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Kas yra Kuršių Nerija

• Kuršių Nerija – siaura, sąnašinė 180 km² ploto 

sausumos juosta iš smėlio, gargždo ir žvirgždo.

• 98 km ilgio (52 km Lietuvos, 46 km Rusijos)

• 0,4 – 4 km pločio

• Ją supa Kuršių marios ir Baltijos jūra



Susidarymo istorija

Nuo Kuršių nerijos

atsiradimo praėjo daugiau nei 5000

m. Nerijos užuomazgomis tapo

moreninės (ledyno sustumtos) salos.

Iš jūros bangų išskalauto smėlio

vėjas paplūdimyje supustydavo

kauburius ir, gindamas juos rytų

kryptimi gilyn į neriją, suformavo

pasagos formos parabolines kopas.



Kuršių Nerijos istorija

Pirmą kartą Kuršių nerija “Nestland” vardu paminėta Kryžiuočių ordino

metraščiuose 1258 m. Nuo XIII a. vid. ši teritorija priklausė Kryžiuočių ordinui.

Kuršių nerija susiformavo prieš 3–5 tūkstančius metų prieš mūsų erą.

Pusiasalis iki XVII a. buvo apaugęs miškais, tačiau 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.



Per 1706-1846 m. smėlis Kuršių nerijoje palaidojo 14

kaimų vietų. Prasidėjusį masinį smėlio judėjimą nerijoje stabdė

tik dideli kopų sutvirtinimo bei apželdinimo darbai, pareikalavę

daug laiko, lėšų ir žmogaus darbo. Keli iš šių miestų vadinasi:

Karvaičiai, Nagliai, Lotmiškis, Gausutė ir t.t.



APSODINIMAS

Kopas želdinti ir tvirtinti pradėjo Prūsijos valdžia 1805 m.

Pradininkai Davidas Gottliebas Kuwertas, vėliau jo darbus tęsė jo sūnus

Georgas Davidas Kuwertas. Kuršių Neriją apsodino, kad sulaikytų

pustomą smėlį, vėją. Šiam darbui prireikė apie 300 darbininkų. Visas

darbas truko apie 100 metų.



Kuršių Nerijos gyvenvietės

Lietuvos gyvenvietės:

• Nida

• Preila

• Pervalka

• Juodkrantė  

• Smiltynė

Rusijos gyvenvietės:

• Pilkopa(Morskoje)

• Rasytė(Ribačij)

• Šarkuva(Lesnoje)



Kuršių Nerijos nacionalinis parkas

Kuršių Nerijos nacionalinis parkas įsteigtas 1991 m. siekiant išsaugoti

vertingiausią gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio

kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūrinio paveldo vertybes.

Kuršių Nerija taip pat priklauso saugomų teritorijų tinklui Natura 2000.



VANDENS TELKINIAI

• Nerijoje yra tik vienas 300 m ilgio upelis

įtekantis į Kuršių marias;

• 3 mažos lagūnos;

• 1 ežeras – Žuvėdrų liūnas (Rasytėje);



KYŠULIAI

• Didesnieji kyšuliai (ragai);

• Grobšto (Vostočnyj) ragas;

• Bulvikio ragas;

• Žirgų ragas (Birštvyno);

Bulvikio ragas

Grobšto ragas

Žirgų ragas



GINTARO ĮLANKA

• Gintaro įlanka – nedidelė Kuršių marių įlankėlė šiaurinėje Juodkrantės dalyje.

• Vardas siejamas su gintaro gavybos laikais XIX a.

• Dabar Gintaro įlankoje organizuojami tradiciniai renginiai per Jonines ir

Rudens lygiadienį.



Lankytinos vietos



Negyvosios kopos
Negyvosios kopos priklauso Naglių

gamtos rezervatui (1680 ha). Prieš kelis šimtus

metų pustomis kopos čia pasiglemžė keturis

kaimus ir dvejas senas kapinaitės. Dėl stiprių

vėjų šiose kopose susidaro įspūdingos daubos ir

išgraužos, atsiveria senieji dirvožemio klodai.



Parnidžio pažintinis 

takas

Parnidžio kopos papėdėje,

Tylos slėnyje prasideda pažintinis

takas. Jis tęsiasi 1,8km. Čia Jūs

pamatysite įvairiausių augalų,

kerpių, grybų, vabzdžių,

paukščių, bei gėrėsitės nuostabiais

peizažais, pasisvečiuosite „genio

kalvėje“, susipažinsite su „medžio

biografija“.



Žirgų rago švyturys
Tai vienintelis švyturys, įrengtas Kuršių mariose, o ne sausumoje. 1900 m.

jis pastatytas ant nedidelės dirbtinės salelės. 14 m aukščio statinys yra navigacinis

ženklas, padedantis susiorientuoti laivams. Dabar jis automatiškai skleidžia baltos

šviesos signalus, kurie yra matomi 13 km spinduliu. Jis puikiai matomas nuo marių

kranto.



Lietuvos jūrų 

muziejus

1979m. Kopgalio tvirtovėje atidarytas

Jūrų muziejus – akvariumas. Akvariume

galima pamatyti Lietuvos gėlavandenes,

Baltijos jūros bei tropinių jūrų žuvis,

bestuburius, įspūdingo dydžio žuvys –

eršketus. Tropinių jūrų akvariumai skirti

kietiesiems, minkštiesiems koralams,

kitiems bestuburiams gyvūnams ir

koralinėms žuvims.



Vecekrugo kopa
Pati aukščiausia kopa Kuršių nerijoje

yra vos už 1,5 km į pietus nuo Preilos.

Vecekrugo aukštis siekia 67 m. Stovėdami

aikštelėje atidžiai apžvelkite Bulvikio ragą,

pasigrožėkite pamario gojeliais, leiskite

žvilgsniui klajoti smėlio takais išraižytais

pušynais.



Bulvikio ragas
Bulvikio ragas - tai

plačiausia Kuršių nerijos pusiasalio

vieta, siekianti 3,8 km. Manoma,

kad rago ir šalimais esančios

įlankos pavadinimas kilo nuo

kuršiškos pavardės Bulvikis. 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.



Tomo Mano kultūros 

centras, muziejus

Nidos gyvenvietės šiaurinėje

dalyje (Skruzdynės g.) ant Uošvės

kalno stovi vokiečių rašytojo,

Nobelio premijos laureato Tomo

Mano vasarnamis. 1967m. šiame

name atidaryta skaitykla, įkurta

rašytojo memorialinė ekspozicija.

1996m. jame atidarytas

memorialinis muziejus, vėliau

įsteigta ne pelno organizacija Tomo

Mano kultūros centras.



Parnidžio kraštovaizdžio draustinis
• Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje yra vieta, kur 1933 m. buvo įkurta Aeroklubo

sklandymo mokykla. Ji egzistavo iki 1939 m., kuomet Klaipėdos kraštas buvo

okupuotas Vokietijos. 1939 – 1943 m. šioje vietoje sklandė būsimieji vokiečių karo

lakūnai. Dabar iš mokyklos pastato beliko tik pamatai, o šalia buvęs aerodromas

apaugo medžiais. Apie čia buvusią sklandytojų mokyklą primena 1979 m. pastatyta

simbolinė angaro arka ir paminklinis akmuo.



• Kraštovaizdžio draustinio šiaurinėje dalyje, tarp Preilos ir Pervalkos, stūksantis Karvaičių

kalnas saugo vieną tragiškiausią Kuršių nerijos kaimų užpustymo istoriją. Iki 1797 m. kalno

vietoje buvo Karvaičių kaimas, kurio gyventojai traukdamiesi nuo smėlio pustymo, net kelis

kartus kėlėsi iš vienos vietos į kitą. Tačiau ir naujoji vieta Karvaičių įlankos pakrantėje jų

neišgelbėjo. Po ilgos ir nesėkmingos kovos su smėliu, po to, kai buvo užpustyta Karvaičių

bažnyčia, žmonės paliko kaimą. Dalis jų persikėlė į Juodkrantės pietinį pakraštį, dalis į Nidą

ir Naglius (Agilą). Užpustytas Karvaičių kaimas - tai vieno žymiausių XIXa. pradžios

tautosakininko ir poeto, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Gedimino Rėzos

(1776-1840 m.) gimtinė. Jis pirmasis 1818 m. išleido K.Donelaičio "Metus", vėliau -

pasakėčias, 1825 m. paskelbė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį "Dainos". L.G.Rėzai

atminti 1979 m. ant Skirpsto kopos, šalia Pervalkos gyvenvietės, pastatytas paminklas

(dailininkas E.Jonušas).



Garnių kalno kraštovaizdžio draustinis
• Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ypatingą mokslinę vertę

turinčias Juodkrantės apylinkes su sengire apaugusiomis parabolinėmis kopomis,

raiškiu Avinkalnio kyšuliu (ragu), lygumine pajūrio ir padrėkusia pamario palve, į

Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos

bendrijos svarbos buveinėmis.



• Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio plotas - 250,09 ha. Šis draustinis įsiterpęs tarp

Juodkrantės rekreacinės zonos ir Naglių gamtos rezervato.

• Avių kalno arba Avikalnio pavadinimo kilmė aiškinama įvairiai. Anuomet, žvelgiant nuo

Kuršių marių pusės, kalno kontūras buvo panašus į avies galvą. Kita versija susijusi su garsų

asimiliacija ir vertimu, kai iš vokiško kalno pavadinimo Schapen (Berg) (1796 m.

žemėlapyje), ilgainiui pavadinimas pakito į Schafen (Berg), kas vokiečių kalboje reiškia Avis.

Treti tiki, jog ant šio smėlio kalno ganėsi avys. Ant Aviklanio viršūnės įrengta apžvalgos

aikštelė, nuo kurios matyti Avikalnio rago palvės kompleksas bei viena gražiausių Kuršių

nerijos panoramų – slėnis, Pilkosios (Mirusios) kopos Naglių gamtos rezervate, Juodkrantės

sengirės fragmentai. Avikalnį lengviausiai pasieksite automobiliu, važiuodami nuo Klaipėdos

pusės 23-ajame kelio Klaipėda – Nida kilometre, dešinėje kelio pusėje.



Alksnynė

Alksnynės gynybinių įtvirtinimų kompleksą

1939 – 1944 m. pastatė nacistinės Vokietijos

administracija. Jis buvo skirtas Klaipėdos miestui

apsaugoti nuo sovietų aviacijos antskrydžių ir

artilerijos apšaudymų. Aplink Alksnynės bateriją

dar buvo įrengti bunkeriai vadavietei, patalpos

generatoriams, vandentiekis, kanalizacija.



Alksnynė

•Alksnynė- gyvenvietė Kuršių nerijoje, tarp

Smiltynės ir Juodkrantės įkurta XIX amžiuje

(19a.). 1961m. gyvenvietė buvo prijungta prie

Neringos miesto. Garsėja- Vėžių įlanka,

Budnio įlanka, Klevų Kalvos ragas, Lybio

įlanka, Lybio ragas. 2006 m. gegužės

pradžioje į šiaurę nuo Alksnynės kilo miško

gaisras, nusiaubęs per 200 ha miško.

•Už Alksnynės vienkiemio, marių pakrantėje,

stovi paminklas Tarybinės Armijos kariams.

1945 m. sausio pabaigoje kovose dėl Kuršių

nerijos žuvo septyni rusų desanto kariai. 1967

m. jų žūties vietoje pastatytas paminklas.



Juodkrantė

•– antra pagal dydį gyvenvietė Kuršių nerijoje, 18

km į pietus nuo Klaipėdos, prie kelio 167 Smiltynė–

Nida . Gyvenvietė yra Neringos savivaldybės

teritorijoje. Istorinis-urbanistinis draustinis, linijinio

plano gyvenvietė, nusidriekusi 2 km palei marias.

1946 m. rugpjūčio 3 d. Juodkrantė tapo miesto

gyvenviete (kaip vasarvietė). Čia žmonių gyventa

nuo seno: jos apylinkėse rasta akmens, žalvario ir

ankstyvojo geležies amžiaus archeologinių gintaro

dirbinių. Juodkrantės lankytinos vietos: Akmens

skulptūrų parkas „Žemė ir vanduo”, Gintaro įlanka,

Raganų parkas, Juodkrantės aplinkos tyrimų

laboratorija.



VĖTRUNGĖS Vėtrungė arba vėjarodis –

meteorologinis, tačiau dažnai ir

puošybinis įrengimas, skirtas

nustatyti vėjo krypčiai. Sudaro ašis,

ant kurios sukasi vėjo

pasipriešinimą sukeliantis

įrengimas, Vėtrungės paprastai

iškeliamos kuo aukščiau, pvz., ant

namo stogo, laivo stiebo ir pan.

Puošybinės vėtrungės naudojamos

nuo senovės, nes žmonės siekė

sužinoti vėjo kryptį, darančią didelę

įtaką orams ir, tuo pačiu, derliui.

Vėtrungės dažnai buvo papuoštos

įvairiais puošybiniais elementais –

gaideliais, kryžiais.



Krikštai, antkapiai, 

paminklai
Krikštas – antkapinis paminklas

(smulkiosios architektūros rūšis). Tai
viena iš pačių seniausių antkapinių
paminklų formų Lietuvoje. Krikštai
daryti iš medžio, puošti
kiaurapjūviu.Vienas seniausių
memorialinių paminklų Lietuvoje.
Pirmąkart paminėti XVI a.(16a.) Krikštai
labiausiai buvo paplitę Mažojoje
Lietuvoje: Kuršių Nerijoje ir Nemuno
žemupio teritorijoje. Dažniausiai statė
Prūsijos lietuviai protestantai.



NIDOS ŠVYTURYS
Nidos švyturys arba Urbo kalno

švyturys – navigacinis ženklas, esantis Kuršių

nerijoje, Nidoje, 900 metrų nuo Baltijos jūros

ant Urbo kalno. Pirmojo Nidos švyturio

statyba pradėta po Vokietijos suvienijimo XIX

amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje, 27

metrų aukščio bokštas buvo sumūrytas iš

raudonų plytų. Jo link vedė karo belaisvių

statytas akmeninis grįstas takas su 200

laiptelių, kurie išlikę iki šių dienų.



KURĖNAS
Kurėnas arba Kurnų valtis, Korno valtis (vok.

Kurenkahn) – dvistiebė, burinė, plokščiadugnė

valtis (laivas) daugiausia naudota kuršininkų

žvejų (kopininkų) gyvenusių pamario

gyventojams kurėnas buvo vienas svarbiausių

buities atributų: jais plaukdavo žvejoti,

gabendavo prekes ir gyvūlius, taip pat kurėnus

naudojo kaip keleivinio transporto priemones

prūsų, vėliau Lietuvos pamario, įskaitant Kuršių

neriją.



ŽVEJYBOS BŪDAI 

Žvejybos būdai sparčiai pradėjo kisti

tobulėjant technikai. XX a. 6 dešimtmetyje

plokščiadugnes žvejų valtis - kurėnus, labai

sparčiai ima keisti motorinės dorės, vėliau –

„botai“. Jau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

šalia žvejybos verslo atsiranda ir kitas

pragyvenimo šaltinis – poilsiautojų priėmimas

ir aptarnavimas. Ši veikla ilgainiui išstumia

žvejybą iš kasdienio vietinių gyventojų

užsiėmimo.



STINTAPŪKIS
Stintapūkis – „bumbinimo“ šventė

Kuršių Nerijoje pirmą kartą buvo surengta

2012 metais, Šventės pagrindinis akcentas,

kaip ir „Palangos stintoje“, agurkais kvepianti

žuvis – Stinta Ir tradicinis šios žuvies poledinės

žvejybos būdas „bumbinimas“,Šventė vyksta

visose Kuršių Nerijos gyvenvietėse, pats

šventės pavadinimas kilęs nuo žodžių junginio

stinta ir pūki, Frazė buvo naudojama senovėje,

norint privilioti žuvis į po ledu nuleistus

tinklus, grindiniai šventės renginiai – Nidoje.



ŽOLINĖ AUGALIJA

• Kuršių Nerijos parke auga apie 900 augalų

rūšių (induočių augalų, kerpių, samanų), iš

kurių 31 įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą.

• Kuršių Nerijos pakrantėse augimo sąlygos -

stiprūs vėjai; sausi, greitai įkaistantys,

nederlingi dirvožemiai; druskingas vanduo;

staigios ir dažnos oro permainos.



Augmenijos zonos vakarų-rytų kryptimi



PAPLŪDIMIO AUGMENIJA

• Paplūdimio juostoje augalija įsitvirtinti nepajėgia. Bet šiek tiek toliau auga:

• Sultingoji jūrasmiltė (Honckenya peploides)

• Baltijinė stoklė (Cakile baltica)

Sultingoji jūrasmiltė

Baltijinė stoklė



Apsauginė kopagūbrio augmenija
• Muilinė guboja (Gypsophila paniculata)

• Smiltyninės smiltlendrės (Ammophila arenarius)

• Baltijinis pūtelis (Trogopogon heterospermus)

• Smiltyninės rugiaveidės (Elymus arenaria)

• Pajūrinis pelėžirnis (Lathyrus maritimus)

• Pajūrinė zunda (Eryngium maritimum)

• Baltijinė linažolė (Linaria loeselii)

Muilinė guboja
Pajūrinė zunda

Baltijinė linažolė



PALVĖS AUGMENIJA

• Smiltyninis šepetukas(Corynephorus canescens)

• Pajūrinis eraičinas(Festuca arenaria Osbeck)

• Smiltyninė viksva(Carex arenaria)

• Kalninė austėja(Jasione montana)

Pajūrinis eraičinas

Kalninė austėja

Smiltyninė viksva

Smiltyninis šepetukas



Pamario augmenija

• Melsvasis meldas (Schoenoplectus tabernaemontani)

• Pelkinė viksva (Carex acutiformis)

• Pelkinis duonis (Eleocharis palustris)

Pelkinis duonisMelsvasis meldas

Pelkinė viksva



Šluotinis sausakrūmis

(Sarothamnus scoparius)

• žydi pavasarį pakelėse, palvėje, miško aikštelėse;

• iš Pietų Europos;

• Smulkūs lapai, žaliuoja ir žiemą ir vasarą;

• Sėklos – mažos pupelės subręsta rugpjūtį;

• Sodintas kai kuriuose miškuose kiškių pašarui, 

stirnos jį taip pat valgo;



Paprastasis garždenis

(Lotus corniculatus)

• Pupinių šeimos, gargždenių genties daugiametis augalas. 

• Paplitęs vidutinių platumų klimato zonoje Eurazijoje, Afrikoje,
Šiaurės Amerikoje.

• Augalas 5–20 cm aukščio, stiebas šliaužiojantis.

• Žydi vasarą, geltonais žiedais.

• Šaknys šakojasi beveik prie dirvos paviršiaus

• Turi daug stiebų

• Skėtiški, bekvapiai žiedai

• Auga sausuose, druskinguose dirvožemiuose

• Maistingas, auginamas pašarui



Pajūrinis pelėžirnis -

Lathyrus maritimus

Auga tik Baltijos pajūrio kopose.

Priklauso žoliniams augalams. Gulsčias, šiek tiek

kylantis stiebas kloja smėlį, o ilgas sumedėjęs

šakniastiebis jį puikiai sutvirtina. Žiedai

susitelkę beveik vienašonėje 3 – 10 žiedų kekėje.

Lapai poriškai plunksniški. Žydi visą vasarą.

Kuršių nerijos gamtai naudingas, kaip smėlį

sutvirtinantis augalas.



Siauralapis gaurometis -

Chamaenerion angustifolium

Tai yra daugiametis augalas, užaugantis

net iki pusantro, o kartais net dviejų metro

aukščio. Turi didelius, rožinius, į aukštas kekes

sutelktus žiedus. Augalas turi storą išsirangiusį

šakniastiebį. Auga ne tik pajūrio bei pamario

palvėje, bet ir kirtimuose. Jo lapai labai

vitamingi ir yra puikus arbatos pakaitalas.



Paprastasis čiobrelis

(Thymus serpyllum)

Paprastasis čiobrelis 10–15 cm

aukščio, daugiametis, aromatingas, labai

šakotas puskrūmis. Lapai 5–10 mm

ilgio, linijiški, pailgi, blakstienotais

kraštais, kartais gausiai plaukuoti. Žydi

birželio-liepos mėn. Vaisiai beveik

apskriti, tamsiai rudi.



Siauralapis vikis

(Vicia angustifolia)

Vienmetis 15 – 50 cm augalas.

Kuršių nerijos sauspievėse siauralapis

vikis žydi visą vasarą. Vainikėlis

purpuriškai violetinis. Ankštys 3-5 cm

ilgio ir 0,5-0,6 cm pločio, su trumpu,

lenktu snapeliu, su 8-12 sėklų. Sėklos

apvalios, 2-4 mm dydžio. Sėklos Lygiu,

aksomiškai matiniu paviršiumi,

margos. Vertingas pašarinis augalas,

nors ir turi šiek tiek nuodingų gliukozidų.



Smulkusis snaputis (Geranium pussilum)

Žiedai taisyklingi, penkianariai, smulkesni

negu kitų pas mus augančių snapučių, ne daugiau

kaip 6—7 cm skersmens. Vaisius sausas, su ilgu

plaukuotu snapeliu, prinokęs skyla. Stiebai keli,

gulsti arba kylantys, briaunoti, šakoti, apaugę

trumpais plaukeliais. Auga daržuose, pakelėse,

laukuose, dažniausiai smėlio arba priesmėlio

dirvožemiuose. Žydi visą vasarą, iki spalio mėn.



Smiltyninis laibenis

(Alyssum gmelinii)

• Auga atviruose smėlynuose, šviesiuose

pušynuose

• Žiedai kvapnūs ir medingi

• Stiebas šakotas, apatinėje dalyje sumedėjęs

• Visas augalas apaugęs smulkiais žvaigždiškais

plaukeliais

• Retas ir sparčiai nykstantis augalas, įrašytas į

raudonąją knygą



Geltonžiedė liucerna

(Medicago falcata)

• Turi ilgas, labai išsišakojusias šaknis

• Turi daug stiebų ir atžalų

• Kvapnūs, medingi žiedai

• Žiedai susitelkę galvutės pavidalo kekėse

• Pusmėnuliu susilenkusios ankštys

• Auginamas kaip pašarinis augalas



Baltijinis pūtelis

(Trogopogon heterospermus)
• Auga Rytų Baltijos pajūrio smėlynuose

• Stiebas apžėlęs tankiu pilkšvų plaukelių veltiniu

• Stambūs žiedai po vieną skleidžiasi stiebų viršūnėse

• Vaisiai su skristukais

• Turi ilgas šaknis

• Tai dvimetis ar daugiametis, 20–60 cm aukščio žolinis augalas. 

Lapai siauri, linijiški, maždaug 1–2 mm pločio, 5–25 cm ilgio, 

kartais ilgesni už stiebą. 

• Visi graižo žiedai šviesiai geltoni. Žydi birželio–rugpjūčio 

mėnesiais.

• Naudojamas apsauginio kopagūbrio sutvirtinimui 



Paprastoji linažolė (Linaria vulgaris)

Gyslotinių šeimos, linažolių genties augalas. Daugiametis, 30-90 cm aukščio

žolinis augalas. Stiebas status, paprastas arba šakotas. Lapai pražanginiai,

lancetiški arba linijiški, šiek tiek žemyn lenktais kraštais, 2-6 cm ilgio, 2-5 cm

pločio. Žiedai stambūs, ilgose viršūninėse kekėse.





Žilsvasis gegužlinis (Polytrichum piliferum)

• Gegùžlinis (Polytrichum), gegužlinių

(Polytrichaceae) šeimos žaliųjų samanų

gentis. Žinoma apie 120 rūšių. Paplitęs

Europoje, Azijoje, Amerikoje. Stiebas su

centriniu velenu (nuo kelių centimetrų

iki pusės metro ilgio). Dažniausiai

raudonai žydi pavasarį.



Smulkioji rūgštynė 
(Rumex acetosella) 

• Rūgtinių (Polygonaceae) šeimos, rūgštynių

(Rumex) genties augalas.

• Nedidelis, 5-30 (60) cm aukščio daugiametis

augalas.

• Žydi gegužės – rugpjūčio mėn. Labai dažnai

visoje Lietuvoje. Auga pušynuose, pievose,

šlaituose, pakelėse, javuose, ypač rūgščiuose

lengvuose dirvožemiuose.

• Javų, daugiamečių pašarinių žolių, linų

piktžolė. Augalas nuodingas, juo apsinuodija

gyvūliai, ypač avys.



Tamsioji kosmėja
(Cosmos atrosanguineus)

Kosmėja (Cosmos) – astrinių

(Asteraceae) šeimos augalų gentis.

Pavadinimas iš graikų k. kosmos – papuošalas;

augalo gražūs žiedai. Vienmetės arba

daugiametės žolės. Lapai keliskart siauromis

skiltimis plunksniškai suskaldyti. Graižai ant

ilgų plonų žiedynkočių. Gentyje 29 rūšys,

augančios tropinėje ir subtropinėje Amerikoje.

Lietuvoje darželiuose, kapinėse, sodybose

auginama paprastoji kosmėja (Cosmos

bipinnatus).



Vijoklinis pelėvirkštis

(Fallopia convolvulus) 

Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia

convolvulus) – rūgtinių (Polygonaceae) šeimos,

pelėvirkščio (Fallopia) genties augalas. Paplitęs

Europoje, Šiaurės Afrikoje, Azijoje. Augalas

vienmetis, vijoklinis. Stiebas laipiojantis, iki 1

m ilgio, laikrodžio rodyklės kryptimi vyniojasi

apie kitų augalų stiebus. Pavasarį žiedai

raudoni.



Paprastoji žemuogė 
(Fragaria vesca)

Paprastoji žemuogė (Fragaria vesca) –
erškėtinių (Rosaceae) šeimos, žemuogių
(Fragaria) genties rūšis. Auga miškuose,
proskynose, pašlaitėse. Neretai auginamos ir
soduose. Paprastosios žemuogės žiedai balti, lapai
be plaukelių. Žydi gegužę, vasaros pirmoje
pusėje. Vasarą veda nedideles, kvapnias,
raudonas uogas. Jos naudojamos kulinarijoje.
Paprastosios žemuogės lapai, uogos ir žiedai
naudojami žolelių arbatų gamybai.



• Bičių deives Austėjos vardu

pavadinta.Auga ten kur dirvožemis

skuruds ir nederlingas (smėlyje, bei prie

netoli jo.) Augalas turi ploną šaknį.

Kalninė austėja paplitusi visoje europoje,

labai gausiai auga kalnuose, del to

vadinama kalninė. Kuršiu nerijoje jos

randasi pušynuose, sausose pievose.

Augalas, dauginasi del vėjo kuris išsėja

sėklas aplink.

Kalninė austėja (Jasione montana)



• Neieškokite ežeinio atvyrose nerijos

smelynuose. Šis augalas miegsta žmoniu

kaimynistė, jis auga žmoniu takeliuose, arba

šalia esančiu sausu pievų. Stiebas,lapai ir net

žiedo išorine puse yra apaugusi plaukeliais.

Dygus ir lyg

• Pašyšiauses augalas vasara išskiedžia žiedus. Jo

žedai keista spalva, pirma jie būna rudi o tada

jau tampa žydrį o kartais balti. Jie gyvena net gi

iki lapkričio mėnesio kada jau labai šalta tokiem

augalam.

Paprastasis ežeinis
(Echium vulgare)



• Arčiau išduvusiu pievu galima grožetis

dekorativiniais, vaistinio godo žiedais.

• Jis ne tipiškas smelynu augalas.

• Jis auga dirvožemyje, šiukšlynuose ir sausose

dirvožemiuose.

• Dėl savo pukuoto stėbo gyvuliai jo nevalgo.

• Šitas augalas pražysta birželi ir gyvena visa

vasara.

• Jo žedai stėbas žiedadulkes ir netgi šakmys

turi pavojingus žmogui nuodus. (alkaloidu)

Vaistinas godas

(Anchusa officinalis)



Atskirtalapis katilėlis

(Campanula rotundifolia)
• Augalas yra žydru lapeliu.

• Jis auga, sausose pievose,miške,
palvėje ir pušynuose.

• Šis puikus žydras augalas niera
dažnas.

• Jis nedydeliuose grupeliose.

• Stiebo lapai bekočiai ir siauri.

• Ilgakočiu atskirtu lapu pražys tik
antrais metais.

• Vienas augalas subrandina apie 22,000
sėklų, taipat dauginasi ir
vegetatyviškai.



• Pievinė žvirgždė pakanti sausiems

dirvožemiams. Ją galime rasti prie

smėlietu keliu šonose netoli

dirvožemio, sausiose pievose ir

smėlyje. Stiebas status, šiek tiek

kylantis. Augalas gali užaugti iki 20 į

aušti. Jis yra ispudingas žiedais.

Pievinė žvirgždė (Acinos arvensis)



Skamainis (Cardaminopsis) – bastutinių šeimos augalų gentis,

kurioje vienintelė Lietuvoje auganti gana dažna rūšis –

smiltyninis skamainis. Augalas 15 - 40 cm aukščio. Žydi

balandžio – rugpjūčio mėn. Auga pakelėse, šlaituose,

dirvonuose ir smėlynuose.



Pilkoji miltinaitė (Berteroa incana) - balti žiedai kekės viršūnėje, o

žemiau ant pailgėjusios žiedyno ašies elipsiški vaisiai su ilgo

liemenėlio liekana. Žiedo sandara būdinga visiems šios šeimos

augalams: 4 taurėlapiai, 4 vainiklapiai, 6 kuokeliai, 1 liemenėlis.



Uolaskėlė (Saxifraga) – uolaskėlinių šeimos augalų gentis, kuriai

priklauso daugiametės žolės su pražanginiais lapais. Daug šios

genties augalų auga ant uolų.



Gyslotinis dumblialaiškis (Alisma
plantago-aquatica) - trumpą ir storą,
gumbišką šakniastiebį išauginantis, 10 –
120 cm aukščio augalas. Lietuvių liaudies
pavadinimai: ožkaliežuvis, varliašaukštis.
Stiebas stačias, tik viršutinėje dalyje
šakotas.Žemutiniai lapai (jaunų
egzempliorių) bekočiai, plačiai linijiški,
pasinėrę vandenyje, kiti lapai – oriniai,
ilgakočiai; jų lakštas stambus, 2,5 – 15 cm
ilgio ir 0,5 – 10 cm pločio.



Kuršių Nerija įtraukta į UNESCO 

kultūros paveldo sąrašą. 





Dalyvavę mokiniai:

• Vaclovas Staškevičius 5B, Emilija Čiužaitė 8A, Emilė Zajančkauskaitė 6C, Žilvinas
Gasiūnas 6C, Goda Šertvytytė 7A

• Ugnė Skurdauskytė 8c, Goda Staškevičiūtė 7a, Rugile Jasaite 5c, Inesa Štapūrė 6c,
Gustas Rimkus 6c;

• Kamilė Tunaitytė 7d, Radvilė Žvaginytė, Arnas Jonas Liutkus 6d, Nemira Jankevičiūtė
8d, Arnoldas Grimalis 8a;

• Tomas Stalgys 6c, Vytautas Keršys 6c, Kristupas Mažrimas 8a, Evaldas Skersis 7a,
Aironas Urbe 7d

• Danielė Petreikytė 5e, Emilija Marcinkutė 6c, Milana Versinskaitė 7d, Arnas Vainutis
8a, Adomas Jonušas 6c

• Marija Galminaitė 6c, Žanas Grauslys 8b, Justas Neverdauskas 6c, Dominik
Poniomoriov 7d, Monika Tarulytė 7d.
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