jo šlaitu
kyla ir leidžiasi gruntinis kelias. Atstumas nuo Pervalkos
centro iki kopos viršūnės 1,5 km (į pietvakarius). Dažnai
tapatinamas su Skirpsto kopos viršūne ąžuolinis stogastulpis L. M. Rėzai stovi didžiojo kopagūbrio viršūnėje prie kelio
į Pervalką.
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PREILA

Preila (vok. Preil) –
gyvenvietė Neringos savivaldybėje
(Kuršių nerija), prie
Preilos įlankos (šiaurėje Ožkų ragas,
pietuose Mažasis
Preilos ragas). Preilos-Pervalkos seniūnijos centras. Preila yra už 6 km į šiaurę nuo Nidos (skiriamoji riba – Bulvikio ragas), prie Kuršių
marių. Stūkso daug kalvų: Preilos (53 m), Vecekrugo (67 m),
Karvaičių (59 m).

1946 m. rugpjūčio 3 d. Preila kaip vasarvietė tapo miesto
tipo gyvenviete, 1947 m. buvo prijungta prie Klaipėdos,
o 1961 m. įėjo į naują Neringos miestą. Sovietmečiu pastatytas „Žinijos“ draugijos pensionas (architektė L. Gedgaudienė).
Miesto vardas veikiausiai yra susijęs su Latvijos miestu
Preiliais. Galbūt tai asmenvardinis vietovardis – nuo pavardės Preilis, kuri savo ruožtu kilusi nuo latvių preilis –
„neprašytas svečias“ arba „du sukryžiuoti virbai audeklui
sutvirtinti“. Anksčiau Preila vadinosi Preiliais (forma minima iki 1960 m.) (wikipedia.org).

Preiloje yra viena pagrindinė gatvė, einanti palei marias.
Daugelis namų vasarą nuomojami poilsiautojams. Iki jūros – maždaug 2 kilometrai. Išlikę XIX a. pabaigos – XX
a. pradžios namelių. Yra biblioteka (nuo 1954 m.), valčių
prieplauka. Pietinėje gyvenvietės dalyje yra etnografinės
kapinės. Per Preilą eina Neringos dviračių takas, jungiantis Nidą ir Juodkrantę.
Kaimą 1843 m. įkūrė užpustyto Naujųjų Naglių kaimo
gyventojai, kurie čia perkėlė netgi mokyklą. XX a. pradžioje čia jau buvo 250 gyventojų, buvo pastatyta nauja
mokykla, atidarytas viešbutis.
www.kopos.lt

https://club.foto.ru/gallery/photos

Amžinai keliaujančių Kuršių nerijos smėlynų praktinis pažinimas

19

10 VECEKRUGO IR PREILOS KOPOS

Vaizdas į Vecekrugo kopą nuo Kuršių marių pusės (pirmame plane – marių palvė).

1997 m. ortofotografiniame vaizde netgi gerai apželdintoje Vecekrugo kopoje ir jos artimiausioje aplinkoje matyti atviro smėlio plotų (daugiausiai – linijinių).

Vecekrugo (Senosios Smuklės) kopa – tai vėjo iš smėlio
supustyta viena iš aukščiausių (67,2 m) kopų Baltijos pajūryje. Vecekrugo kopa patenka į Kuršių nerijos nacionalinio parko Karvaičių kraštovaizdžio draustinį, kurio plotas – 3043 ha. Tai didžiausias ir įvairiausias Kuršių nerijos
gamtos kompleksas. Jam priklauso kalnine pušimi apaugusios Giedružės, Preilos, Karvaičių, Skirpsto kopos. Ne
mažiau įspūdinga ir pati Vecekrugo kopa, žalią kalninės

pušies rūbą paįvairinusi baltomis smėlio rėžių įstrižainėmis. Vecekrugo kopa, kaip ir visa eilė aukščiausių kopų,
patenka į Kuršių nerijos išraiškingiausią reljefo tipą – Didžiųjų
kopų kopagūbrį. Lietuvai priklausančioje teritorijoje jis
savo ruožtu išsiskiria į 5 atkarpas. Vecekrugo kopa iškilusi sudėtingiausioje, prasidedančioje į pietus nuo Agilos
(Naglių) įlankos ir nusitęsiančioje iki Nidos. Čia kopagūbris tarsi subyra į atskirus gabalus – net iki 1 km pločio

20

Amžinai keliaujančių Kuršių nerijos smėlynų praktinis pažinimas

raguvos suskaido jį į savarankiškus kopų masyvus, tarp
kurių pūpso pavienės ovaliosios ar pailgosios (tiek išilginės, tiek skersinės) kopos. Šios raguvos ilgą laiką buvo
savotiškais vartais, pro kuriuos vėjas nešė smėlį į rytus ir
suformavo ragus – nerijos iškyšulius Kuršių mariose.
Artimiausioje Vecekrugo kopos aplinkoje už 1,5 km į
šiaurę-šiaurės rytus iškilusi tame pačiame Didžiojo kopagūbrio ruože Preilos kopa. Už 2 km į pietus – pietvakarius yra Giedružės kopa (44,9 m), nuo Vecekrugo atskirta
maždaug 800 m pločio gana plokščia (su peraukštėjimais iki 1 m) palvės lyguma, kuri supa Vecekrugo kopą
nuo jūros pusės, į šiaurės pusę ši palvė pereina į kauburynus, kurių peraukštėjimai jau viršija 3 metrus. Nuo
marių pusės, rytų ir pietryčių, plyti papelkėjusi lyguma
(iki pat Didžiojo Preilos rago kyšulio), arčiau kopos papėdės pereinanti į 1 m ir 1–3 m peraukštėjimų kauburiuotą
palvės lygumą.
Nuo Vecekrugo kopos viršūnės galima pamatyti į Kuršių marias nusitęsusius Didįjį ir Mažąjį Preilos, Ožkos,
Pervalkos, Žirgų, Garbės ir Bulvikio ragus. Pastarasis - tai
plačiausia Kuršių nerijos pusiasalio vieta, siekianti 3,8
km. Vecekrugo kopą pasiekti ir geriausiai apžvelgti patogiausia važiuojant dviračių taku. Ši kopa, nors ir patikimai apželdinta, tačiau yra palyginti jautrus negyvosios
gamtos objektas – perjuostas baltomis smėlio rėžių įstrižainėmis, kuriose nepageidaujamas išpustymas yra
įmanomas. Todėl geriausia būtų, kad didžioji lankytojų
srauto dalis apsiribotų įspūdingu Vecekrugo kopos vaizdu nuo dviračių tako iš Kuršių marių pusės.

Preilos kopa, 2017

Taigi, Vecekrugo kopa (67,2 m) susidarė toje kopagūbrio
atkarpoje, kur supustytos ir kitos aukščiau-sios Kuršių
nerijos kopos iš jau minėtųjų – Karvaičių (59,4 m), Angių
(58,4 m), Preilos (53,3 m).

Vecekrugo ir Preilos kopų geologinė sandara
Eolinio feldšpatinio – kvarcinio rudai geltono, geltono,
pilkai geltono smulkaus, rečiau – vidutinio, gerai išrūšiuoto smėlio sluoksnio storis tiesiogiai priklauso nuo
reljefo pobūdžio ir supustytų kopų aukščio. Kopagūbrio
atkarpai, kurioje iškyla Vecekrugo ir Preilos kopos, būdingas toks geologinis pjūvis, kai eolinės sąnašos stora danga dengia jūrines nuosėdas. Nors visa Vecekrugo kopa
nėra pragręžta gręžiniais, tačiau pagal bendrą geologinį ištirtumą žinoma, kad čia supustyto smėlio storis yra
apie 70 metrų. Taigi, vyraujančio smulkaus smėlio storymė, daugiausiai apatinėje dalyje talpinanti senųjų palaidotų dirvožemių sluoksnius, dengia jūrines Postlitorinos
ir Litorinos smulkaus ir smulkučio smėlio apie 15–20 m
storio sąnašas, kuriose pasitaiko ir limninio (ežerinio) sapropelio linzių. Giliau slūgso iki 10 m storio smėlingos
limnoglacialinės Baltijos ledyninio ežero nuosėdos, kurios dengia Baltijos posvitės aleuritingas limnoglacialines nuosėdas. Dar giliau, t. y. 30–40 m žemiau Baltijos
jūros lygio, slūgso apie 10 m storio Medininkų svitos
fliuvioglacialinės nuosėdos, kurių sluoksnis panašiame
gylyje į Kuršių marių pusę pereina į glacialines nuogulas,
sudarytas iš moreninio priesmėlio bei priemolio. Pagal
83,6 m gylio gręžinio duomenis po šios svitos nuosėdomis ir nuogulomis – prasideda kreidos amžiaus dariniai.
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KURŠIŲ NERIJOS KVARTERO GEOLOGINIO-GEOMORFOLOGINIO
ŽEMĖLAPIO FRAGMENTAS

Bitinas A., Damušytė A., Stančikaitė M. Antro lygio kvartero geologinis kartografavimas 1:50000 masteliu Šilutės plote. –
Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius. – 406 p., t. t. 47 pav. ; 19/20 graf. dok. ; 3 d. ; CD. – 2000.
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11 NAGLIŲ GAMTOS REZERVATAS
Naglių gamtinio rezervato (1669 ha) įsteigimo tikslas –
išsaugoti unikalų Naglių kraštovaizdžio gamtinį kompleksą
su išpustytų kupstuotųjų (pilkųjų) kopų didžiojo gūbrio, jo
pašlaitėje esančių kupstynės ir rumbių, Agilos ir Lydumo
kyšulių (ragų), miškingos kauburiuotosios pajūrio palvės,
pajūrio apsauginio kopagūbrio ir smėlynų ruožais, į
Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių
radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis,
dalyje teritorijos užtikrinant sąlygas natūraliam gamtinių
procesų vyksmui.
Rezervatas tęsiasi tarp Juodkrantės ir Pervalkos 9,3
kilometrus ir yra vidutiniškai yra 2 km pločio. Pagrindiniai
saugotini objektai: Pilkosios (Mirusios) kopos, pajūrio ir
pamario palvės bei kupstynės kompleksai; Raudonosios
knygos ir kitų retųjų augalų gausios augimvietės;
4 buvusių užpustytų kaimų ir 2 senų kapinaičių vietos;
senieji atpustomi dirvožemiai ir senųjų kopų liekanos;
estetiškai vertingi peizažai. Dėl nuolat pasikartojančių
stiprių vėjų Naglių gamtos rezervato baltosiose kopose
susidaro įspūdingos daubos ir išgraužos, to pasakoje kai
kur iš po smėlio išlenda senųjų dirvožemių fragmentai.

Vaizdas į pilkąsias kopas iš vakarų pusės

Aukščiausios kopos – Vingio (51 m) ir Agilos (53 m). Ši
kopų atkarpa – tai įmantriausių profilių vėjų išpustytos
griovos ir žoline augmenija padengtos smėlio kalvos.
Pilkosiose kopose, kurios taip vadinamos dėl kuris laikas
įsivyravusios augalijos spalvos, nuo 1675 iki 1854 m.
vėjas užnešė smėliu keturias Naglių kaimo vietas. Jų
gyventojai vėliau įkūrė Preilą ir Pervalką.
Šio rezervato teritorijoje draudžiama bet kokia veikla,
tame tarpe ir rekreacinė. Čia gamta palikta mokslo
tikslams bei stebėjimams. Siekiant sudaryti galimybę
nerijos lankytojams susipažinti su kopų kraštovaizdžiu,
šiame rezervate, šalia automobilių stovėjimo aikštelės
(dviračių tako 15 km arba kelio Smiltynė-Nida 31 km)
įrengtas 1100 m. ilgio pažintinis pėsčiųjų takas. Tik šioje
vietoje leidžiama lankytis rezervate. (http://www.nerija.lt).
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Defliacinio (išpustymo) klonio pradžia Didžiojo kopagūbrio masyve

Defliacinis (išpustymo) klonis baigiasi smėlio briauna, už kurios – status nusileidimas į marias
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Į marias atkeliavusios smėlio pylimų šlaitai, vietomis jau sutvirtinti augmenija, vietomis atsinaujinę dėl nuošliaužinių nuslinkimų

Ne savo noru į smėlį panyrantys medžiai
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12 MARIŲ MERGELIO ATODANGOS (Parnidžio mergelio išspaudos)

Marių mergelio atodanga Parnidžio kopos papėdėje (nuotr. A. Linčiaus, 1984 m. )

Gamtos geomorfologinio paminklo, įsteigto 2000 m.,
vieta – Neringos sav., Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (238 kv., 23 skl.) teritorija, Parnidžio
kraštovaizdžio draustinis.
Parnidžio mergelio išspaudos – tai vieta Parnidžio įlankos
pietinio kranto atkarpoje, ant kurios užslenka Parnidžio
kopos šiaurrytinė dalis, o jos papėdėje, t. y. sandūroje su
Kuršių mariomis, dėl kopos smėlio masės milžiniško svorio iš marių podugnio į žemės paviršių išslėgtas slūgso
juosvai pilkas karbonatingas dumblas (gitija), paprastai
vadinamas marių mergeliu.

marių mergelio ruožo rytiniu galu. Kitas (antrasis) ruožas su marių mergeliu, matomu žemės paviršiuje, tįso
atokiau nuo Parnidžio kopos papėdės, t.y. priešais pirmąjį marių mergelio ruožą, o juos abu skiria minėtasis
duburys su vandeniu. Šis, antrasis, ruožas yra žemesnis –
iki 1 m aukščio (virš marių lygio), siauresnis – iki 8 m pločio. Nuo Kuršių marių pusės jis turi statų ir marių bangų
nuolat skalaujamą, ardomą šlaitą, ties kuriuo marių gylis
tesiekia maždaug iki 0, 5 m. Pirmojo ruožo paviršius yra
labai nelygus, jame daug įvairios krypties vertikalių gana
gilių plyšių, tačiau šis paviršius daugmaž nuožulniai
leidžiasi į tarp abiejų ruožų esantį duburį su vandeniu,
sudaro įmirkusį klampų jo krantą. Pirmąjį ruožą į dvi atkarpas dalina apie 4 m pločio van-dens tarpas, per kurį
tarpruožinio duburio vanduo susisiekia su Kuršių mariomis. Marių mergelio amžius – apie 5000 metų.

Atsidengusio marių mergelio plotas prie Parnidžio kopos palei Kuršių marias tęsiasi apie 150 m. Šiame plote
yra du maždaug lygiagrečiai išsidėstę marių mergelio
ruožai, kuriuos skiria vanduo, susitelkęs pailgame ir kai
kur iki 8-9 m pločio duburyje.
Didžiuma marių mergelio paviršiaus abiejuose ruožuose
Visai arti Parnidžio kopos nuobirinio šlaito marių mergelio apžėlusi trąšiomis žolėmis: balandomis, dilgėlėmis, ypač
ruožas (pirmasis) turi aukštį iki 1–3,42 m ir plotį iki 12 m. čia gausu plaukuotosios rūgties (Polygonum scabrum)
Stačioji jo siena yra atgręžta į minėtą duburį su vandeniu ir kt. Marių mergelio išspaudų stovis (ploto kontūrai, iš(vadinasi, į Kuršių marių pu-sę), o į kopos papėdę turi eigų aukštis) labai priklauso nuo to, kaip greitai ant jų
nuožulnų, bet labai nelygų, gausiais vertikaliais giliais pasislenka Parnidžio kopos nuobirinis šlaitas, kaip greitai
plyšiais suskaldytą paviršių. Šis paviršius palenda arba iš Kuršių marių podugnio išsiverčia naujos marių mergetiesiog po kopos smėliu, arba nusileidžia į kopos papė- lio vietos, kokiu mastu jas ardo Kuršių marių bangos ir
dės pailgą ir siaurą (iki 3–4 m pločio ir panašų į griovį) kasmetinis įšalas. Marių mergelio seniau Nidos gyventopažemėjimą su pasitvenkusiu vandeniu, kurio dalis jai pasikasdavo ir jį naudodavo savo daržų dirvožemiui
trumpu nedideliu upokšniu nuteka į Kuršių marias ties pagerinti (kaip natūralias trąšas).
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Shematizuota Kuršių nerijos ir marių dugno nuosėdų bei mergelio išspaudų
susidarymo eiga (pagal A. Bitiną)
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13 KURŠIŲ NERIJOS GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI IR JŲ REIKŠMINGUMO

NUSTATYMO GALIMYBĖS

Negyvosios gamtos, kitaip tariant geologiniu – geomorfologiniu paveldu įvardintinų objektų savitumo bei
įvairovės šaltinis Kuršių nerijoje – Didžiojo kopagūbrio
atkarpos, pavienės kopos, palaidotų senųjų dirvožemių
likučiai, atpustyti senojo buvusio kopų miško stuobriai,
marių mergelio išspaudos, kranto kyšuliai (ragai) ir kiti
daugiau mažiau trapūs gamtos ir žmogaus sąveikos kū-

riniai (Linčius, 1994). Didžiosios jų dalies apsauga šiuo
metu yra įprasminta teisiškai, t. y. šie objektai yra įtraukti
į valstybės saugomą gamtos paveldo objektų sąrašą, suteikiant jiems aukščiausią – gamtos paminklų – statusą.
Be to, bemaž visi patenka į Kuršių nerijos nacionalinio
parko rezervatus, kraštovaizdžio ar geomorfologinius
draustinius.

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS (Neringos sav.)
Geologiniai gamtos paveldo objektai
Gamtos paveldo
objekto pavadinimas
88. Marių mergelio
atodanga

Gamtos paveldo
objekto rūšis

atodangos

Gamtos paveldo
objekto
buvimo vieta

Saugoma teritorija

Neringos m., Kretingos miškų Kuršių nerijos nacionalinis parurėdijos Nidos g-jos (238 kv., kas, Parnidžio kraštovaizdžio
23 skl.) teritorija
draustinis

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai
228. Agilos kopa

kopos

229. Angių kalnas

kopos

230. Karvaičių kopa

kopos

231. Lydumo ragas

kyšuliai

232. Naglių ragas

kyšuliai

233. Raganos kalnas

kopos

234. Skirpsto kopa

kopos

Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Juodkrantės g-jos
(89, 91, 93, 94 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (222,
223, 225, 226 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (138,
139, 142, 143, 146, 147 kv.)
teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Juodkrantės g-jos (87
kv., 37-40 skl.; 89 kv., 30-35
skl.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Juodkrantės g-jos
(65, 67 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Juodkrantės g-jos
(46, 47 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (116,
117, 119-121, 123, 124 kv.)
teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas
Kuršių nerijos nacionalinis
parkas, Angių geomorfologinis
draustinis
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio
draustinis
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Raganos kalno
kraštovaizdžio draustinis
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio
draustinis
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235. Urbo kalnas

kopos

236. Vecekrugo kopa

kopos

237. Vingio kopa

kopos

Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (229,
231, 232, 234 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Nidos g-jos (174-176,
179-181 kv.) teritorija
Neringos m., Kretingos miškų
urėdijos Juodkrantės g-jos
(79, 81, 83, 85 kv.) teritorija

Pagal teisės aktų, skirtų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašams tikslinti ir apsaugos lygmeniui
įvardinti, aktualias redakcijas, visiems 11-ai Neringos savivaldybėje įsteigtiems gamtos paveldo objektams apsaugos statusas suteiktas vienodas, t. y. gamtos paminklų. Tuo tarpu kai kuriems vertingiems objektams joks
apsaugos statusas nesuteiktas, pvz., Parnidžio, Preilos
kopoms. Argumentuotai reitinguoti šiuos objektus savivaldybės ar valstybės saugomais, o kai kuriuos pastaruosius pelnytai sureikšminti iki gamtos paminklų statuso
suteikia teisinę ir metodinę galimybę „Gamtos paveldo
objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų
aprašas“ (toliau – Aprašas). Tačiau juo remiantis atlikti
objektyvų vertinimą reikšmingumo nustatymui yra sudėtinga. Šiame apraše įvardijami vertinamų geologinių,
geomorfologinių, hidrogeologinių, hidrografinių ir gyvosios gamtos paveldo objektų parametrai (savybės).
Nerijoje geologinę objektų grupę atstovauja marių
mergelio išspaudos (atodangos). Šiuo metu apsaugos
statusą turi tik vienas šios grupės objektas – Parnidžio
papėdėje esanti atodanga, užimanti 725 m2 plotą. Jinai
neabejotinai unikali moksline prasme pagal geologinę
genezę ir formuojančius procesus. Kitos daugiau mažiau žinomos saugotinos marių mergelio (gitijos) išeigos
galėtų būti vertinamos tarpusavyje pagal kitus, ypač kiekybinius parametrus.
Geomorfoginę saugomų objektų grupę atstovauja kopos (8) ir kyšuliai (2). Jie gali būti vertinami pagal apraše
išskirtus teigiamų reljefo formų (kalvų, gūbrių, atragių ir
kitų) grupės parametrus: 1. mokslinę vertę; 2. matmenis (ilgis, aukštis, plotis, plotas); 3. šlaitų pobūdį; 4. formą
(neįprastumas, įdomumas, specifiškumas); 5. atvirumą
apžvalgai; 6. tinkamumą būti demonstraciniu objektu
gamtamoksliniame auklėjime, švietime; 7. infrastruktūros elementus, aplinkos būklę arba teritorinę lokalizaciją, nusakančią objekto lankymo bei apžiūrėjimo vietoje
galimybes; 8. galimybę įtraukti į turistinį maršrutą.

Kuršių nerijos nacionalinis
parkas
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio
draustinis
Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

Akivaizdu, kad pirmiausiai vertinimas turėtų būti atliktas
kiekybinis, t. y. nustatant tikruosius šių gamtinių objektų
matmenis – ilgį, aukštį, plotį, plotą bei tūrį, įvertinant šlaitų vyraujantį statumą, taip pat svarbu kiek reljefo forma
išlikusi natūrali. Šiuo metu pažvelgus į gamtos paveldo
objektams priskirtas ribas reljefo modeliuose – kyla abejonių dėl jų pagrįstumo.
Atliekant šį reikšmingumo vertinamąjį darbą, tektų inventorizuoti tiek saugomus, tiek saugotinus gamtos
paveldo objektus, apsibrėžiant pakankamai tiksliai jų
gamtines ribas ir nustatant kitas kokybines savybes,
nurodytas Apraše. Tačiau tik atliekant praktiškai šį reitingavimą paaiškėtų pasiteisinanti metodika šiam sumanymui. Unikaliojoje Kuršių nerijoje slypi didelis potencialas ir geomorfologinių neigiamų reljefo formų (daubų,
raguvų, dubaklonių ir kitų) grupėje, tačiau šis paveldas
labiau dinamiškas. Taip pat nėra inventorizuotos požeminio vandens iškrovos vietos, ežerėliai, užpelkėjimai ir
kt. objektai, sudarantys negyvosios gamtos potencialą.
Dažnai „įrėminimas“ bei schematizavimas šių objektų
būna sunkiai įgyvendinamas, nes gamta paprastai diskretiškomis ribomis nepasižymi, čia kaltas žmonių prigimtinis noras būtinai užbrėžti savo žinojimo gaires.
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Geomorfologinis paveldo
objektas – Karvaičių kopa –
ir jo ribos skaitmeniniame
reljefo modelyje

Geomorfologinis paveldo
objektas – Naglių ragas – ir jo
ribos skaitmeniniame
reljefo modelyje
Preilos kopa skaitmeniniame reljefo
modelyje – iki šiol neįsprausta į
formalias ribas

Skaitmeninio reljefo modelio fragmentas, sudarytas pagal SEŽP_0,5LT duomenis (©NŽT prie ŽŪM, 2010)
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