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 PĖSČIOMIS
„TARP DVIEJŲ VANDENŲ“
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 7 km ilgio maršrutas
skirtas didžiausiai Kuršių nerijos
nacionalinio parko gyvenvietei
Nidai ir jos apylinkėms pažinti. Maršrutas
išsiskiria gamtinių vertybių gausa, eidami juo
aplankote šešis objektus. Pamario, miško ir
pajūrio takais rekomenduojame keliauti
pėsčiomis ar su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis.

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
Naglių g. 8, Nida

2. Žvejo etnografinė sodyba
Šalia marių pakrantės įsikūrusi žvejo etnografinė
sodyba. Sodybą sudaro kiemas, želdiniai, šulinys,
gyvenamasis ir ūkinis pastatai. Gyvenamajame
name įrengta interjero ekspozicija supažindina
lankytojus su XIX a. pabaigai - XX a. pradžiai
būdinga Kuršių nerijos žvejo buitimi: įranga,
baldais, audiniais, namų apyvoka, darbo įrankiais.
Darbo laikas:
06.01–09.15 mėn. I–VII 10.00–18.00
09.16–05.31 mėn. II–VI 10.00–17.00
Naglių g. 4, Nida
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3. Apžvalgos aikštelė ant Parnidžio kopos

5. Apsauginis pajūrio kopagūbris

Parnidžio pažintinis takas Jus nuves prie 52 m
aukščio Parnidžio kopos. Lipdami mediniais laiptais
pateksite ant Parnidžio kopos viršūnės įrengtos
apžvalgos aikštelės. Nuo Parnidžio kopos į šiaurę
atsiveria Nidos gyvenvietės ir kalnapušėmis
apželdintų kopų vaizdas, o atsisukę į pietus išvysite
Grobšto gamtiniame rezervate esančias pustomas
smėlio kopas. Rytinėje nerijos pusėje tyvuliuoja
Kuršių marios, o vakarinėje - ošia Baltijos jūra. Čia
puiki vieta paukščių stebėjimui rudeninių ir
pavasarinių migracijų metu.

Leidžiantis 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
iki gelbėjimo stoties pasimėgausite jūros bangų
mūšos garsų terapija ir kranto akmenėlių masažu
pėdoms.

4. Urbo kalnas

6. Uošvės kalnas

Nuo kopos tęskite kelionę Parnidžio pažintiniu taku
einančiu per mišką link Urbo kalno. Šis kalnas yra
viena iš pirmųjų apželdintų kopų Kuršių nerijoje.
Čia stovi 29 m aukščio Nidos švyturys. Jis siunčia
baltos šviesos signalus, kurie matomi jūroje už
41km (22 jūrmylių). Švyturyje yra net 6 lempos, bet
šviečia tik viena, kuriai perdegus automatiškai
įsijungia kita. Švyturys turi savarankišką elektros
stotį.

Šiaurinėje Nidos dalyje, Skruzdynėje, nuo Uošvės
kalno atsiveria įstabus peizažas: žemai stovintys
žvejų namai, Kuršių marių vaizdas, tolumoje
matomas Bulvikio ragas. XIX a. pab. – XX a. pr.
dailininkai ir fotografų šią vieta praminė „Itališku
vaizdeliu“. Ant Uošvės kalno pastatytame name
vasaras leido žymus vokiečių rašytojas, Nobelio
premijos laureatas Tomas Manas. Dabar
vasarnamyje
veikia
memorialinė
rašytojo
ekspozicija bei kultūros centras.
Darbo laikas:
05.11–09.16 mėn. I–VII 10.00–18.00
09.15–05.10 mėn. II–VI 10.00–17.00
Skruzdynės g. 17, Nida
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