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                                   Kuršių nerijos susiformavimo priežastys 

 

Kuršių Nerija tai 98 km ilgio pusiasalis su smėlio kopomis, skiriantis Kuršių marias nuo 

Baltijos jūros. Šiaurinė nerijos pusė, 52 km priklauso Lietuvai,  ( šiaurinis pakraštys – Klaipėdos 

miesto, o likusi dalis Neringos miesto savivaldybei). 46 km valdo Rusija.  

 

Istorija 

Pirmą kartą Kuršių Nerija ,,Nestland“ 

vardu paminėta Kryžiuočių ordino 

metraščiuose 1258m., nes XII a. vid.  ši 

teritorija priklausė Kryžiuočių ordinui. Per 

Kuršių neriją ėjo ordino kelias, jungęs 

Marienburgo, Karaliaučiaus ir Memelio pilis. 

Vėliau Kuršių nerija priklausė Prūsijos 

kunigaikštystei, Prūsijos karalystei,  o nuo 

1871 m. Vokietijai, Po 1923 m. sausio 

 Klaipėdos sukilimo, prijungta prie Lietuvos. 

1939 m. kovo 22 d. Kuršių neriją, kartu su 

Klaipėdos kraštu perėmė Vokietija. 

Vokietijai pralaimėjus Antrajį pasaulinį karą, 

šiaurinė Rytprūsių dalis (dabartinė Kaliningrado sritis)  atiteko Sovietų Sąjungai ir šiaurinė Kuršių 

nerijos dalis buvo prijungta prie Lietuvos SSR, o pietinė – prie Rusijos Kaliningrado srities. 

Po SSRS suirimo, 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šiaurinė Kuršių nerijos 

teritorija tapo Lietuvos Respublikos dalimi. 

 

Tai kaip iš tiesų susiformavo Kuršių Nerija? 

 

Dabartinės Kuršių nerijos formavimasis 

prasidėjo į šiaurę nuo Sembos pusiasalio, kai 

Baltijos jūros vietoje buvo  Litorinos jūra. Šios 

stadijos metu jūros lygis svyravo, pradėjo formuotis 

Kuršių nerija. 

Jos užuomazgos – moreninis gūbrys, kurio 

viršūnės buvo Šarkuvos ir Rasytės salos. Tuo metu 

Sambijos pusiasalis (Karaliaučiaus sritis) 

intensyviai buvo ardomas jūros bangų. 

Susidariusios sąnašos vyraujančių jūros srovių 

buvo nešamos išilgai kranto šiaurės kryptimi ir 

kaupiamos ties Šarkuvos ir Rasytės salomis. 

Auganti Kuršių nerija greitai izoliavo Kuršių 

marios. Kuršių nerijos, o kartu ir Kuršių marių, 

formavimasis prasidėjo maždaug prieš 5 tūkst. 

metų.  
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Užslinkusios kopos užklojo moreninį 

pagrindą ir pelkę, kurios likučiai žinomi kaip 

Šentlunkos aukštapelkė. Ties natūralia kliūtimi – 

Šarkuvos ir Rasytės salomis pradėjo telktis 

smėlis ir jos susijungė su žemynu. 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. 

Smėlio perteklius ir vyraujantys vakarų 

krypties vėjai formavo skersinį Kuršių nerijos 

reljefą. Pakrantėje susidarę smėlio kauburiai 

augo ir veikiami vėjų formavo kopos, kurios slinkdamos skersai pusiasalio pasiekė marias ir taip 

platino neriją. Tuo pačiu pusiasalis traukėsi vakarų-rytų kryptimi.  

Dabartinė Kuršių nerija yra – kilometrais arčiau žemyno, nei pirminiai jos krantai. Litorinis 

jūros vystymosi stadijos pabaigoje Kuršių nerijoje jau buvo susiformavusios parabolinės kopos, 

gavusios tokį pavadinimą dėl savo formos.  Porabolinių kopų ruožas su sengirės fragmentais yra 

išlikęs prie Juodkrantės.    

Kopos greitai apaugo mišku ir daugiau 

nebejudėjo.  Nuo Juodkrantės iki pat Kopgalio 

Kuršių nerija formavosi kaip akumuliacinis 

smėlio ragas, kurį augino vyraujančios 

pietvakarių jūros srovės. Šioje atkarpoje augo 

žymiai lėčiau ir tik mūsų eros pradžioje pasiekė 

dabartinį savo ilgį. Tuo pačiu susiformavo 

Kuršių marių protaka į Baltijos jūrą – Klaipėdos 

sąsiauris.  

Tuometinis Kuršių nerijos kraštovaizdis 

skyrėsi nuo dabartinio. Joje vyravo augalija 

padengtos parobalinės kopos. Šių kopų aukštis 

siekdavo 30-40m, o pavienės viršūnės iškildavo 

iki 60 ir daugiau metrų virš jūros lygio. Visas paviršius buvo išraižytas kloniais ir gūriais. 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 XVIa.                                         

Vėliau vis stipriau buvo jaučiama 

neigiama žmonijos įtaka Kuršių Nerijai. 

Pusiasalis iki XVII a. buvo apaugęs miškais, 

tačiau Kuršių nerija 1674–1679 m. 

vykusio Septynmečio karo metu miškai 

masiškai iškirsti karo reikmėms. XIX a. pr. 

miškai nerijoje teužėmė 10% teritorijos. Išnykus 

miškams, ėmė slinkti kopos, kurios užpustė daug 

kaimų.  

1825m. Georgas Kuvertas su savo tėvu  

ėmėsi miškų atsodinimo. Kuvertų  pastangų dėka 

miškai buvo atsodinti ir dabar sudaro 75%, o 

kopos – 12% Kuršių nerijos ploto. 
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Kuršių nerijos pjūvis ir žmonių pastangos išsaugant kopas 

Kuršių nerijos pjūvis       

                 

Nerijos apželdinimas 

 

XIXa. pradžioje suprasta, kad vienintelis būdas sulaikyti keliaujantį smėlį- apželdinti kopas. 

Iš pradžių tokie mėginimai buvo nesėkmingi : smėlis vis užpustydavo sodinukus. Dėl to imtas 

formuoti apsauginis kopagūbris. 

Suformuotas apsauginis kopagūbris sulaikė pakrantės smėlį ir užstojo vėją, todėl pradėta 

želdinti palvę ir kupstynę. Iš karto apsodinti didįjį kopagūbrį buvo neįmanoma, nes reikėjo 

sutvirtinti judrų  smėlynų paviršių. Todėl buvo kalami kuolai ir pinama šimtai kvadratinių užtvarų. 

Sutvirtintas smėlio paviršius  nurimdavo. Tada kasė duobes ir pylė į jas molio ar marių dumblo ir 

sodino žolių. Po kelerių metų susidarydavo šiek tiek dirvožemio ir buvo galima sodinti  smėlynuose 

augančių krūmų ir medžių. Geriausia tam tiko iš Švedijos kilusi kalninė pušis. 

  

    

 

Apsauginio kopagūbrio formavimas. 
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Šiandien beveik visa Kuršių nerija apželdinta. Į pietus nuo Nidos dar liko 9 km ilgio ,,gyvųjų'' 

kopų ruožas. Tačiau jų jau nepasiekia smėlis iš jūros, todėl per paskutinius 30 metų kopos pažemėjo 

net 15m. 

 

Kopų apželdinimo darbai XIX a. 

  

  Smėlynų sutvirtinimo darbai šiais laikais    

               

 

 

 Sutvirtinti smėlynai 
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UNESCO paveldas – Kuršių nerijos gamtiniai objektai 

 

Kuršių nerija į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašus įrašyta 2000 

m. gruodžio 2d ir atitinka kriterijų - išskirtinis smėlio kopų 

kraštovaizdžio pavyzdys atspindintis harmoningą gamtos ir žmogaus 

sambūvį, pasižymintis gamtos ir kultūros vertybių gausa. Tai jūros, 

vėjo ir žmogaus veiklos sąveikoje susidaręs ir tebesiformuojantis 

kultūrinis kraštovaizdis, kurio išlikimui gali kelti grėsmę negrįžtami 

pokyčiai 

 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas - tai saugoma teritorija, apimanti 

lietuviškąją Kuršių nerijos sausumos dalį kartu su Kuršių marių ir Baltijos 

jūros pakrante. Visa Kuršių nerija - tai 98 km ilgio pusiasalis, kurio pietinė 

dalis priklauso Rusijos Federacijai. Štai taip atrodo Kuršių Nerijos 

nacionalinio parko emblema :  

 

Kuršių nerijos kultūrinis kraštovaizdis tebesiformuoja ir dabar - jis išlaiko aktyvų socialinį 

vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, susijusį su jo tradiciniu gyvenimo būdu, o evoliuciniai 

procesai jame vis dar progresuoja. Dabartiniame Kuršių nerijos kraštovaizdyje aiškiai atsiskleidžia 

esminiai raidos ženklai neatskiriamai susiję su gamtos procesais ir žmogaus veikla. Nors per ilgus 

šimtmečius pasikeitė ne tik kartos, bet ir pati Kuršių nerijos etninė bendrija, tačiau ir toliau čia 

išlieka labai glaudus žmogaus ir gamtos ryšys. 

 

Kuršių nerijos saugomi gamtos objektai 

 

Naglių gamtos rezervatas 

Naglių gamtos rezervato plotas – 1680 ha. Jis tęsiasi nuo Juodkrantės iki Pervalkos devynis 

kilometrus. Čia galima pamatyti Pilkąsias, dar vadinamas Mirusiomis, kopas, užpustytas buvusių 

gyvenviečių vietas, savaiminės kilmės miško augaliją bei po smėliu palaidotus šimtamečių miškų 

dirvožemius. Dėl stiprių vėjų šiose kopose susidaro įspūdingos daubos ir išgraužos. Kai kur iš po 

smėlio išlenda senųjų dirvožemių 

 

 

 

 

Grobšto gamtos rezervatas 

     Grobšto gamtos rezervato plotas - 277,33 ha, jis yra tarp Parnidžio 

kraštovaizdžio draustinio ir valstybinės sienos su Rusijos federacija. 

Rezervatas išsiskiria unikaliu kraštovaizdžiu bei savitomis reljefo 

formomis. Pagrindiniai saugomi objektai: didysis pustomų kopų 

kopagūbris, pajūrio palvės kompleksas, užpustytos Nidos gyvenvietės 

vieta. Grobšto gamtos rezervato „perliukas“ – Sklandytojų kopa, kažkada 

buvusi aukščiausia Kuršių Nerijos kopa (70m.), bet veikiama stiprių 
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rudeninių vėjų ji sumažėjo iki 50m. Grobšto įlankos krante kopos yra 

išslėgusios marių mergelio, arba gitijos, sluoksnius, kurių aukštis 

vietomis siekia net du metrus. Rezervate saugomi vietomis atpustomi 

senųjų miškų stuobriai, Raudonosios knygos retų augalų augimvietės, 

pajūrio palvės kompleksas, estetiškai vertingi peizažai 

 

Parnidžio kraštovaizdžio draustinis 

168,90 ha ploto Parnidžio kraštovaizdžio draustinis pasižymi 

estetiškai vertingu kraštovaizdžiu, kuriame išryškėja šiaurinėje dalyje 

kalnapušėmis apželdintas, pietinėje - pustomas smėlio kopagūbris. Tai 

vienintelė vieta nacionaliniame parke, kur iki šiol išlikusi pustomų kopų 

grandinė. Draustinyje įrengtas 1,8 km ilgio Parnidžio pažintinis takas. 

Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje auga šie Lietuvos Raudonosios 

knygos atstovai: pajūrinė širdažolė pajūrinė zunda, tamsialiapis skiautalūpis; 

čia peri dirvoninis kalviukas. Parnidžio kraštovaizdžio draustinio tikslas – 

išsaugoti unikalių, mišku apsodintų, iš dalies pustomų didžiųjų kopų ir 

pamario palvės su marių mergelio (gitijos) išeigomis gamtinį kompleksą

  

Šiaurinėje Parnidžio kopos papėdėje plyti Tylos slėnis. Tai rami, kopų 

apsupta vieta. Pietinėje draustinio dalyje, kopų vingio lomoje yra 

Mirties slėnis. Čia 1870-1872m. veikė karo belaisvių prancūzų 

stovykla. Vokiečių prižiūrimi kaliniai daugiausia dirbo kopų 

apželdinime. Stovykloje gyvenimo sąlygos buvo ypač blogos, daug 

prancūzų belaisvių mirė. 

 

Karvaičių kraštovaizdžio draustinis 

Karvaičių kraštovaizdžio draustinio plotas – 2985,28 ha.  Jam priklauso kalnine pušimi 

apaugusios Giedružės, Preilos, Karvaičių, Skirpsto kopos, kurių aukštis 

apie 60 m, ir aukščiausia visoje nerijoje (67,2m) Vecekrugo (Senosios 

smuklės) kopa. Jos pavadinimas kilęs nuo kuršiško "vece" - "senas" ir 

"kruogs" - "smuklė", primenantis kopos papėdėje buvusią smuklę. Visa 

kopa apaugusi kalninės pušies masyvais. Nuo viršūnės galima pamatyti 

taip pat šiam draustiniui priklausančius, į Kuršių marias nusitęsusius 

Didįjį ir Mažąjį Preilos, Ožkos, Pervalkos, Žirgų, Garbės ir Bulvikio 

ragus. 

 

Juodkrantės kraštovaizdžio draustinis 

     Kraštovaizdžio draustinio teritorijoje yra: gamtos paminklo 

parabolinių kopų komplekso pietinė dalis, paprastųjų pušų 

senieji medynai, kuriems jau daugiau kaip 230 metų, Garnių 

kalnas. Šalia jo – didžiausia Lietuvoje pilkųjų garnių ir didžiųjų 

kormoranų kolonija. Turistų žingeidumui patenkinti, ant Garnių 

kalno įrengta apžvalgos aikštelė. Nuo jos matyti Avikalnio rago 

palvės kompleksas bei viena gražiausių nerijos panoramų – 

Pilkosios (Mirusios) kopos. Juodkrantės kraštovaizdžio 

draustinyje sutinkami šie Lietuvos Raudonosios knygos atstovai: 

augalai – gebenlapė veronika ; paukščiai – sketsakalis, uldukas ; žinduoliai – ūdra, šermuonėlis. 
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Lapnugario kraštovaizdžio draustinis 

Lapnugario kraštovaizdžio draustinio plotas – 2120 ha. Jis žymus 

kalnapušėmis apsodintu didžiuoju kopagūbriu ir nerijoje aukščiausiu pajūrio 

apsauginiu kopagūbriu (10-12m). Draustinyje yra: Meilės slėnis, 

Meškadaubė, Eumo, Lybio, Lapnugario, Meškos galvos ir Hageno kalvos, 

originalūs pusketvirto hektaro juodųjų pušų želdiniai. Važiuojant pagrindiniu 

keliu per draustinį, akį patraukia vešlūs nendrių sąžalynai Kuršių marių 

pakrantėje. Didžioji jų dalis pasodinta Kuršių nerijos nacionalinio parko 

miškininkų. Tai pigiausias ir efektyviausias būdas užkirsti kelią krantų 

erozijai. Kiekvieną pavasarį nendrėmis apsodinamas vis naujas priekrantės 

ruožas.   

 

Saugomos augalų rūšys Kuršių nerijoje 

Kuršių nerijoje yra 31 augalų rūšis, kurios įrašytos į Raudonąją knygą. 

 

Erikiniai - priklauso daugiamečiai, visžaliai krūmeliai, krūmokšniai arba 

daugiamečiai žoliniai augalai, kurių lapai ištisiniai, be prielapių. 

Žiedai kekėse arba pavieniui, beveik visada dvilyčiai 

Gulsčiasis karklas - stiebas šliaužiantis, lengvai įsišaknijantis ir 

kartais sudarantis nemažo ploto krūmynus. Ūgliai geltoni ar rausvai 

žali, plaukuoti.  

 

Saugomi paukščiai Kuršių nerijoje 

 

Iš viso perėjimo, klajonių ir migracijų metu čia sutiktos 42 rūšys, 

įtrauktos į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus. 

Jūrinis erelis - paprastasis jūrinis erelis labai stambus ir vienas didžiausių 

Lietuvos plėšriųjų paukščių atstovas, už kurį svoriu ir dydžiu stambesnis 

tik palšasis grifas, o kilnusis erelis labai nežymiai didesnis kūno ilgio 

išmatavimu. Paprastųjų jūrinių erelių patelės pastebimai didesnės už 

patinėlius. 

Urvinė antis – didesnė už didžiąją antį. Plunksnų apdaras ryškių spalvų, 

baltame fone išsiskiria juoda galva ir rudai rausva juosta, nusidriekusi 

nuo krūtinės iki pečių. Patino galva ir viršutinė kaklo dalis juodi su 

žalsvu atspalviu. Mėgsta vandens baseinus smėlėtais krantais, kopas, 

raižytą vietovę. Gėluose vandenyse apsistoja per migraciją. Žiemoja 

susitelkusios į gausius būrius jūros įlankose, sekliuose pakraščiuose. 

Kormoranas - dieną žvejoja pakrantėse, o naktį nakvoja medžiuose. Sudaro 

kolonijas. Kormorano plunksnos vandenyje greitai sušlampa, todėl paukštis 

jas džiovina stovėdamas išskleidęs sparnus. Lizdus suka medžiuose. Deda 

3–5 pilkšvai melsvus kiaušinius. Kūno ilgis: 77–94 cm išskėstų sparnų, nuo 

vieno iki kito sparno galo atstumas: 121–149 cm.  
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Kuršių Nerijos Legenda (Lietuvių kalba) 

 

Seniai, labai seniai vienoje Baltijos jūros saloje stovėjusi iš šimtamečių ąžuolų suręsta pilis. 

Tvirta, galinga, tviskančias saulėje vėjarodes aukštai iškėlusi. Ta pilis deivės Laimos šventykla 

buvusi. Ji lėmusi žmonių sėkmes ir nesėkmes. Tad ir garbinę čionykščiai maldingi žmonės deivę: 

amžiną ugnį vaidilutės jai kūrenusios, pamario gyventojai aukas aukoję. Pilį anuomet valdęs 

Karvaitis, stuomeningas vyras. Žmonės už narsą ginant Tėvynę nuo priešų buvo praminę jį 

Didžiuoju. 

Vienais metais, kai derlius užaugęs neapsakomai gausus, kai vyrams kasdien medžioklėj 

sekėsi, o žvejams nuo laimikio tinklai plyšę, Karvaitis su žmona susilaukė dukters. Džiaugėsi tėvai 

dailia, tarytum iš pieno plaukusia dukrele, atsidžiaugti negalėję. Ir graži, ir protinga, ir geros širdies 

buvus. „Matyt, deivės Laimos paženklinta mergaitė bus gimus“, - mąstę gimdytojai. 

Vos tik tėvai Neringos vardą vienturtei davę, mergaitė ne metais, o dienom pradėjus augti. 

Kai sukako devyni mėnesiai, jau daili mergina 

buvus, dviejų uolekčių ilgumo geltonas kasas 

pynus. Suskubę tėvai jai rūmus statyti. Ne 

paprastus, o tokius, kuriuose tik milžinų vaikai 

gyvena. Kai mergaitė savo aštuoniolikto 

pavasario sulaukus, kur tik ėjus, ką tik darius, ten 

žmonėms laimę nešus. Žiūrėk, audra užklups 

vienišą jūroje žvejojantį kurėną, bandys 

nuskandinti, o Neringa paims už laivo pirmagalio 

ir ištrauks į krantą. Kitur keliauninko ar pašto 

vežimas į smėlį įklimps – mergaitė bematant į 

geresnį kelią ištemps. Garsas apie Neringos grožį, 

jos gerus darbus plačiai po pamario kraštą 

pasklidęs. Daug garbių jaunikaičių jai ėmę pirštis, 

tačiau Neringa sakėsi tekėsianti už to, kuris per 

marias iki Ventės pilies akmenį numesiąs. 

Daug galiūnų rungęsi, bet veltui. Tokios 

stiprybės nė vienas neturėjęs. Kitą syki pirštis 

atvažiavęs pats Ventės pilies valdovas. 

Pasižiūrėjęs tiesiai Neringai į akis, paėmęs į 

rankas akmenį, nusvaidinęs jį ten, kur buvo 

liepta, ir tapęs jos sužadėtiniu. Tuomet labai 

supykęs Bangpūtys, kad jo neatsiklaususi Neringa 

jaunikį susiradusi. Pakilusi baisi audra. Jūra su 

dangum susimaišiusi. Trylika dienų ir naktų jūra 

nerimusi. Vandens mūša išplovus Ventės pilies įtvirtinimus, kasdien skandinusi žvejų laivus. 

Matydama tokią negandą, Neringa prisisėmusi pilną prijuostę smėlio, įbridusi į šėlstančią jūrą ir 

supylusi smėlio taką. Įsisiūbavusią jūrą nuo marių tokiu būdu atskyrusi. Tuokart jūra nurimusi, 

iškėlę jaunieji vestuves, susilaukę jie daug vaikučių milžinų ir laimingai gyvenę. Tai štai iš kur 

Neringa atsiradus. 
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Legend about Neringa (English language) 

 

On the western coast of Lithuania, where the sun plunges into the waves of the Baltic Sea, 

where the Nemunas spills its waters into the Curonian lagoon, on a tall hill once stood the mighty 

castle of Ventė. An amazing giant daughter was born to its rulers, and they named her Neringa. She 

grew, and grew so quickly, that at nine months of age, she was as tall as an adult, and her flaxen 

plaits reached the ground. She was beautiful, good, and courageous. She always willingly helped 

everyone. When the foaming sea threatened to overturn a fishing beat, she boldly waded through 

the waves, and carried the boat to safety on shore. Tales of Neringa’s beauty, her good heart and 

fine mind, spread far and wide. 

One day a great storm 

arose from the west. The sea 

carried sand onto the shore, 

piling up large hills, and the 

strong winds tore them down. 

The waters of Nemunas and 

the sea threatened to overtake 

the land. Ventė, which guarded 

the mouth of the Nemunas, 

was in deadly peril. Neringa, 

thinking quickly, immediately 

began to build an embankment 

around castle. She filled her 

apron with sand from the sea 

bottom, and carried it towards 

the land near Ventė, then 

emptied it. Again and again, 

despite the raging wind, 

Neringa carried the sand, and 

built a long rampart, saving the 

castle. 

As she carried the last 

apron full of sand, the ties on 

the apron broke, and veritable 

hill of sand fell into the waters 

near shore. In that place, the 

lagoon is shallow, not more 

than one meter deep. 
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Легенда о Няринге (Pусский язык) 

 

Давным-давно на одном из островов Балтийского моря стоял замок, срубленный из 

вековых дубов − крепкий, мощный, высоко поднявший сверкающие на солнце флюгеры. 

Этот замок был храмом богини Лаймы. Она определяла успехи и неудачи людей. Поэтому и 

чествовали набожные местные жители богиню: весталки зажигали в ее честь вечный огонь, 

люди приносили пожертвования. В те времена замком владел Карвайтис, статный мужчина. 

За храбрость в защите Родины от врагов люди прозвали его Великим. В том году, когда 

выдался необычайно богатый урожай, охотникам ежедневно везло на охоте, а у рыбаков сети 

лопались от улова, у Карвайтиса с женой родилась дочь. Радовались родители дочке-

красавице, нарадоваться не могли. И хороша, и умна, и сердце золотое. “Видно, богиня 

Лайма при рождении благословила девочку”, − думали родители. 

Как только дочке дали имя Няринга, девочка начала расти не по дням, а по часам. 

Когда ей исполнилось 9 месяцев, она уже была красивой девушкой, золотые волосы длиной 

в метр в косы заплетала. Заспешили родители строить ей замок. Да не простой, а такой, в 

которых только дети великанов живут. Исполнилось девушке 18 лет, и куда бы она ни 

пошла, что бы она не делала, все удавалось, все людям счастье несло. То одинокого рыбака в 

море буря застанет, утопить лодку 

попытается, а Няринга возьмет за 

борт лодки и вытащит на берег. То 

повозка чья в песке застрянет, − 

девушка тут же повозку на дорогу 

поставит. Слухи о красоте Няринги, 

ее добрых делах широко разошлись 

по побережью. Многие бравые 

женихи приезжали к девушке 

свататься, но Няринга решила, что 

выйдет замуж только за того, кто 

сможет перебросить камень через 

весь Куршский залив – до Вянте. 

Много богатырей пытались состязаться, но все зря, такой силы ни один не имел. 

Однажды свататься приехал сам правитель Вянтского замка. Посмотрел пристально в глаза 

Няринги, взял в руку камень и забросил его, куда было велено. Так и стал он женихом 

девушки. И тогда бог моря Бангпутис очень разозлился, что без его разрешения Няринга 

сама нашла жениха. Разразилась страшная буря, смешалось море с небом. Тринадцать дней и 

ночей не успокаивалось море. Волны подмыли укрепления Вянтского замка, каждый день 

тонули рыбацкие лодки. Узнала Няринга о таком бедствии, набрала полный передник песка, 

забрела в море и насыпала песчаную тропу. Так и отделила разбушевавшееся море от залива. 

Только тогда море успокоилось, а молодые сыграли свадьбу. Родилось у них много детишек-

великанов, и жили они долго и счастливо. Вот как возникла Куршская коса, называемая 

также Няринга. 
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Neringos miestas ir jį sudarančios gyvenvietės 

Neringa 

Neringa tai miestas Kuršių nerijoje, tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių (vakarinė pakrantė); 

kurortas. Tai pats ilgiausias (apie 50 km) ir labiausiai į vakarus nutolęs miestas Lietuvoje. Miestas 

administraciškai yra Neringos savivaldybė, jis apima didžiąją dalį Kuršių nerijos, jo adm. centras – 

Nida.  

  Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Išnykusios gyvenvietės. Neringa – ypač populiari poilsio 

vieta. Čia yra daug aukštų smėlio kopų, 

Juodkrantėje – Raganų kalnas, Nidoje 

– Parnidžio kopa. Neringą aplanko 

daug turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 

kitų šalių, ypač – iš Vokietijos (iki 

Antrojo pasaulinio karo čia gyveno 

daug vokiečių, po karo turėjusių palikti 

gimtąsias žemes).  

Neringa įsikūrusi Kuršių nerijoje 

- siaurame pusiasalyje, skiriančiame 

Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Į 

Neringą galima patekti iš Lietuvos 

uostamiesčio Klaipėdos keltu persikėlus per Kuršių marias. 

Didžiausią dalį Neringos teritorijos sudaro miškai (83,9 %), keliai – 1,7 %, užstatyta teritorija 

– 0,7 %, vandenys – 0,01 %, žemės ūkio naudmenos – 0,2 %, kita žemė – 13,5 %  

 

Neringa is a town on the Curonian 

Spit, between the Baltic Sea and the 

Curonian Lagoon (west coast); resort. It 

is the longest (about 50 km) and 

westernmost city in Lithuania. The city is 

administratively Neringa municipality, it 

covers most of the Curonian Spit, its adm. 

center - Nida. 

Curonian Spit National Park. 

Extinct settlements. Neringa is a 

particularly popular holiday destination. 

There are many high sand dunes here, in 

Juodkrante - Raganų kalnas, in Nida - Parnidis dune. Neringa is visited by many tourists not only 

from Lithuania, but also from other countries, especially from Germany (before the Second World 

War, many Germans lived here who had to leave their native lands after the war). 

Neringa is located on the Curonian Spit, a narrow peninsula that separates the Curonian 

Lagoon from the Baltic Sea. You can get to Neringa from the Lithuanian port city of Klaipeda by 

ferry across the Curonian Lagoon.  

The largest part of Neringa territory consists of forests (83.9%), roads - 1.7%, built-up area - 

0.7%, waters - 0.01%, agricultural land - 0.2%, other land - 13.5 % 
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Nida 

Tai kurortinė gyvenvietė, kiekvieną vasarą sulaukianti apie 200–300 tūkst. (per metus Neringą 

aplanko apie 700 tūkst.) turistų – daug iš Lietuvos bei vakarų Europos, ypač Vokietijos. Nuo Nidos 

iki Klaipėdos (Smiltynės naujosios perkėlos) yra nutiestas Neringos dviračių takas.  

Nida yra piečiausia Lietuvai priklausanti gyvenvietė Kuršių Nerijoje. Įspūdingos šalia Nidos 

esančios kopos, kuriose yra prancūzų belaisvių kapinės.  

Kopomis susižavėjo ir 1965 m. Nidoje lankęsis Nobelio literatūros premijos laureatas, 

prancūzų filosofas ir rašytojas Žanas Polis Sartras. Prie Nidos yra išlikę senų pajūrio pušynų 

fragmentų. Tarp didžiausių kopų yra Parnidžio kopa su Saulės laikrodžiu (1999 m. gruodžio 4 d. 

uragano Anatolijaus suniokota dalis Stelos), Urbo kalnas (ant jo yra Nidos švyturys), Didžioji kopa.  

Nida dabartinėje vietoje įsikūrusi gana neseniai, čia jau gyventa II tūkstm. pr. m. e. pradžioje, 

kai Kuršių nerija buvo 

apaugusi vešliais lapuočių 

miškais. Senoji Nida, minima 

nuo 1385 m. kryžiuočių karo 

kelių aprašymuose, tuomet ji 

buvo apie 2 km į pietus nuo 

dabartinės, arčiau Baltijos 

jūros. 

Nida yra Lietuvos 

kurortinis miestelis, Neringos 

savivaldybės administracinis 

centras. Įsikūręs Kuršių 

nerijoje tarp Kuršių marių ir 

Baltijos jūros, yra vakariausias Lietuvos ir Baltijos šalių taškas, netoli sienos su Rusijos 

Kaliningrado srities eksklavu. Šiuo metu joje gyvena apie 2 385 gyventojai. 

 

It is a resort village, which receives about 200-300 thousand people every summer. (about 

700 thousand visit Neringa per year) tourists - a lot from Lithuania and Western Europe, especially 

Germany. From Nida to Klaipėda (Smiltynė's new ferry) there is a Neringa bicycle path. 

Nida is the southernmost settlement in Lithuania on the Curonian Spit. Impressive dunes near 

Nida with a French prisoner of war cemetery. 

The dunes also fascinated him in 1965. Nobel Laureate in Literature, French philosopher and 

writer Jean-Paul Sartre, who visited Nida. Old fragments of coastal pine forests have survived near 

Nida. Among the largest dunes are the Parnidis dune with the Sundial (part of Stela devastated by 

Hurricane Anatoly on December 4, 1999), Urbo Hill (on which is the Nida lighthouse), the Great 

Dune. 

 

Preila 

Preila (vokiečių Preil) - gyvenvietė Neringos regione (esanti Kuršių mariose), Preilos įlankoje 

(į šiaurę nuo Ožkų rago, į pietus nuo Mažasio Preilos kyšulio). Gyvenvietė yra Preilos-Pervalkos 

parapijos centro dalis. Preila yra 6 km į šiaurę nuo Nidos, kuri yra didelė turistų lankoma vieta. 

Kaimą supa daugybė Preilos (53 m), Vecekrugo (67 m) ir Karvaičių (59 m) kalvų. 

Preiloje yra viena pagrindinė gatvė, einan 1946 m., Kai Nida tapo kurortiniu miestu ir 1947 

m. Buvo sujungtas keliu į Klaipėdą. 1961 m. Gyvenvietė buvo įtraukta į Neringos kraštą.ti palei 

marias, tai senasis pašto kelias. 
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Preila - trečia pagal dydį Neringos miesto gyvenvietė, esanti 39 –ame kelio Smiltynė – Nida 

kilometre. Pirmą kartą gyvenvietė paminėta 1843-44 metais Juodkrantės bažnyčios registre, kuomet 

buvo įkurta, iš užpustytų Naujųjų Naglių atsikėlusių gyventojų. į naująjį Neringos miestą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preila (German Preil) - a settlement in the Neringa region (located in the Curonian Lagoon), 

in the Preila Bay (north of the Ožkai Cape, south of the Small Cape of Preila). The settlement is 

part of the Preila-Pervalka Parish Center. Preila is located 6 km north of Nida, which is a major 

tourist destination. The village is surrounded by many hills of Preila (53 m), Vecekrugas (67 m) and 

Karvaičiai (59 m).  

There is one main street in Preila, which runs in 1946, when Nida became a resort town and 

in 1947. It was connected by road to Klaipeda. 1961 The settlement was included in the Neringa 

region.it along the lagoon, it is the old postal road. 

Preila is the third largest settlement in Neringa, located at the 39th kilometer of the Smiltyne - 

Nida road. The settlement was first mentioned in the register of Juodkrante church in 1843-44, 

when it was founded, from the inhabited inhabitants of Naujoji Nagliai. to the new city of Neringa. 

 

Juodkrantė 

Juodkrantė – tai antra pagal dydį gyvenvietė Kuršių nerijoje, 18 km į pietus nuo Klaipėdos. 

Gyvenvietė yra Neringos savivaldybės teritorijoje. Istorinis-urbanistinis draustinis, linijinio plano 

gyvenvietė, nusidriekusi 2 km palei marias.  

Juodkrantė įsikūrusi senųjų – parabolinių kopų slėnyje, yra išlikę senų pušynų fragmentų. 

Netoli Juodkrantės yra saugomos Pilkosios kopos. Kadangi nuo kito marių kranto jos atrodė 

tamsios, tai nuo jų ir kaimas gavo Juodkrantės pavadinimą. Prie Juodkrantės yra apžvalgos aikštelė 

ant Garnių kalno. 

Prie Juodkrantės yra vieta, kur daugiausia Lietuvoje buvo iškasama gintaro. Jis čia kasamas 

nuo 1862 m., ta vieta pavadinta Gintaro įlanka. 

Nuo Juodkrantės, Karvaičių kaimo kilęs žymūs lietuvių tautosakininkas Liudvikas Rėza. Jam 

čia 1994 m. pastatytas paminklas (autorius Arūnas Sakalauskas). L. Rėzos vardu yra pavadinta ir 

Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla. 
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Juodkrantė viena universaliausių buriavimo vietų Lietuvoje. Buriuojama jėgos aitvarais ir 

burlentėmis tiek marių, tiek jūros pusėje prie mažosios gelbėtojų stoties. Tinka visos vėjo kryptys. 

Juodkrantėje yra raganų kalnas, kuris buvo įkurtas 

1979-1981 metais. Ten yra medinių liaudies skulptūrų 

ekspozicija, dauguma skulptūrų – liaudies pasakų ir 

sakmių personažai.  

Juodkrantė is the second largest settlement on 

Lithuania's part of the spit. Situated in Old Prussian 

territory it was for centuries a fishing village named 

Schwarzort, which underwent a tourist boom in the late 

19th - early 20th century. After World War I this 

northern part of East Prussia was severed from Germany 

and the village became known as Juodkrantė. 

Juodkrante is located in the valley of old parabolic dunes, fragments of old pine forests have 

survived. Gray dunes are protected near Juodkrante. Since they looked dark from the other shore of 

the lagoon, the village got the name Juodkrante from them. There is an observation deck on 

Garniai Hill near Juodkrante. 

Near Juodkrante is the place where most amber was mined in Lithuania. It has been mined 

here since 1862, the place is called Amber Bay. 

Juodkrantė is one of the best kitesurfing / windsurfing spot and kite flying beaches in 

Lithuania. It is open to all wind directions. The Curonian lagoon side is also great for 

snowkiteboarding. 

Juodkrantė is a place of choice for eastern winds. Paragliding sand dune site is south-east 

from town. Western side - beach dunes are hard to fly. 

A large collection of wooden sculptures by various artists is displayed on the Hill of Witches. 

The sculpture park was started in 1979 and now has more than 70 wooden objects. Most of the 

figures are based on Lithuanian legends or folk tales. Before the surrounding area was planted with 

trees, visitors could admire a view of the sea and the lagoon. 

Another sculpture park was finished in 2002. It houses 31 stone and metal sculptures created 

during an international symposium "Land and Water." The sculptures are located on the recently 

built quay, 2.4 km in length, along the lagoon shore. 

A Weathervane gallery is maintained by Daiva and Remigijus Žadeikiai. The gallery has 

information on the Nerija cultural heritage. There is also a gallery maintained by the Lithuanian 

National Art Museum.  
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Pervalka 

Pervalka – 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. 

Dauguma senųjų Pervalkos pastatų stovi abipus pagrindinės gatvės, einančios Kuršių marių 

pakrante. Išlikę medinių vienaukščių XX a. 1 pusės žvejų gyvenamųjų namų su dvišlaičiais čerpių, 

nendrių stogais (kai kurie jų XX a. 2 pusėje rekonstruoti arba restauruoti). XX a. 2 pusėje pastatyta 

poilsio namų pagal architektų P. Grecevičiaus, V. Guogio, V. Makaraičio, V. Stausko, A. Zavišos 

projektus. Yra 2 nedidelės prieplaukos ir molas. 

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. 1871 m. buvo 11 

namų, juose gyvenantys žvejai žuvis kitame marių krante keisdavo į būtiniausias prekes. 1880–1881 

m. ir naujoje vietoje pradėjus pulti smėliui, jie persikėlė apie 1,5 km šiauriau. Apie 1895 m. pradėta 

želdinti kopas. 1901 m. Pervalkoje įsteigta mokykla ir pastatytas Pervalkos švyturys. 

1933 m. Pervalka tapo kurortu, atsirado naujų pastatų, žvejų uostelis, veikė karčema ir 

parduotuvė. 1945 m. iš esmės visi gyventojai pasitraukė su Vokietijos kariuomene. 

1961 m. Pervalka prijungta prie Neringos miesto. Nuo XX a. septintojo dešimtmečio Pervalka 

plėtėsi kaip kurortas, pastatyti poilsio namai suardė žvejų kaimelio vaizdą. 

Spėjama, kad gyvenvietė taip pavadinta dėl to, kad naujiesiems gyventojams ją įkuriant 

reikėjo pervilkti iš Naglių kaimo. 

 

Pervalka is a small settlement located on the Curonian Spit in Klaipėda County, Lithuania. 

Administratively, it is part of the city of Neringa. It is located 5 km (3.1 mi) north from Preila and 

15 km (9.3 mi) south of Juodkrantė on the shoreline of the Pervalka Bay. It is situated on the 

northern part of the Žirgai Cape and south of Pervalka Cape.[2] The 2211 is a village access road 

which connects to the 167 road to Nida. 
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Most of the old buildings in Pervalka stand on both sides of the main street running along the 

shores of the Curonian Lagoon. The surviving wooden single-storey XX century. 1 half of 

fishermen's dwelling houses with gable and reed roofs (some of them were reconstructed or 

restored in the 2nd half of the 20th century). On the 2nd side of XX century, a rest house was built 

according to the projects of architects P. Grecevičius, V. Guogis, V. Makaraitis, V. Stauskas, A. 

Zaviša. There are 2 small marinas and a pier. 

Until the beginning of the 19th century, on the southern bank of the Pervalka cape, by the 

Karvaičiai bay, was Karvaičiai - a village later blown with sand. 

The village has surviving cottages from the 19th and 20th century, a free house, a marina, the 

D10 bicycle path from the village of Neringa (the path is 12 km to Nida). To the north of Pervalka 

stretches the Pilkosios sand dunes that can be accessed via a trail. Near the Arkliai cape in 

Prevalka there is a lighthouse, built in 1900. There is a dune 100 metres to the north of the village 

with an access road to the monument of Ludwig Rhesa (built in 1975 by sculptor and folk artist 

Eduardas Jonušas). In the south of the village, there is an old cemetery. 

1961 Pervalka is connected to the city of Neringa. From the seventies of 20th century 

Pervalka expanded as a resort, built holiday homes ruined the image of a fishing village. 

It is believed that the settlement was so named because the new inhabitants had to move from 

Nagliai village when it was established. 

  



19 
 

Lankytinos vietos Kuršių Nerijoje 

 

Eduardo Jonušo Namai - aplankyta Nida ir ten patirti įspūdžiai buvo jam lemtingi visam 

gyvenimui. Čia jis aptiko benykstančio kuršininkų gyvenimo vaizdą (Nidoje dar gyveno nedidelė 

sugrįžusių kuršininkų dalis). Su kai kuriais iš jų artimiau susipažino E. Jonušas, apsigyvenęs Nidoje 

1971 m. Menininkas trisdešimt metų paskyrė šio krašto, kuris pokaryje buvo sąmoningai 

naikinamas, etninės kultūros gaivinimui, ypač puoselėdamas ryškiausius krašto kultūros simbolius: 

krikštus, vėtrunges, kurėnus, žvejų namų architektūros elementus (lėkius ir vėjalentes). 

Gilus kuršininkų dvasinio pasaulio supratimas įkvėpė E. Jonušą parengti apleistų senųjų 

Nidos kapinių rekonstrukcijos projektą ir atkurti antkapinius paminklus – krikštus. Jis vienas 

pirmųjų gilinosi į labai ryškų kuršininkų etninės tradicijos fenomeną – vėtrunges, sudarė jų piešinių 

kolekciją ir kartu su dailininku Rimantu Dichavičiumi parengė knygą apie vėtrunges, bet 

anuometinė valdžia neleido jos spausdinti. 

 

Nida and the impressions experienced during his visit to Nida were crucial for life to 

Eduardas Jonušas. There he discovered the fading picture of local people’s life, as a small part of 

returnees remained living in Nida and Eduardas made friends with some of them when he settled in 

Nida  

The artist devoted thirty years of his life to recovering the ethnic culture of the region that in 

the post-war period had been deliberately tried to be deleted, especially, such the most glaring 

cultural symbols as weathervanes, typical fishermen’s boats, architectural elements of their houses, 

decorations of burial places, etc 

Посещение Ниды и испытанные там 

впечатления на всю жизнь врезались в 

память Эдуардаса Йонушаса. Он нашел 

здесь картину исчезающей жизни 

куршининков (в Ниде еще проживала 

небольшая часть возвратившихся 

куршининков). С некоторыми из них Э. 

Йонушас познакомился поближе, когда 

поселился в Ниде в 1971 г. 30 лет своей 

жизни художник отдал этому краю, 

который в послевоенное время сознательно подвергался разорению. Э. Йонушас много 

сделал для оживления этнической культуры, обращал особое внимание на ярчайшие символы 

этого края: “крикшты” (деревянные вырезанные из доски надгробные памятники), 

флюгеры, “куренасы” (парусные рыбацкие лодки), архитектурные элементы домов рыбаков 

(украшения конька крыши, ветровые доски для кровли). 

 

Jūratės ir Kastyčio statula 

Varinė skulptūra vaizduojanti visiems gerai 

žinomos legendos personažų deivės Jūratės ir žvejo 

Kastyčio meilės sceną. Skulptūra pastatyta 1984 m. 

tuometinių poilsio namų "Jūratė" užsakymu, ji 

įkomponuota vidiniame kieme, skvere su baseinėliu. 

Skulptūros autorius Eduardas Jonušas 

The copper sculpture represents a love scene 

between the well-known legendary characters, the 
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goddess Jūratė and the fisherman Kastytis. The sculpture was built by order of the health resort 

“Jūratė”, in a courtyard, a mini-park with a pool (next to Pamario St. 3, Nida) 

Медная скульптура изображает сцену любви персонажей известной легенды – богини 

Юрате и рыбака Каститиса. Скульптура установлена по заказу тогдашнего дома отдыха 

“Юрате”, во внутреннем дворе, в сквере с бассейном (рядом со зданием по адресу ул. 

Памарё 3, Нида). 

 

Jūrų muziejus 

Jūrų muziejus – vienas lankomiausių muziejų visoje Lietuvoje 

Viešint Klaipėdoje ar Kuršių nerijoje užsukti pasisveikinti su delfinais, ruoniais, pingvinais ir 

kitais jūrų gyvūnais daugeliui poilsiautojų jau tampa tradicija. Istoriniame Nerijos forte įsikūręs 

Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas visus pajūrio gyventojus bei svečius kviečia pažinti 

paslaptingą vandenų pasaulį. Per metus čia apsilanko apie pusę milijono lietuvių bei užsienio 

svečių. Tai vienas lankomiausių muziejų šalyje. Daugiausiai dėmesio sulaukia delfinų pasirodymai. 

Šiauriausiame Kuršių nerijos taške esančiame muziejuje taip pat rasite jūrų gamtos ir laivybos 

istorijos ekspozicijas, kurios nuolat pildomos. Eksponatai pateikiami inovatyviai, panaudojant 

naujausias technologijas, o ir erdvės po rekonstrukcijos gerokai įspūdingesnės nei anksčiau. 

 

Морской музей - один из самых посещаемых музеев во всей Литве 

Гостя в Клайпеде или на Куршской косе, заглянуть поздороваться с дельфинами, 

тюленями, пингвинами и другими морскими животными для многих отдыхающих уже 

становится традицией. Литовский морской музей и дельфинарий, расположенные в 

историческом форте «Нерия», приглашают всех жителей и гостей приморья познакомиться с 

таинственным морским миром. Ежегодно сюда приезжает около полумиллиона гостей из 

Литвы и зарубежья. Это один из самых посещаемых музеев страны. Больше всего внимания 

привлекают выступления дельфинов. В музее, расположенном в самой северной точке 

Куршской косы, Вы также найдете экспозиции морской природы и истории судоходства, 

которые постоянно пополняются. Экспонаты представлены в инновационном виде с 

использованием новейших технологий, а музейные пространства после реконструкции 

выглядят куда более впечатляюще, чем раньше. 

 

Visiting Klaipėda or the Curonian Spit to say hello 

to dolphins, seals, penguins, and other marine 

animals are becoming a tradition for many 

vacationers. Located in the historic fort of Nerija, 

the Lithuanian Maritime Museum and 

Dolphinarium invite all the seaside residents and 

guests to explore the mysterious world of the 

waters. About half a million Lithuanian and foreign 

visitors come here every year. It is one of the most 

visited museums in the country. The focus is on 

dolphin performances. At the northernmost point of the Curonian Spit, you will also find exhibitions 

of marine nature and maritime history that are continuously filling. The exhibits are presented in an 

innovative way using the latest technologies, and the spaces after the reconstruction are much more 

impressive than before. 
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Kuršių nerijos istorijos muziejus 

1969 m. rugsėjo 16 d. istorijos muziejus duris atvėrė buvusiame Nidos liuteronų bažnyčios 

pastate. Muziejaus ekspozicija pristatė Kuršių nerijos ir Kuršių marių susiformavimą, gyventojus ir 

gamtą, verslus ir kt. 

1989 m. bažnyčią sugrąžinus tikintiesiems, ekspozicija buvo išardyta. 1995 m. nuomojamose 

patalpose buvo atidaryta ir kurį laiką veikė Kuršių nerijos gyventojų verslų ekspozicija, o 2002 m. 

buvo atidaryta nauja ekspozicija Neringos istorijos muziejuje Pamario gatvėje. Čia pristatomi ne tik 

Kuršių nerijos gyventojų verslai (varnų gaudymas maistui, žvejybos įrankiai, valčių maketai), 

tradicijos, bet ir Nidos pašto stoties istorija. Čia pasakojama apie senąją žvejybą burvaltėmis 

(kurėnais, kiudelvaltėmis), yra įrengtas vėtrungių ir jų piešinių stendas. Ekspozicijoje išsamiai 

pasakojama apie poledinę žūklę ant Kuršių marių ledo, gintaro graibstymą iš Baltijos jūros ir 

originaliausią gyventojų užsiėmimą – varnų gaudymą. Lankytojų dėmesį patraukia stintas 

„bumbinančio“ žvejo figūra. 

 

On the way to the Museum 

of Thomas Mann, one can see 

the modern architecture 

building, where the Neringa 

History Museum is established. 

Its exhibitions present the 

Curonian Spit residents’ crafts, 

fishing appliances, models of 

“kurėnas” (national type of 

boat), “kiudelvatis” (barrel 

shape boat), dragnet and wind 

mast boats, smelt destroyer and 

hunting crows, findings at Nida 

neolith settlement, history of 

Nida Post Station. The emphasis 

of that exposition is the license of Nida Post Station owner F. C. Kuwert, providing the right to 

produce beer at the post station – pub, the copy (year 1785) and photo – replications and maps 

reflecting specific character of life of post roads and post stations of European significance. Other 

mounts will show you the colors of resort life of Nida in XIX century and the beginning of XX 

century, everyday life of the residents and the history of old Froese family in Nida which has been 

of excusive status for several centuries. 

 

16 сентября 1969 г. Исторический музей свои двери открыл в здании лютеранского 

костела в пос. Nida. Экспозиция музея представляла формирование Куршской косы и 

Куршского залива, жителей, природу, ремесла и другое. 

1989 г. возвратив костел верующим, экспозиция была демонтирована. 1995 г. в арендуемых 

помещениях была открыта и некоторое время работала экспозиции древних ремесел 

жителей Куршской косы, а в 2002 г. была открыта новая экспозиция в Историческом музеи 

г. Neringa на улице Pamario. В нем представлены не только традиции и ремесла жителей 

Куршской косы (охота на ворон, рыболовные снасти, макеты лодок), но и история 

почтовой станции пос. Nida. Тут рассказывается про старинную рыбалку на парусных 

лодках (куренас и других), есть оборудован стенд флюгеров, подробно рассказывается про 

подлёдную рыбалку на льде Куршского залива, про добычу янтаря из Балтийского моря и 

оригинальное занятие местных жителей – охоту на ворон. Внимание посетителей 

привлекает фигура - манекен рыбака "приглашающего" корюшку. 
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Nidos žvejo etnografinė sodyba 

 

Kuršių nerijoje Nidos žvejo etnografinė sodyba, priklausanti Neringos muziejams, stovi ant 

marių kranto, pietinėje senosios Nidos dalyje buvusiame Hakeno kaime (kaimo dalis ant marių 

rago). 

Sodyba vietinių meistrų pastatyta 

1927 m., ir, kaip būdinga Kuršių 

nerijai, ją sudarė du namai, sujungti 

vienas su kitu (namas iš vakarų pusės 

buvo pristatytas vėliau) ir jis 1944 m. 

buvo nugriautas. Likusi sodybos dalis 

smarkiai nukentėjo per 1968 m. 

ledonešį. 

1973 m. Klaipėdos restauratoriai 

atstatė abu gyvenamuosius ir ūkinį 

pastatus. Name marių pusėje buvo 

įrengta ekspozicija, supažindinanti su 

būdingu XIX a. pab. – XX a. pr. Kuršių 

nerijos žvejų namų interjeru ir buitimi. 

Этнографическая усадьба рыбака в пос. Nida, принадлежащая музеям г. Neringa, 

стоит на берегу залива, в южной, старой часте пос. Nida, в бывшей деревне Hakeno (часть 

деревни на мысе). 

Усадьба была построенна в 1927 г., и как типично Куршской косе, она состоялась из 

двух домов, которые соединены друг с другом (дом на западной стороне был построен 

позже) и он был разрушен в 1944 г. Оставшаяся часть усадьбы была сильно повреждена во 

время ледохода в 1968 г. 

В 1973 г. реставраторы г. Klaipėda перестроели и жилой дом, и хозяйственное здание. 

В старой среде была создана экспозиция, которая познакомит посетителя с бытом рыбaко 

Куршкой косы. Здесь увидите их мебель, посуду и другие предметы, которые использывали в 

быту. 

 

The main building in the Fisherman's 

Ethnographic Farmstead was built in 1900, but 

in the beginning of eighties ice floes destroyed 

the dwelling house. The family that lived there 

was moved to another place and, after 

restoration of the dwelling, the ethnographic 

farmstead of XIX-XX century was set up here, 

which belongs to Neringa Museum of History. 

The old building had so called "two end" 

planning. However it wasn't complete. Later the 

museum authority constructed the second half 

of the building and obtained more space by not 

breaking the traditions because it was rather 

common to attach new rooms to the house when 

grown up children got married. 
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Pažinties takas 

Pažintį su Pilkosiomis kopomis (dar vadinamomis Mirusiomis kopomis) kviečiame pradėti 

nuo kelio Smiltynė – Nida 32 kilometro, kur įrengtas pažintinis pėsčiųjų takas Naglių gamtiniame 

rezervate. Nuo plento rytų kryptimi apie 1 kilometrą nusidriekęs pėsčiųjų takas supažindina 

lankytojus su išskirtine ir itin reta Europoje pilkųjų kopų buveine. 

 

 

 

Nagliai strict nature reserve, which stretches for nine kilometers from the village of Preila to 

Juodkrantė, covers the area of nearly 1680 ha. Here one can see the Grey Dunes (also known as the 

Dead Dunes), sites of the four sand-bound Curonian Spit villages as well as unique areas of willow 

overgrowth habbitats in the dunes or soils of the ancient forest buried by sand. Due to strong winds 

in these dunes spectacular ravines and washouts were formed. In some places one can see even 

ancient soils protruded from the sand. 

 

Saulės laikrodis 

Parnidžio kopą, iškilusią į 53 metrų aukštį, puošia saulės laikrodis - kalendorius. Jį sudaro 

apskrita aikštelė su puslankiu iškilusiomis nedidelėmis pakopėlėmis, žyminčiomis valandas. 

Aikštelės centre stovi šlifuoto akmens 13,8 m. aukščio obeliskas, nuo kurio krintantis šešėlis ir 

tampa laikrodžio rodykle. Obeliskas išraižytas kalendoriniais runų ženklais bei švenčių 

piktogramoms, paimtomis iš XVII a. medinio kalendoriaus. Aikštelės šonuose stovi keturios 

skulptūrinės figūros pavasario ir rudens lygiadieniams bei vasaros ir žiemos saulėgrįžoms. 

Parnidžio kopa - vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima stebėti, kaip saulė teka iš vandens ir į 

vandenį nusileidžia. 

Saulės laikrodis - kalendorius pastatytas 1995 m., jį sukūrė autoriai: architektas Ričardas 

Krištopavičius, skulptorius Klaudijus Pūdymas, etnokosmologas Libertas Klimka. 

1999 m. per Lietuvą praūžęs uraganas „Anatolijus” nugriovė dalį Saulės laikrodžio, tačiau 

2011 metais lapkričio mėnesį nulaužta laikrodžio stela buvo rekonstruota. 
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Built in 1995, authors: architect Ričardas Krištopavičius, sculptor Klaudijus Pūdymas, ethno 

cosmologist Libertas Klimka 

The Parnidis Dune, rising up to 53 meters high, is decorated with a sundial-calendar. It 

consists of a circular platform with small hour-representing stair-steps arranged semicircle. In the 

centre of the platform, there is a 13.8 m high obelisk of sanded stone; the falling shadow of it serves 

as a clock. The obelisk is carved with runic characters and public holiday icons taken from the 17th 

century wooden calendar. There are four sculptural images for the spring and autumn equinoxes 

and summer and winter solstices arranged on each side of the platform. The Parnidis Dune is the 

only place in Lithuania where you can watch the sun rising out of the water and again sinking into 

the water. 

 

Установлены в 1995 г., авторы: архитектор Ричардас Криштопавичюс, скульптор 

Клаудиюс Пудимас, этнокосмолог Либертас Климка 

Парниджскую дюну, возвышающуюся на 53 метра, украшают солнечные часы-

календарь. Это круглая площадка с небольшими полукруглыми ступенями, означающими 

часы. В центре площадки установлен обелиск из шлифованного камня высотой 13,8 метра, 

падающая тень от которого и служит стрелкой часов. На обелиске выгравированы знаки 

рунического календаря и праздничные пиктограммы, взятые из деревянного календаря XVII 

в. По бокам площадки установлены четыре скульптурные фигуры, означающие весенние и 

осенние равноденствия и летние и зимние солнцестояния. Парниджская дюна – 

единственное место в Литве, где можно увидеть, как солнце встает из воды и в воду 

опускается. 

 


