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Kiekvienas žemės kampelis, ar tai būtų 
kokie amazonių miškai, ar ledynų paslėpti 
antarktidų kalnynai, ar, rodos, toks pažįsta-
mas ir savas pamarys Lietuvoje, visi jie savi-
ti ir pilni paslapčių. Kartais tie išskirtinumai 
akivaizdžiai matomi, o kartais pastebimi tik 
akyliau pasižvalgius. 

2021 m. rugsėjo pabaigoje, minėdami 
Geo loginio paveldo dieną, išsiruošėme į ke-
lionę, norėdami kiek atidžiau susipažinti su 
mūsų pamario gamta. Šis kraštas tiesiog al-
suoja vandeniu, jis įsigėręs į dainas, sakmes, 
spalvas, krašto istoriją.

Susitikome Šilutėje, šišoniškių seniau Ši-
lokarčema vadintoj. Aplankėme XX a. pr.  

Aldona Damušytė, Lietuvos geologijos tarnyba

PAMARIO PASLAPČIŲ ŠYDĄ PRASKLEIDUS…

Centrinis Šilutės liuteronų bažny-
čios altorius. A. Damušytės nuotr.
Central altar of Šilutė Lutheran 
Church

dvarininko Hugo Šojaus 
(Hu go Scheu) dovanotoje 
žemėje pastatytą evangeli-
kų liuteronų bažnyčią. 
Meistriškai ištapyta Kara-
liaučiaus meno akademijos  
profesoriaus Richardo Pfai-
ferio (Richard Pfeiffer), ji 
kaip niekas kitas atspindi 
šio krašto dvasią. Altoriaus 
freskoje pavaizduota net 
120 garsių Prūsijos švie-
suomenės atstovų, o virš  
jo – mėlyname visatos fo-
ne – Nukryžiuotojo figūra. 
Dar dvi freskos – „Audros 
nutildymas“ ir „Skęstan-
tis Petras“ – išlydi išeinant 
iš maldos namų. Apie jas  
R. Pfeiffer‘is rašė: „Tie 
du atsitikimai pilni gilios 
prasmės. Aš panaudojau 

juos kaip paguodą žvejams ir jūreiviams, ku-
rie Kuršių mariose ir jūroje dažnai rizikuoja 
savo gyvybe. Galvojau ir apie žemumų gy-
ventojus, nuolat kenčiančius nuo potvynių.“ 
Šiuose profesoriaus žodžiuose užkoduota visa 
gyvenimo pamario krašte esmė.

Nemuno deltos regioninio parko eko-
logas P. Bagdonas Informaciniame centre 
Rusnėje papasakojo mums apie „unikalius 
didžiausios Lietuvos upės (Nemuno) deltos 
kraštovaizdžius su protakų ir senvaginių eže-
rų sistema“, apie „savitą Krokų lankos ežerą, 
Kniaupo įlanką, upės deltos atšakas, Rusnės 
salą su žemiausia mūsų šalies paviršiaus vie-
ta, natūralias užliejamas Nemuno žemupio 
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Aiškinamės pamario krašto geologines paslaptis. L. Gedminienės nuotr.
We are learning the geological secrets of the coastal region

pievas, pelkėtyros mokslo lopšį – Aukštuma-
los pelkę“, priminė, kad šis kraštas – svarbus 
paukščių migracijos kelias, kad čia gyvena 
„didžiausia globaliai nykstančių meldinių 
nendrinukių populiacija“, kad sukurta „uni-
kali polderių sistema bei atgaivintas kultūros 
paveldas: lietuviškoji Venecija – Minijos kai-

mas, Ventės, Uostadvario švyturiai, Skirvytė-
lės kaimas ir Rusnės miestelis“.

Pažintį su pamariu tęsėme K. Banio etno-
grafinėje sodyboje Rusnėje: ieškodami pažįs-
tamų rakandų ir stebėdamiesi nematytais, 
žvalgėmės po žvejo trobą, klausėmės rus-
niškės gidės pasakojamų istorijų. O tuomet 

Kūlgrinda – pažintiniu taku – į Aukštumalos širdį. J. Gudonytės nuotr.
Kūlgrinda – an educational trail to the heart of Aukštumala
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Ventės rago ornitologinė stotis. L. Gedminienės nuotr.
Ventė Cape Ornithological Station 

pabandėme atskleisti vieną kitą geologinę 
Nemuno deltos, kuri nuo seno domino tyri-
nėtojus, paslaptį. Tyrinėta šio krašto geolo-
ginė sandara, geomorfologija ir hidrologiniai 
ypatumai, nagrinėtos krašto raidos paleo-
geografinės sąlygos. Dalis tyrėjų Nemuno 
deltos vystymosi pradžią sieja su vėlyvuoju 
ledynmečiu, o jos geologinę raidą – su Baltijos 
jūros baseinų vandens lygio svyravimu. Kiti 
autoriai mano, kad deltos užuomazgos atsira-
do dar priešledynmečiu, o geologinio vysty-
mosi istoriją sieja su lokaliais neotektoniniais 
Žemės plutos judesiais. Kai kuriuose darbuose 
teigiama, kad dabartinės Nemuno deltos vie-
toje turėtų būti aliuvinių sąnašų pripildytas ir 
šitaip palaidotas senojo Nemuno slėnis, kurio 
tįsą kai kurie tyrėjai įžvelgia povandeniniame 
Baltijos jūros šlaite. Visos šios teorijos turi 
teisę egzistuoti, nors kiekviena jų kol kas ke-
lia dar daug neatsakytų klausimų… Tikrosios 
tiesos paieškos vyksta nuolat, o jos atskleidi-
mas – ateities tyrėjų rankose. 

O ar žinote, kokia žymiausia pasaulyje pel-
kė? Tai dar vienas pamario krašto perlas – aš-
tuntą tūkstantmetį skaičiuojanti Aukštumala. 
Ji pirmoji pasaulyje moksliškai detaliai ištirta 
ir aprašyta Karlo Vėberio (C. A. Weber) mo-
nografijoje. Unikalus pelkės reljefas, augalija, 

gyvūnija jau XX a. pr. žadino tyrėjų susido-
mėjimą. Eidami buvusia kūlgrinda (dabar – 
pažintiniu taku) pasiekėme beveik patį pelkės 
vidurį, pajutome jos trauką ir žavesį.

O saulė pamažu artėjo prie laidos… Dar 
norėjome suspėti aplankyti Ventės ragą, švy-
turį ir, žinoma, Ornitologinę stotį, turinčią 
įdomią ir jau beveik šimtmetį trunkančią is-
toriją. Jos vadovas Vytautas Jusys papasakojo, 
kad šią vietą, kaip unikalią kasmetinės paukš-
čių kelionės stotelę, pirmasis pastebėjo Mikas 
Posingis (1887–1951 m.), kuris 1924–1944 m. 
dirbo Ventės rago švyturio prižiūrėtoju. Jis 
artimai bendravo su Rasytės ornitologinės 
stoties mokslininkais, o žymiam gamtininkui 
prof. Tadui Ivanauskui, kuris 1929 m. pradė-
jo sistemingai žieduoti paukščius, pasiūlė tai 
daryti ir Ventės rage. Taigi sparnuočiai čia 
pradėti reguliariai stebėti nuo 1929-ųjų, o žie-
duoti – nuo 1930 m. 

Saulei leidžiantis dar trumpam stabtelė-
jome prie marių pakrantės atodangos. Na, 
o vakarojimas ir nakvynė Lietuvos Venecija 
vadinamame Mingės kaime tik dar labiau su-
stiprino jausmą, kad šiame krašte karaliauja 
vanduo. Pagrindinė kaimo gatvė – nepatikė-
site – Minijos tėkmė! Tokia gatvė – vieninte-
lė Lietuvoje, ja kaimynai pasisvečiuoti vieni 
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pas kitus plaukia nuosavomis valtelėmis ar 
kateriais. Šį labai šlapią kelią pakirdę ryte iš-
bandėme ir mes – plaukėme Minija, toliau 
Takgrabės deltine atšaka ir Atmatos upe, kol 
„išėjome į atvirus vandenis“ – Kuršių marias. 
Apžvelgę jų tolius ir Atmatos krantus, išlipo-
me Uostadvaryje, kur apžiūrėjome taisyklingo 
aštuonkampio formos 18 m aukščio švyturį, 
statytą 1873–1876 m. Vėliau dar aplankėme 

moderniai sutvarkytą Minijos naftos verslo-
vę prie Kintų ir pasivaikščiojome po naujai 
įrengtą uostelį Drevernoje. 

Paklausite, kiek gamtos paslapčių pavyko 
atskleisti kelionėje ir kiek dar liko neįmintų 
mįslių? Aptarsime, kai vėl susitiksime Geo-
loginio paveldo dienos išvykoje 2022-ųjų ru-
denį, kuri vyks smegduobėmis garsėjančiame 
Biržų krašte…

Kuršių marių pakrantės atodanga. L. Gedminienės nuotr.
Shore exposure of the Curonian Lagoon

Pakeliui į Uostadvarį. A. Damušytės nuotr.
On the way to Uostadvaris
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