Lankymosi taisyklės
Kuršių nerijos nacionalinio
leidžiama:






parko

teritorijoje

pažintiniu maršrutu keliauti pėsčiomis;
pažintiniu maršrutu keliauti dviračiu;
stebėti paukščius;
maudytis jūroje;
naudotis poilsiaviete.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija,
dalyvaudama Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos organizuojamame projekte
“Iš lankytojų centro – į gamtą”, Jums siūlo išbandyti
maršrutus, prasidedančius Lankytojų centruose ir
toliau vedančius Kuršių nerijos gamtos takais.

MARŠRUTAS DVIRAČIU
„PO NIDOS APYLINKES“
Siekiant išsaugoti unikalią Kuršių nerijos aplinką,
nacionalinio parko teritorijoje draudžiama:







Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
Lankytojų centrai:
Smiltynėje: Smiltynės g. 11, Klaipėda
Tel. 8 46 402256, el. p. info@nerija.lt
(tik vasaros sezono metu)
Nidoje: Naglių g. 8, Nida
Tel. 8 469 51256, el. p. infonida@nerija.lt




statyti palapines;
kurti laužus nenustatytose vietose;
kopti ir leistis kopų šlaitais, bei kitaip
ardyti kopas;
žaloti augaliją (medžius, krūmus, miško
paklodę ir kt.);
teršti aplinką, gadinti ženklus ir įrengimus;
triukšmauti, baidyti paukščius jų perėjimo
ir migracijos metu, naikinti lizdus;
statyti transporto priemones tam
nenustatytose vietose;
ardyti pajūrio apsauginio kopagūbrio
sutvirtinimus.

Šis apie 18 km ilgio maršrutas
skirtas didžiausiai Kuršių nerijos
nacionalinio parko gyvenvietei
Nidai ir jos apylinkėms pažinti. Maršrutą
sudaro penki - šeši lankytini objektai,
priklausomai
nuo
Jūsų
tolimesnio
pasirinkimo. Jums teks važiuoti dviračių taku
natūraliais miško keliukais, pajūrio smėliu.

1. Kuršių nerijos nacionalinio parko
Lankytojų centras
Nidos etnografinėje dalyje įsikūrusiame Lankytojų
centre (toliau – LC) Jums bus suteikta išsami
informacija apie Kuršių nerijos gamtos ir kultūros
vertybes, lankytinas vietas, vykstančius renginius,
teikiamas pažintinio turizmo ir kitas paslaugas. Čia
platinami informaciniai leidiniai ir suvenyrai šiai
saugomai teritorijai pažinti. Į Jūs dominančius
klausimus maloniai atsakys paslaugūs LC
darbuotojai.
Darbo laikas:
04.01 – 09.30 mėn II–VI 9.00–12.00 13.00–18.00
10.01– 03.31 mėn. I–V 8.00–12.00 13.00–17.00

3. Vecekrugo kopa

5. Bulvikio ragas

Vecekrugo kopa – tai aukščiausia Kuršių nerijos
kopa, siekianti 67,2 m. aukštį. Jos pavadinimas kilęs
nuo kuršiško “vece” – “senas” ir “kruogs“–
“smuklė”, primenantis kopos papėdėje buvusią
smuklę. Visa kopa apaugusi kalninės pušies
masyvais. Kalnine pušimi buvo apželdinta daugelis
link Kuršių nerijos gyvenviečių slinkusių kopų ir taip
sustabdytas miškų ir gyvenviečių užnešimas smėliu.

Bulvikio ragas - tai plačiausia Kuršių nerijos
pusiasalio vieta, siekianti 3,8 km. Prieš apželdinant
didžiąsias kopas, Bulvikio ragas labai greitai didėjo:
1837-1910 m. kasmet pailgėdavo vidutiniškai 7 m.
Šiuo metu vyksta atvirkštinis procesas – ragas
plaunamas marių srovių, jis nepaliaujamai mažėja.
Nuo Bulvikio rago ir įlankos atsiveria puiki Kuršių
marių pakrančių panorama, kitame marių krante
matosi Ventės ragas.

II. Grįžimas į Nidą pajūriu:

Du pasirinkimo variantai:

Naglių g. 8, Nida

I. Grįžimas į Nidą per Bulvikio ragą:

4. Bulvikio įlanka
2. Pamarys
Šalia Kuršių marių pakrantės, per visą Nidos
gyvenvietės ilgį, eina dviračių takas. Važiuodami
galėsite groželis senąją Kuršių nerijos architektūra
ir marių vaizdu. Pamario dviračių tako atkarpai
pasibaigus
vadovaukitės
kelio
ženklais,
nukreipiančiais į dviračių taką.

1.

2.

Bulvikio įlankoje, ant Kuršių marių kranto, rasite
poilsiavietę „Bulvikis“. Poilsiavietė pasiekiama
važiuojant dviračių taku Preila - Nida, ties
nurodomaisiais ženklais pasukus į kairę. Yra įrengta
erdvi aikštelė, kurioje galima žaisti įvairius
sportinius žaidimus, pailsėti.

3.

4.

6. Apsauginis pajūrio kopagūbris
Iš dviračio tako pasukite į miško kelią pažymėtą
rodykle „Jūra 2,1 km“, atsargiai kirskite
automobilių kelią. Važiuojant miško taku link jūros
medžiais apaugusį kraštovaizdį pakeičia pajūrio
palvė, o už jos - apsauginis pajūrio kopagūbris. Šis
apsauginis kopagūbris pradėtas žmogaus rankomis,
padedant vėjui, jūrai, smėliui, nerijos pajūryje iškilo
maždaug prieš 200 metų. Kopagūbrio tikslas
sulaikyti pajūryje jūros išmetamą smėlį ir neleisti
jam keliauti į nerijos gilumą. Toliau keliaudami
pajūriu, smėlio danga grįžkite į Nidos gyvenvietę.
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