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KURŠIŲ NERIJOS MIŠKAI: NUO ATSIRADIMO IKI XX a. PRADŽIOS

Įvadas
Apie XX a. vidurį Lietuvos mokslinėje, mokomojoje ir populiariojoje literatūroje atsirado mitas, kad neva Kuršių nerija nuo
seniausių laikų maždaug iki XVI–XVII a. buvo apaugusi ištisiniais miškais, kuriuos žmonėms nukirtus, joje prasidėjo smėlynų judėjimas bei kaimų ir gyvenviečių užpustymai. Kovą su
užpustymais, atkurdamas sunaikintus miškus, XIX a. viduryje
pradėjo Nidos paštininkas Georgas Dovydas Kuvertas, ir ją
po Antrojo pasaulinio karo sėkmingai užbaigė sovietiniai miškininkai. Mokslinėje to meto literatūroje buvo tik nedideli nesutarimai dėl datų: vieni1 tvirtino, kad miškai, juos beatodairiškai
kertant, buvo naikinami maždaug nuo XV–XVI a. sandūros, kol
beveik visai išnyko XIX a. pradžioje, kiti2 – kad jie iškirsti vos
prieš 150–200 metų, treti3 – kad Nerijos miškai buvo labiausiai
išnaikinti per septynerių metų karą (1757–1762). Dabartiniu
metu gal tik mažiau pabrėžiami sovietinių specialistų nuopelnai, bet daugumoje oficialių dokumentų ir net moksliniuose
leidiniuose4 palaikoma panaši supaprastinta ir nepilna Kuršių
nerijos (toliau tekste – KN) miškų raidos istorija.Išimtį sudaro
paskutiniojo dešimtmečio Klaipėdos universiteto mokslininkų
darbai (pvz., 2011 m. autorių kolektyvo išleista „Kuršių nerijos
tradicinės architektūros“ studija)5.
2011–2012 metais dirbant prie Kuršių nerijos nacionalinio
parko miškotvarkos projekto, teko išstudijuoti ne tik senųjų miškotvarkų medžiagą, bet ir daugelį senesniųjų vokiečių nerijos
gamtos tyrimų, istorinio ir etnografinio pobūdžio darbų ir apie
dvi dešimtis senųjų žemėlapių. Ši medžiaga, taip pat naujausi
archeologinių tyrinėjimų duomenys ir įvairios kitos publikacijos,
pateiktos nuorodų sąraše, leido gerokai išplėsti ir patikslinti žinias apie KN miškų ir miško ūkio istorinę raidą6. Apibendrintus
rezultatus ir pateikiame šiame rašinyje.
Kai kurie bendrieji Vokietijos miško ūkio bruožai
XV–XIX amžiais
Pirmiausia reikia pabrėžti, kad Vokietijos (kartu turima galvoje ir
Prūsijos) miškų ūkis bent tris šimtmečius iki XX a. vidurio daugeliu aspektų buvo pažangiausias Europoje. Atskirų žemių teisės
aktuose buvo visokiausių draudimų, tarp kurių vienas įspūdingesnių Prūsijoje – draudimas iš jaunų ąžuoliukų gamintis botkočius7. Nežinia, ar tai padėjo, bet dabar iš Mažosios Lietuvos
tapusioje Kaliningrado srityje yra gerokai daugiau ąžuolynų...
Bet buvo ir perdėtų, ir neperdėtų dalykų. Viduramžiška miško
servitutų teisė (įėjimo į mišką teisė malkoms ar statybinei medžiagai pasigaminti) prūsuose buvo panaikinta XVII a., o pas
mus, Lietuvoje, tai padaryta tik tarpukariu, maždaug po 250
metų. Valstybiniuose Prūsijos miškuose jau XVII a. Iki galo funkcionavo miškų valdymo ir apsaugos struktūros ir jų pareigūnai,
ir niekas juose savivaliauti negalėjo, išskyrus piktavališkas va-

gystes ir pačių pareigūnų piktnaudžiavimus, kurie galėjo daryti
tik tam tikrą žalą miškams, bet ne juos sunaikinti.
Teoriniai miškų mokslo darbai, susiję su miškininkystės, miškų
ekonomikos ir miškotvarkos klausimais, pradėti gvildenti XVI a.
ir buvo įvairiapusiškai plėtojami XVII a., o kiek vėliau davė pagrindus daugelio pasaulio šalių racionaliam miškų ūkiui. Kai kurie miškų naudojimą moksliškai reguliuojantys metodai Prūsijoje
pradėti diegti į praktiką jau XVII a., o reguliari miškotvarka KN
vykdyta maždaug nuo XVIII–XIX a. sandūros. Reikia pabrėžti, kad
Prūsijoje itin daug problemų XVIII a. buvo susijusių su privačių
dvarų miškais. Jie tada ne tik laisvai versti dirbamomis žemėmis,
bet labai išdarkyti pasirinktinų kirtimų ir dažniausiai buvo praradę
vertingiausius medžius, tiko tik malkoms. Todėl XVIII amžiaus pabaigoje Prūsija sugriežtino privačių miškų valstybinę priežiūrą8.
Tačiau nerijoje privačių dvarų ir jų miškų nebuvo. Joje augusius
miškus prižiūrėjo valstybinės miškų tarnybos struktūros. Tai labai
svarbus faktas, į kurį niekas ligi šiol nekreipė dėmesio.
Suprantama, kad Prūsijoje buvo ir pareigūnų piktnaudžiavimų,
ir įstatymų nesilaikymo. Tačiau svarbu, kad, esant griežtai prūsiškai tvarkai, be pėdsakų negalėjo būti iškirsta keli ar net keliolika
tūkstančių hektarų KN miškų ne tik XVII–XVIII amžiais, bet ir gerokai anksčiau. Daugelyje šaltinių galima rasti išsamių duomenų
apie išorinės ir vidinės kolonizacijos, įkurdinant kolonistus Prūsijoje iš kitų Vokietijos žemių ir kitų valstybių ar kilnojant vietinius gyventojus, mastus, suteikiamų žemių plotus, konkretų išsidėstymą
pagal administracinį paskirstymą9. Taip pat yra duomenų ir apie
valstybinių miškų naudojimą kolonizavimo reikmėms.
Netgi etnografinėje Lietuvoje, kurioje, prasidėjus unitarinės
valstybės nuosmukiui, tvarka buvo gerokai prastesnė, o reikalavimai daug mažesni, iš įvairių rašytinių šaltinių bent apytikriai
žinomos pagrindinės XV–XVIII amžių miško ruošos verslovės,
medienos pirkliai ir rangovai, senosios medkirčių būdvietės,
transportavimo keliai, muitinės, perdirbimo ir prekybos vietos,
pervežamos medienos kiekiai ir kt.10 Vokietijoje šios žinios daug
išsamesnės. Bet nėra informacijos nei apie nerijos kolonizavimą
nulydant miškus, nei apie didžiojo medienos verslo klestėjimą,
kuris vyko kitose Prūsijos vietose.
Bet lietuviško mito kūrėjai ne tik nekreipė jokio dėmesio į bendrą prūsišką tvarką, bet ir nenurodė pirminių šaltinių, kuriais remiantis galima būtų pagrįstai kalbėti apie ištisinę nerijos miškų
dangą iki XVII a. ir jos sunaikinimą XVII–XVIII amžiais.
Gamtiniai pirminių nerijos miškų atsiradimo
ir raidos savitumai
Įvairiais laikotarpiais atliktų mokslinių tyrimų pagrindu galima
teigti, kad Kuršių marios ir Kuršių nerija susiformavo Litorinos jūroje (Baltijos jūros litorinos stadijoje), praėjus keletui tūkstančių
metų po paskutinio ledynmečio11. Dėl buvusių geologinių proce-
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sų, jūros srovių, sausumos ir vandens lygio svyravimų maždaug
apie dabartinės Rasytės ir Šarkuvos vietose buvusias salas,
kurios buvo moreninio gūbrio iškyšuliai, ėmė kauptis sąnašos,
nuplaunamos nuo Sambijos pusiasalio pakrančių. „Augančios“
salos jungėsi tarpusavyje, o vėliau pietinėje dalyje susijungė su
žemynu, nors atskiros protakos galutinai išnyko gerokai vėliau.
Galima įsivaizduoti, kad tarp salų kurį laiką tvyrojo seklumos, formuodavosi pelkynai ar nedideli ežeriukai, išnykdavo ir vėl atsirasdavo protakos. Nerijos darinys toliau santykinai sparčiai augo
šiaurės rytų kryptimi ir maždaug 4000–4500 m pr. m. e. buvo vos
aplenkęs dabartinę Juodkrantės vietą. Nuo čia akumuliacinio
smėlio rago augimas tęsėsi kiek lėčiau ir pirmajame mūsų eros
tūkstantmetyje priartėjo prie Dangės žiočių, suformuodamas
Kuršių marias ir jų protaką (Klaipėdos sąsiaurį) į Baltijos jūrą. Tačiau ir čia reikia priminti, kad Klaipėdos atsiradimo ir jos pirmųjų
pilių pastatymo laikotarpiu, t. y. XIII a. viduryje, nerijos šiaurinis
galas iš lėto augo toliau ir kėlė sąsiaurio užnešimo grėsmę. Todėl jau Dangės žiotis į šiaurę praaugusiame Kopgalyje 1844 m.
pradėti kapitaliniai nerijos krantų tvirtinimo darbai, o 1847 m. ir
vadinamojo Pietinio molo statyba. Šie darbai kartu su Smiltynės
kopų sutvirtinimu ir apželdinimu galutinai užbaigė nerijos augimą
į ilgį12. Taigi, geologiniu požiūriu, galutinius parametrus Kuršių
nerija įgavo visai neseniai ir yra jauniausias didelio ploto geologinis darinys dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Aišku, kad pirminiai
KN miškai atsirado ne vienu metu, bet per santykinai ilgą laiko
tarpsnį. Šiauriausioje nerijos smailumoje jų niekada ir nebuvo.
Pirmuosius miškus čia pasodino žmogus.
Dėl KN vykusių gamtinių procesų atsiradę miškai išgyveno,
kaip įtikinamai rodo paleodirvožemių sluoksniai, kelias kartas, t. y.
atsiradimo, vystymosi, sunykimo ir savaiminio atsikūrimo ant naujai
supustytų smėlių stadijas, ir dabar yra paskutinės, bet ne savaiminės, o kryptingai žmogaus reguliuojamos miškų raidos stadijos.
Jauniausia miškų karta prasidėjo neseniai – XIX a., miškus įveisiant
žmogui, o ne jiems atsirandant dėl ilgalaikių gamtinių procesų.
KN miškų kartas galima apibrėžti tokiais apytikriais parametrais:
1. Pirmos kartos miškai po paskutinio ledynmečio besivystančioje nerijoje atsirado apie 4–5 tūkstantmečius pr. m. e. ir išsilaikė maždaug iki akmens amžiaus pabaigos – bronzos amžiaus
pradžios, t. y. maždaug iki 2000–1600 m. pr. m. e., kai jų plotai
smarkiai sumažėjo dėl gamtos veiksnių, iš kurių svarbiausi buvo
sausumos ir jūros lygio svyravimai, taip pat jūros nešmenų kiekio ir pobūdžio kaita, eolinių procesų pulsacijos. Dėl šių veiksnių
miškai buvo sunaikinti, ir didesnę KN kraštovaizdžio dalį vėl užkariavo smėlynai. Nedideli pirmos kartos miškų likučiai išliko iki
mūsų dienų prie Juodkrantės, Nidos ir Šarkuvos. Šie miškai buvo
suformavę storiausią ir ryškiausią KN dirvožemio sluoksnį, kuris
buvo arba užpustytas, arba nupustytas, arba išliko minėtuose
nenunykusių miškų likučiuose.
2. Antros kartos miškai ėmė atsirasti ir formuotis sustojus didiesiems vandens ir sausumos lygio svyravimams ir susilpnėjus
išplovimo procesams. Tada jie plito jau didesnėje („paaugusioje“) teritorijoje nei buvo per pirmąją miškų raidos stadiją, bet teritorijos miškingumas dėl geologinės raidos ypatumų ir eolinių
procesų pobūdžio greičiausiai buvo kiek mažesnis, vargu ar
viršijo 50 procentų. Šiam periodui būdinga ne ištisinė stabili naujai susiformavusio dirvožemio ir miškų danga, o jos didesnis ar
mažesnis sluoksniuotumas, daug mažiau ryškūs ir plonesni viršutiniai dirvožemio sluoksniai nei pirmosios miškų kartos sufor-
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muotuose dirvožemiuose. „Pertrūkius“ nulėmė aktyviai reiškęsi
eoliniai procesai. A. Bezzenbergeris13 nurodo keturis dirvožemių
sluoksnius ir neatmeta didesnio jų kiekio galimybės. Č. Kudaba14
mini tris sluoksnius, o senuosius dirvožemius septintame XX a.
dešimtmetyje tyrinėjusi E. Michaliukaitė15 – keturis. Vėliausiame
savo darbe (1986 m.) V. Gudelis16 nurodo net septynis kai kur
buvusius senųjų dirvožemių sluoksnius, bet iš jų 3–4 mano esant
lokalinius, susidariusiais nedideliuose plotuose. Taigi, šiuo periodu miškai buvo mažiau stabilūs nei pirmajame. Jie atsirasdavo ir
išnykdavo greičiausiai tik dėl užpustymų. Vienose nerijos vietose
antros kartos miškai atsirado bent vieną kartą, o kitose jie galėjo
atsirasti ir išnykti net keletą kartų. Suprantama, kad bent nedidelėje jauniausioje sausumos dalyje, taip pat ten, kur buvo išlikę
pirmos kartos miškų plotai, antros kartos miškų nebuvo.
Šios kartos miškų rūšinė struktūra kito veikiant klimato veiksniams ir įvairialypei žmogaus veiklai, kuri labai sustiprėjo XV a.
ir prisidėjo prie kai kurių gamtos procesų paspartinimo. Daugumos antrosios kartos miškų plotų intensyvaus nykimo procesas
periodo gale tęsėsi apie 400 metų ir baigėsi labai mažu nerijos
miškingumu XIX a. pradžioje, jos kraštovaizdyje smarkiai dominuojant judantiems smėliams.
3. Trečioji – kultūrinių, arba žmogaus reguliuojamų, nerijos
miškų karta, prasidėjusi XIX a., tebesitęsia iki XXI a. pradžios.
Ji daugiausia buvo kuriama ant naujausių judančių smėlynų, sustabdant jų judėjimą, o iš dalies ir ant senesnių stabilių bemiškių
plotų. Dėl beveik visiškai sustabdytų eolinių procesų ši miškų
karta turi ilgo gyvavimo perspektyvas.
A. Bezzenbergeris ir dauguma kitų XIX a. nerijos tyrinėtojų
pirmos ir antros kartos miškus ir jų formuotus nerijos dirvožemius, palaidotus po judančiu smėliu, vadina tiesiog senais ir
dar senesniais17.
Miškų atsiradimas ir bendros jų kaitos tendencijos po paskutinio ledynmečio Vidurio Europoje, o kartu ir Lietuvoje, gana tiksliai nusakomos ne tik bendru klimato kaitos pobūdžiu, bet ir nuo
XX a. plačiai naudotais žiedadulkių nuogulų (palinologiniais) tyrimais18, taip pat įvairiais archeologinių tyrimų, nors ir netiesiogiai,
bet glaudžiai susijusiais su miškais, duomenimis19. Sintetinant
abi kryptis galima teigti, kad poledyniniu periodu KN „praleido“
miškatundrės su žemaūgių beržų ir pušų retmiškiu fazę, tundros
fazę, buvusią šaltesnio klimato laikotarpiu, pušynų-beržynų fazę
atšilusio, bet palyginti sauso klimato laikotarpiu, nes tuo metu
visos KN dar nebuvo, o buvo tik atskiri fragmentai (salos). Nerija
(tiksliau – seniausioji jos dalis) susiformavo ir pradėjo apaugti
miškais santykinai šilto ir padrėgnėjusio klimato laikotarpiu, kai
mūsų geografinėse platumose plito kietieji lapuočiai – pradžioje
guobiniai, kiek vėliau liepos, ąžuolai, šlapynėse – juodalksniai,
o miško trake itin išplito lazdynai. Vėliau dėl sausėjimo procesų darėsi palankesnės sąlygos pušynams ir beržynams, o jau
mūsų eros pradžioje dėl atvėsimo susidarė neblogos sąlygos
ir eglynams. Apie 900 mūsų eros metus prasidėjo vadinamasis Viduramžių atšilimas, kurio metu buvo itin palankios sąlygos
augti įvairesniems miškams. Jį maždaug nuo 1350 metų keitė
šaltėjimo periodas, kurio metu palankesnės sąlygos susidarė
spygliuočiams. Tokios buvo makroklimato sąlygos, nulėmusios
pirminių KN miškų pobūdį ir jų kaitą.
Taigi, nerijos miškus formavo klimato kaita, įvairūs geologiniai
procesai, vietiniai dirvožemio susidarymo ypatumai. KN „išaugo“
ant kiek turtingesnių sąnašinių smėlių, gruntinis vanduo buvo negiliai. Salų jungimosi su kontinentu stadijoje čia buvo protakų,
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seklių jūros įlankėlių, greičiausiai ir pelkučių bei seklių ežeriukų.
Kiek vėliau prasidėję eoliniai procesai ir dėl jų poveikio neaukštų
parabolinių kopų formavimasis dalinai keitė situaciją, ne tik mažindamas atvirų vandenų ir pelkučių plotus, bet ir suformuodamas vietas, kur gruntinis vanduo buvo giliau, o derlingos dirvos
atsidūrė po storesniais supustyto smėlio sluoksniais. Tačiau artima jūros ir marių kaimynystė sudarė augalijai daugiau ar mažiau
palankų drėgmės režimą. Taip atsirado lokalinės sąlygos miško
augimviečių įvairovei nuo pušynų iki kietųjų lapuočių. Tad iki kiek
tankesnio KN apgyvendinimo akmens amžiuje jos kraštovaizdyje
įsivyravo miškais apaugę plotai, dengiantys 2/3–3/4 visos teritorijos. Likusią dalį užėmė smėlėti paplūdimiai, žolinė augalija ir
krūmokšniais apaugančios neaukštos kopos, šiek tiek pelkių ir
ežeriukų bei smėlinga toliau iš jūros nešmenų ir pustomo smėlio
„auganti“ nerijos dalis. Miškuose įsigalėjo mišrūs lapuočių arba
lapuočių su eglėmis medynai, žemumose – juodalksnynai, o pakilumose – pušynai. Judančio smėlio kalvos galėjo būti lokalizuotos „jauniausiose“ sausumos vietose ir visame pajūryje.
Tokia aplinka (turtingi žūklės ir medžioklės plotai, paukščių
perimvietės, tinkamos kiaušiniams rinkti, miškų gėrybės ir jūros išplaunamas gintaras) buvo labai patraukli kurtis vidurinio
ir ypač vėlyvojo akmens amžiaus žmonėms. Visas šis senoviškas „gerovės kompleksas“ ryškesnis buvo senesnėje – pietinėje – nerijos pusėje. Bronzos ir geležies amžiuje jis jau buvo
gerokai suprastėjęs.
Čia pateikti gamtos sąlygų ir miškų kaitos aprašymai pagal
nurodytus šaltinius nėra detalizuoti. Autoriai tik nori pabrėžti,
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kad miškų kaitą reikia nagrinėti konkrečioje erdvėje, laike ir sąsajoje su kitais vykusiais gamtos procesais. Jeigu jau XX a. viduryje mūsų žymiausi geografai ir nerijos tyrinėtojai (A. Basalykas,
V. Gudelis, Č. Kudaba, V. Minkevičius, E. Michaliukaitė, R. Morkūnaitė ir kt.) pripažino ir konstatavo, kad nerijoje yra anksčiau
susiformavusių tiek užpustytų, tiek „atpustytų“ dirvožemių, kad
net esamos kopos yra ne vienos, o bent dviejų kartų – senosios
ir naujosios, tai kodėl miškų raida buvo atsieta nuo šių procesų?
Miškai negalėjo „kaboti“ ore. Jie ne tik augo ant žemės, bet stabilumo periodais formavo jos dirvožemius, o, įsisiautėjant stichinių veiksnių visumai, senesnis dirvožemis būdavo palaidojamas
po vėjo atneštu smėliu kartu su jį suformavusiais miškais (jeigu
miškai toje vietoje nebuvo išnykę dėl kokių kitų priežasčių). Tik
miškingų vietovių laidojimo procesas trukdavo ilgiau. Prasidėjus
ramesniems periodams, naujos kartos smėlynuose pradėdavo
formuotis žolinė augalija, nauji miškai ir nauji dirvožemiai. Todėl,
kalbant apie miškus, negalima teigti, kad visa nerija iki žmogaus
įsikišimo tūkstančius metų buvo apaugusi miškais, ir, tik juos
nukirtus, prasidėjo smėlio judėjimas ir gyvenviečių užpustymas.
Procesas buvo daug sudėtingesnis ir kompleksiškesnis.
Gyventojų skaičiaus ir miško plotų svyravimai
ir galimos priežastys
Archeologiniai duomenys, surinkti vokiečių, vėliau lietuvių ir
rusų tyrinėtojų20, įtikinamai rodo, kad nerija gana tankiai buvo
apgyvendinta maždaug jau viduriniame akmens amžiuje (mezolite) ir žmonės čia sėkmingai gyveno beveik iki geležies am-
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žiaus, kai kraštas gerokai ištuštėjo. Kai kas mano, kad tai buvo
vadinamojo „tautų kraustymosi“ pasekmė ar, gamtos gėrybių
rankiojimą keičiant žemės ūkiui, tuomet įsigalėjusi „mada“ kurtis
derlingesnėse (sunkesnėse) žemėse. Mes labiau linkę manyti,
kad tai nulėmė gamtiniai veiksniai – visų pirma, jūros lygio pokyčiai, sausumos grimzdimo ir kilimo procesai, Sembos pusiasalio
nuplovimų kitimai ir dėl to didėję ar mažėję jūros nešmenų kiekiai. Dėl šių procesų suintensyvėjo jau ne tik sukurtų žemės ūkio
naudmenų, bet ir miškų užpustymai, o atskirais laikotarpiais ir
užliejimas vandeniu. Įvykę pokyčiai KN žemių struktūroje ir visoje gyvenamojoje aplinkoje galėjo sugriauti mūsų minėtą akmens
amžiaus gyventojų „gerovės kompleksą“.
Ieškant konkrečių argumentų, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ir akmens amžiaus žmogui vien žuvies, nepaisant
jos gausos, neužteko, reikėjo bent kiek ir javų, ir mėsos, ir pieno. Nerijoje gana seniai pradėti auginti tokie „aršūs“ žolėdžiai,
kaip ožkos ir arkliai, o derlingesnėse vietose (tik jų nerijoje buvo
nedaug) augę miškai buvo nulydomi ir verčiami žemės ūkio naudmenomis. Taigi, žmonių pagausėjimas ir po jo sekęs žemės ūkio
naudmenų įrengimas, galvijų ganymas tiek atviruose plotuose,
tiek miškuose, galėjo jau gana stipriai pakeisti buvusią žemėnaudos struktūrą: miškų plotai sumažėjo, o žemės ūkio naudmenos, degavietės ir viržynai gausėjo ir dėl dirvos pobūdžio galėjo
greičiau virsti didesniais ar mažesniais pustomų smiltynų plotais.
Ne paskutinį žodį dėl gyventojų tankumo ir jų išsidėstymo kiek
vėliau galėjo tarti karingieji vikingai ir kuršių protėviai, taip pat
intensyvėjanti arba smunkanti prekyba gintaru Sembos pajūryje
prie pietinės KN dalies. Šie prieštaringi veiksniai per gana ilgą
laiką buvusį turtingą kraštą pavertė skurdesniu ir nepatraukliu
įsikurti bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus žmogui, o gal tiksliau – negalinčiu išmaitinti didesnio žmonių skaičiaus. Ypač tai
pasakytina apie šiaurinę ir vidurinę KN dalį.
Požiūrių į vykusius procesus gali būti įvairių, nes procesus nulėmusios priežastys yra daugiau nuspėjamos nei realiai žinomos.
Johanas Zembrickis21 mano, kad žmonių skaičiaus sumažėjimas
pasibaigus akmens amžiui buvo susijęs grynai su gamtos reiškiniais: žemės paviršiaus grimzdimu ir užtvinimu jūros vandeniu,
užnešimu smėliu audrų metu, kurie ir palaidojo seniausiąjį mišką.
Remdamasis žemių suteikimo ir užrašymo aktų analize, J. Zembrickis sprendžia, kad nerijoje nauja kolonizacijos banga prasidėjo XVI a., ir tai jam leidžia manyti, kad iki to laiko joje turėjo būti užaugę gražių miškų, taip pat buvo pievų, dirbamos žemės ir smėlynų. Panašios nuomonės yra daugiau vokiečių tyrinėtojų. Beje,
UNESCO ekspertai savo ataskaitose, pristatydami neriją įtraukti į
pasaulio paveldo sąrašus, remdamiesi bendromis Prūsijos raidos
tendencijomis, tvirtina, kad dėl ūkinės veiklos nerijos miškai buvo
apnaikinti XVI amžiuje22. Tačiau mūsų specialistai dėjo ir deda pastangas oficialiuose dokumentuose įteisinti savą versiją apie neva
ištisai augusių miškų nukirtimą XVII–XVIII amžiais23.
Neatmestina hipotezė, kad nerijos antrosios kartos miškų
alinimas dėl ūkinės veiklos vyko antroje XV a. pusėje ir jį vykdė
ne tiek vietiniai gyventojai, kiek medienos pirkliai ir rangovai su
samdomais medkirčiais, čia įgiję teisę gamintis medienos produktus. Taip manyti leidžia privilegijose užfiksuoti aiškūs miškų
stygiaus atvejai nerijoje XVI a. antroje pusėje ir priminimai apie
tai, kad kai kas su miškais anksčiau elgėsi neprotingai. Tačiau
A. Bezzenbergeris, remdamasis išlikusiais šaltiniais, tokią neprotingą veiklą nurodo vykus ne nerijoje, o į pietus nuo Kuršių
marių Sembos kontinentinėje dalyje. Nerijoje, priešingai, miškai
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buvo taupomi ir nerijos gyventojams paliekamas medienos rezervas (1/8 dalis) kontinentinėje Semboje24. Tiesiog neįtikėtina,
kad, esant tokiai prūsiškai tvarkai, neišliko jokios rašytinės informacijos apie nerijoje vykusius kokius nors grobuoniškus kirtimus. Todėl mums ši hipotezė labai abejotina.
Be to, miškai neišnyksta dėl jų nukirtimo medienai ar jos produktams gaminti, jeigu jie nenulydomi ir nepaverčiami žemės
ūkio naudmenomis. Dėl kirtimų jie gali būti išdarkyti, pablogėti jų būklė, bet jie negali išnykti. Miškai nyko ir nyksta, kai jie
paverčiami kitomis žemėmis. O žemės ūkio naudmenų poreikį
tuomet labiausiai lėmė žmonių gausumas. Gyventojų gausa nerijoje siejosi ir su gamtiniais ir su įvairiais socialiniais veiksniais,
kurie nebuvo nei stabilūs, nei vienareikšmiai. Apie gamtinius
veiksnius jau kalbėjome.
Iš socialinių veiksnių svarbiausi buvo ūkinės veiklos įvairovė ir
galimybės, epidemijų, ypač maro, protrūkiai, taip pat taikos metų
ir karų trukmė, militaristinių veiksnių pobūdis.
Ūkinės veiklos įvairovė čia buvo gana ribota, tačiau išskirtinę negatyvią įtaką nerijos miškams darė galvijų ganiava. XIX a.
pradžioje vienas „kiemas“ vidutiniškai laikė apie 9 naminius žolėdžius25 (vidutiniškai 2 karves, 6 avis, 1 arklį ir prieauglį). Tikėtina, kad ankstesniais amžiais vienas „kiemas“ galėjo laikyti dar
daugiau. Pašto kelio funkcionavimo laikotarpiu reikia pridėti dar
keliasdešimt arklių. Jeigu XVI a. antroje pusėje visose nerijos gyvenvietėse, vertinant pagal daugelį šaltinių, buvo ne mažiau kaip
200 „kiemų“, tai reiškia, kad joje turėjo ganytis bent 2000–3000
galvų žolėdžių banda. Turint galvoje ganyklų skurdumą ir tai, kad
apie pusė teritorijos buvo smėlynai, neabejodami galime tvirtinti, kad, esant tokiam besiganančios gyvūnijos skaičiui, nerijos
miškai ne tik negalėjo plisti į atvirus plotus, bet, kol ganiava visur
buvo leidžiama, miškai neturėjo galimybių atsikurti. Nuolatinis
atžalų ir savaiminukų nuėdimas neišvengiamai vedė prie miškų
išretėjimo, jų plotų mažėjimo ir užpustymo galimybių didinimo.
Maro epidemijų siautėjimas nerijoje buvo silpnesnis nei
kontinentinėje Prūsijos dalyje ir didelės įtakos miškų plotams
padaryti negalėjo.
Tačiau karo metų įtaka gyventojų skaičiui nerijos sąlygomis
galėjo būti itin lemtinga. Kaip gerai žinoma, didžiųjų kovų su ordinais laikotarpiu kai kurie tiek lietuvių, tiek prūsų, tiek žemaičių
pasienio regionai ištuštėjo ir ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui virto beveik žmonių neapgyventomis dykromis. Didžiausios
ir ilgiausiai neapgyventos buvo Sūduvos dykros, kurių naujas
apgyvendinimas prasidėjo tik XV a. po Melno taikos ir tęsėsi su
pertrūkiais iki XVIII a. pabaigos.
Kuršių nerijoje vietinių žmonių gyvenimo sąlygos, įsikūrus
abiem ordinams ir nerijai tapus karo kelių trasa bei vykstant abipusiams siaubiamiesiems žygiams, buvo tiesiog neįmanomos
dėl menkų slėpimosi galimybių. Visai tikėtina, kad nuolatinių
gausiau apgyventų vietų tuo laikotarpiu čia ir neliko, išskyrus nebent pietinę dalį. Prūsijos pavergimo metraštininkas Petras Dusburgietis26 tarp gausybės kovų vietų, pilių ir skerdynių aprašymų
Kuršių neriją mini bent dvejuose epizoduose kaip svarbų karinį
maršrutą: 1283 viešpaties metų žiemą 800 raitelių iš Lietuvos per
Kuršių neriją įsibrovė į Sembos žemę ir, degindami bei plėšdami,
nusiaubė du jos valsčius... nužudę 150 krikščionių, jie, niekur nesutikę pasipriešinimo, gyvi ir sveiki sugrįžo atgal... Brolis Konradas, magistras, išmintingas ir apdairus vyras, suprasdamas, kad
braudamiesi per neriją tuo slaptuoju keliu, netikėliai gali pridaryti
daug nuostolių bei žalos broliams bei Sembos žemei, pastaty-
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dino nerijoje, sūrios jūros pakrantėje, stiprią pilį, kuri buvo vadinama Noihauzu, kad lietuviai negalėtų netikėtai veržtis į Sembos
žemę. Ši pilis buvo pastatyta pietinėje nerijos dalyje netoli dabartinio Kranto (Zelenogradsko), bet apie XIV a. vidurį jos funkcijas
perėmė antroji nerijoje kryžiuočių pastatyta pilis prie Rasytės, o
Noihauzas perkeltas į Sembos gilumą prie Karaliaučiaus. Nei
P. Dusburgiečio kronikoje, nei Kryžiuočių karo kelių aprašymuose Kuršių nerijoje neminimos jokios gyvenvietės, siaubimo objektai ar kovų vietos. Tai leidžia kelti hipotezę apie nerijos gyventojų
ištuštėjimą jai tapus savita karinio tranzito trasa. Iš to būtų galima
daryti logišką išvadą, kad minimu laikotarpiu, kaip tai buvo kitose
analogiškose vietose, turėjo gerokai pagausėti miškų. Bet jokių
tokias mintis patvirtinančių duomenų nepavyko aptikti. Vadinasi,
nerijoje jau XIII–XIV amžiais turėjo būti pakankamai daug judančių smėlynų, kurie ir neleido jai apaugti miškais.
Stabilios gyvenvietės vidurinėje ir šiaurinėje dalyje pradėjo
atsirasti nusistovėjus taikesniems laikams maždaug nuo XV a.
Tą dalyką patvirtina kad ir Klaipėdos pilies valdytojo pranešimai ordino magistrui apie žmonių iš Kuršo apsigyvenimą nerijos pakrantėse27.
Tačiau po taikingesnių poros šimtmečių trapią nerijos žemę
vėl ne kartą ardė karai. Visa nerija tapdavo karinio trakto teritorija, kai per ją judėjo gausios švedų, vokiečių, rusų ar lenkų
pajėgos. Ką reiškė nerijai tų laikų stambių karinių dalinių, kuriuos
jau sudarė ne tik pėstija ir kavalerija, bet ir artilerija, judėjimas?
Juk reikėjo keliauti su gurguole, vežtis mantą, temptis patrankas
ir visą amuniciją, stovyklauti, rasti pašaro žirgams... Nerijos dirvožemiui ir augalijai kariniai žygiai (ypač jei kariniuose daliniuose
buvo daug patrankų, raitelių ir gurguolės) palikdavo gilias žaizdas. Netgi atmetus karinių reikalų įtaką, vienas seniausių Europoje oficialus Brandenburgo – Prūsijos pašto kelias28, per tuometinį Mėmelį sukęs į Rygą, Dorpatą, o vėliau ir į Sankt Peterburgą,
darė neigiamą įtaką nerijos miškingumui. Pašto stotys, kuriose
buvo keičiami arkliai, turėjo laikyti pakankamai didelį jų skaičių.
Apsirūpinimas dideliais pašarų kiekiais nerijos sąlygomis negalėjo būti nekenksmingas jos augalijai ir dirvožemiui.
Svetimšaliai ateiviai pietinę nerijos dalį glaudesniais ryšiais
susaistė su Semba, kuri tapo naujosios Prūsijos centru. O kuršiškosios (vidurinės ir šiaurinės) nerijos dalies gyventojai visą laiką
išsaugojo glaudesnius ryšius su lietuviškuoju pamariu – Dreverna, Svencele, Kintais, Vente ir Rusne. Ne sausuma, o savo laivais
kuršiškiai gabenosi iš minimų kraštų reikalingiausius dalykus –
statybines medžiagas, kai kuriuos maisto produktus, o ypač šieną savo naminiams gyvuliams, nes nerijoje vos pakakdavo ganyklų ir šieno atsargų sukaupti žiemai beveik nebuvo galimybių29.
Sakykime, dabartinės Šarkuvos vietoje žmonės pagal archeologinius duomenis pradėjo kurtis pirmojo mūsų eros tūkstantmečio antroje pusėje. IX amžiuje čia jau buvo gyvenvietė su šiauriau
jos prakastu siauriausioje nerijos vietoje kanalu nedideliems to
meto prekybiniams laivams įplaukti į Kuršių marias. Kanalas iki jo
užnešimo galėjo veikti maždaug iki XI amžiaus. XII ir XIII amžiuje,
panaudojant prie kanalo buvusį pylimą ir suverčiant ant jo iškirstus
medžius, įrenginys, matyt, naudotas kaip gynybinė užtvara30.
Rašytiniuose šaltiniuose Šarkuva pirmą kartą aptinkama
1408 m., kai minima maždaug 1,5 km į šiaurę nuo dabartinės
gyvenvietės buvusi pakelės užeiga. Šalia jos buvo turtinga žvejų ir valstiečių gyvenvietė (Senoji Šarkuva), kurioje 1531/32 metais gyveno 35 žvejų ir 12 valstiečių šeimų. Toks valstiečių šeimų
skaičius neabejotinai įrodo aplink gyvenvietę buvus nemažus
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laukų, daugiausia ganyklų ir pievų, plotus. Pradėjus trūkti žemių,
gauti leidimai jas plėsti nulydant šiaurinėje gyvenvietės pusėje
buvusius miškus. Po trumpalaikės naudos vėjas pradėjo vis intensyviau nešioti nesuvelėnėjusį dirvožemį ir juo užpilti buvusias
pievas ir ganyklas. Galimybė verstis žemės ūkiu nuosekliai blogėjo. Buvę valstiečiai turėjo imtis žvejų verslo ar persikelt kitur.
Padėčiai pablogėjus, 1714 m. po karališko revizoriaus apžiūrėjimo gyvenvietė perkelta 1,5 km į pietus. Pagal 1735 m. surašymą Šarkuvoje gyveno jau tik žvejų šeimos, kartu besiverčiančios
ir pagalbiniu žemės ūkiu. Smėliams toliau tęsiant atakas, iš naujos gyvenvietės dar toliau išsikėlė užeiga, kuri buvo pertvarkyta
į pašto stotį, o likę gyventojai vis labiau nuskurdo. Kai ganyklų
ir daržų žemių visiškai sumažėjo, o išgyventi iš vietinės žūklės
tapo labai sunku, 1792 m. valdžia leido šarkuviečiams žvejoti
visose Kuršių mariose31. Taip Šarkuvos žvejai pradėjo pusiau
klajoklinį gyvenimą, kai savuose namuose praleisdavo tik žiemas, o palankiausiu žūklei laiku stovyklaudavo arti produktyviausių žūklės vietų. Tokia veikla nepatiko kitiems nerijos žvejų
kaimams, bet ji išsilaikė iki XIX a., kai šiems „klajokliams“ valdžia
suteikė konkrečią pagalbą, o kiek vėliau nerijoje prasidėjo naują
pragyvenimo šaltinį atnešęs vasarojimo bumas.
A. Bezzenbergeris, remdamasis daugeliu rašytinių šaltinių,
pateikia taip pat išsamią Kuncų ir jų aplinkos užpustymo istoriją32. Čia įvairių naudmenų užpustymas intensyviai vyko jau
XVI a. viduryje ir tęsėsi maždaug iki 1825 metų. Mums ypač
svarūs duomenys apie miškų užpustymą: Kuncų jaunesnės girininkijos miškas baigtas užpustyti 1797 m.
Iš šių pavyzdžių visiškai aišku, kad nerija XV bei XVI amžiais
nebuvo jokia ištisinė giria. Jos kraštovaizdyje miškai galbūt dominavo XIII a., XIV a. ir, geriausiu atveju, XV a. pirmoje pusėje. O smėlynų judėjimo pradžios neįmanoma datuoti. Antrosios
kartos miškų atsiradimo laikotarpiu judantys smėlynai greičiausia nebuvo išnykę, tik jų kiekis buvo mažesnis. Vargu ar galima
manyti, kad sąlyginai ramius smėlynus išjudino miškų nulydymas paverčiant dirbama žeme, kurią ir pradėjo pustyti. Abejoti verčia Rasytės pavyzdys33. Jos apylinkėse miškai jau seniai
buvo nulydyti, ir net kelių kilometrų ruože plytėjo žemės ūkio
naudmenos. Čia dar XIV a. kryžiuočiai pastatė pilį, nuolatinai
gyventi įsikūrė kolonistų. Bet ir XIX a viduryje A. Bezzenbergeris
Rasytę charakterizuoja kaip turtingiausią visos nerijos gyvenvietę, kurios gyventojai daugiau laukininkai negu žvejai, nes laukai
ir pievos plyti per gerą pusmylę. Taigi, nors Rasytės aplinkoje
nerijos miškai buvo seniausiai nukirsti, bet nei gyvenvietė, nei
miškus pakeitę laukai nebuvo palaidoti po smėliu. Čia gyvenimo
sąlygos dėl smėlio pustymo buvo tik kažkiek pablogėjusios, bet
ne tiek smarkiai, kaip kitose vietose. Tai vienintelė gyvenvietė, išvengusi persikėlimo dėl smėlynų atakų. Atrodo, kad tokią padėtį
užtikrino bene seniausiai nerijoje (jau XV a.) prie Rasytės vykdyti
ne tik smėlynų tvirtinimo tvoromis darbai, bet ir dambų statyba vandenyje. Dambos, be abejo, sumažino smėlio išmetimą į
krantą, o kartu ir kitų naudmenų užpustymo galimybes.
Rasytė buvo paskutinis punktas nerijoje, kur buvo daugiau
dirbamų žemių. Toliau, kaip tik dabartinėje Lietuvos pusėje, valstiečių, vadinasi, ir žemės ūkio naudmenų buvo vis mažiau. Žvejai įsikurti gaudavo nedidelius žemės plotelius, kuriuose augino
daržoves. „Laisvų“ smėlynų einant į šiaurę buvo vis daugiau.
Kopgalio ir dalies Smiltynės ruože natūralūs miškai iki XIX a.
patys taip ir neužaugo. Juos ėmė sodinti žmogus. Jaunesnėje
nerijos dalyje tarp Juodkrantės ir Alksnynės buvo dar kitokia pa-
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dėtis. Čia buvo vietų, kur kova tarp miško ir smėlio vyko veik visą
laiką – ir su žmogaus įsikišimu, ir be įsikišimo.
Apibendrinant šio skyrelio faktus, įtikimiausia atrodo versija, kad ir antrosios kartos miškai visų pirma nyko dėl gamtinių
veiksnių. Dideli smėlio kiekiai buvo išmetami į jūros pakrantę
ir, nesant apsauginio kopagūbrio, galinčio vietoje akumuliuoti smėlį, buvo vėjo pustomi toliau į nerijos gilumą ir atskirose
vietose sunaikindavo miškus ar bent neleido nerijos padengti
ištisine miško danga. Žmogaus ūkinė veikla: naminių žolėdžių
ganiava, sąmoningi viržynų padeginėjimai siekiant pagausinti
medingus augalus ir žolėdžių pašarus, miško produkcijos ruoša
prekybai, pasirinktiniai gyventojų kirtimai statybinei medžiagai
ir kurui, o vėlesniais laikais ir militaristiniai veiksniai dar labiau
mažindavo miškų plotus arba juos išretindavo ir padarydavo
lengviau užpustomus. Tai dideliuose plotuose sukeldavo eolinės erozijos židinius ir padidindavo perpustomo smėlio mases
seniau nerijoje supustytų smėlių sąskaita.
Miškų nuosavybė nerijoje
Nerijoje neatsirado privačių dvarų ir stambių vokiečių kolonistų
ūkių netgi didžiosios kolonizacijos metais, kai visoje Semboje
labai palankiomis sąlygomis kūrėsi ateivių iš Vokietijos ir Austrijos ūkiai. KN gyventojais išliko tie patys autochtonai ar jų gretas
papildė ne tik vokiečiai, bet ir iš rytinės pusės naujai atvykdavę
kuršiai bei žemaičiai. Riba, prie kurios susikirto ateivių iš vakarų ir kuršiškių keliai, buvo pietinėje nerijos dalyje jau maždaug
nuo XIII a., kai ordino ateiviai čia pasistatė minėtas Noihauzo ir
Rasytės pilis, saugojusias nuo lietuvių ir žemaičių siaubiamųjų
žygių. Tačiau jos greitai (maždaug per 100 metų) prarado savo
reikšmę, kai ordino sienos su Lietuva įsitvirtino toli į rytus. Iš tiesų duomenų apie rimtesnes kovas šiose vietose nėra. Vokiečiai
vėliau čia įsigalėjo taikiais metodais, pasiimdami sau visų administracinių reikalų tvarkymą, prekybą, amatus, kitas socialinio
pobūdžio paslaugas, smukles, dar vėliau – didįjį pašto kelią su
jo aptarnavimo objektais, vietiniams palikdami tradicinę žvejybą
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ir pagalbinį žemės ūkį. Žemių ir miškų nuosavybės klausimų ne
tik nerijoje, bet apskritai Mažojoje Lietuvoje mūsų specialistai, išskyrus Martyną Purviną34 ir Povilą Pakarklį35, beveik nenagrinėjo
ar į jį visai nekreipė dėmesio, o vertinant miškų būklę Prūsijoje tai
yra išskirtinai svarbus dalykas.
Nuo XIII a. vidurio, kuriantis ordino valstybei, pradėjo formuotis specifinė miškų nuosavybės ir naudojimo teisė, kurią
giliau nedetalizuojant galima apibūdinti taip. Užgrobtas pagonių baltų žemes popiežius paskirdavo jose kurtoms vyskupijoms (apie trečdalį) arba tiesiogiai ordinui (apie du trečdalius).
Taip vyskupas arba ordino magistras tapdavo žemių ir miškų
suverenu. Jis (o vėliau civiliai Prūsijos valdovai) kūrė jose valstybinius dvarus, skirstė kuriamiems valstybiniams valsčiams,
kuriuose būdavo ir miškų priežiūros tarnyba, dalino savo pavaldiniams ar atvykstantiems kolonistams. Iki miškų teisės aktų
atsiradimo valdovo ar jo vardu išduodamos privilegijos buvo
pagrindinis teisinis dokumentas, apibrėžiantis miško valdytojo
teises ar galimus miško naudotojo veiksmus.
Ilgainiui nusistovėjo tokios savotiškai persipynusios miškų
nuosavybės ir miškų naudojimo kryptys:
– tiesioginis valdovų miškų valdymas per valstybinius dvarus;
– tiesioginis valstybinių miškų valdymas per valsčių tarnybas;
– nuoma įgaliotam valdytojui už atitinkamą mokestį be paveldėjimo teisės;
– nuoma naudoti už atitinkamą mokestį su paveldėjimo teise;
– perdavimas ar pardavimas privačiai nuosavybei;
– perdavimas ar pardavimas bendruomeninei nuosavybei;
– leidimas pasigaminti valdovo miške medienos individualioms reikmėms – kurui, namams, ūkiniams statiniams, laivams
statyti, leidimai galvijų ganiavai (miško servitutų teisė).
Valstybiniai miškų pareigūnai atlikdavo apsaugos ir priežiūros funkcijas. Mediena pirkliams ir rangovams buvo parduodama stačiu mišku36.
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Šios pusiau miško nuosavybės, pusiau naudojimo teisės
palaipsniui per daugelį tarpinių variantų išsivystė į bazines
miškų nuosavybės formas: valstybinę, bendruomeninę, privačią, korporacinę.
Neaiškinant įvairių ir sudėtingų feodalinės žemės nuosavybės niuansų, reikia pabrėžti, kad nerijoje valstybinė ar artima
valstybinei miškų nuosavybė išliko nuo nuosavybės atsiradimo
pradžios iki mūsų dienų. Tiesa, stiprėjant ir plečiantis Klaipėdos
uostui, nuomos principais arba kitais būdais, įskaitant pirkimą,
žemių ir miškų nerijoje įsigijo uostas (uosto pirkliai) ar pats miesto magistratas. Buvo atvejų, kai valstybinės žemės (smėlynai)
buvo veltui perduodami uostui su sąlyga, kad jos bus apželdintos37. Šias uosto ar magistrato valdas galima traktuoti kaip
bendruomeninės ar municipalinės nuosavybės formas. Tačiau
ne tik miško, bet apskritai stambių privačių valdų nerijoje neatsirado. Mes aptikome du įrašus: vieną – 180 × 500 rykščių (apie
130 ha) dydžio Briedžių pievą38, priklausiusią kontinentinėje
dalyje prie Klaipėdos buvusiam riteriškajam dvarui ir valstybės
išpirktą 1881 m., ir dar vieną stambią valdą prie Rasytės.
Žvejų kaimelių gyventojai šalia žūklės vertėsi ir pagalbiniu
žemės ūkiu, bet dėl derlingos žemės stygiaus jo mastai buvo
nedideli. Kiek daugiau vystyta daržininkystė ir gyvulininkystė.
Mat ganiava buvo leidžiama servitutų teisės principais valstybinėse žemėse, o, be ganyklų nerijoje, norėdami išlaikyti gyvulius,
vietiniai gyventojai šieno atsiveždavo žvejų laivais iš kontinentinės dalies. Turtingesni gyventojai ten turėjo ir savų žemių. Be
žvejų, nerijoje dar „tilpo“ kažkiek valdininkų, amatininkų, smuklininkų, pašto kelią aptarnaujančių žmonių ir gal vienas kitas
miškininkas. Jie irgi kažkiek vertėsi pagalbiniu ūkiu. Valstybiniai
miškai apčiuopiamos naudos negalėjo duoti nei pareigūnų skaičiaus prasme, nei miško verslų prasme, nes paprasčiausiai čia
jų buvo labai nedaug – per visą neriją miškų plotai buvo skaičiuojami ne keturženkliais ar penkiaženkliais skaičiais kaip dabar, o triženkliais ar mažiausiais keturženkliais. Iš miško verslais
užsiimančių žmonių pietinėje nerijos dalyje minimi tik trys der-
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vos varytojai. Nei jie, nei valstybinių miškų pareigūnai privačios
nuosavybės teise miškų nerijoje neturėjo.
Gyvenviečių, žemės ūkio naudmenų
ir miškų užpustymai
KN gyvenviečių perkėlimai dėl užpustymų žinomi nuo XV a.
Sprendžiant iš įvairių šaltinių, nė karto persikraustyti neteko
tik vienai nerijos gyvenvietei – Rasytei39, dauguma kitų kėlėsi į
naujas vietas ne vieną kartą, o bent 2–3 ar dar daugiau (daugiausia, pagal dabartinį žinių lygį, – 6 kartus). Sunku įrodyti, ar
XIV a. ir dar anksčiau kilnojimosi nebuvo, ar buvo, bet nebuvo
užfiksuota jokiuose šaltiniuose ir liko nežinomu dalyku. Kaip
jau rašėme, iš nerijos sėslūs gyventojai galėjo būt pasitraukę
didžiųjų kovų su ordinais metais ir atgal sugrįžo XV a. prasidėjus taikaus gyvenimo laikotarpiui. Vadinasi, tuomet nebuvo ko
(gyvenviečių prasme) užpustyti. Bet tai nereiškia, kad dėl to
smėlis gulėjo nejudėdamas. Jei buvo judančio smėlio, tai buvo
užpustomos senosios kopos, pievos ir kitos žemės, taip pat ir
miškai. Kai kur vyko nupustymai.
Gyventojai savo sodybas ir daržus nuo slenkančio smėlio visais laikais bandė saugoti įvairaus tipo tvoromis, skydais ir pan.
A. Bezzenbergeris (1884) nurodo, kad prie Šarkuvos pirmieji
sutvirtinimai daryti XV a., o XVI a. miškų tarnyboje jau dirbo
kopų tvirtinimo meistras40.
Judantis smėlis nerijoje užnešdavo laukus, miškus, vandenis ir įvairias reljefo formas įgavusius senesnius smėlius. Tik
šie faktai nebuvo tada registruojami, kaip, sakykime, XVIII a.
gyvenviečių užpustymai. Tačiau užpustytus miškus akivaizdžiai
įrodo atpustytų buvusių miškų stuobriai, kurių buvo aptinkama
ne vienoje nerijos vietoje. Pagal A. Bezzenbergerį daugiausia
jų buvo apie Nidą, šiauriau Rasytės, tarp Šarkuvos ir Kuncų41.
Beje, 1960 m., steigiant nerijoje pirmąją saugomą teritoriją –
KN kraštovaizdžio draustinį, tarp pagrindinių apsaugos objektų
buvo senojo kopų miško stuobriai, senieji dirvožemiai ir netgi
vykstantys eoliniai procesai42. Deja, išlindusius iš smėlio stuo-
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brius ištampė gamtinių egzotų mylėtojai, po smėliu esantys
stuobrių likučiai ir senieji dirvožemiai dabar nematomi ir niekam
neberūpi, o eolinių procesų išsaugojimas buvo visiškai neįmanomas dėl „šventos“ nuostatos, kad tik miško želdinimas visoje
Lietuvoje yra nepamainomas gėris, o jo kirtimas – nežmoniškas
blogis. Klestint tokioms pažiūroms, nuo 1992 m. visi čia paminėti objektai iš Nacionaliniame parke privalomų saugoti dalykų
buvo kardinaliai pašalinti43. Mes tokį reikšmingų paleoobjektų
ignoravimą laikome nepriimtinu dalyku. Galime tik pasidžiaugti,
kad bent paskutiniais metais realistinis supratimas apie užpustymų įvairovę ir priežastis atsiranda ir lietuviškuose tyrimuose.
Čia reikia pacituoti Kęstutį Demerecką (2011): Kopų smėlio
pustymai, kol nebuvo Kuršių nerijoje gyvenviečių ar paskirų
sodybų, neturėjo didelės reikšmės – smėlis čia, ar kitoje vietoje... Dėl ko prasidėjo aktyvus smėlio judėjimas: dėl žmogaus
veiklos ar dėl klimato, niekas nepasakys. Mitai apie Septynerių
metų karo laikotarpiu (1757–1763) rusų iškirstus miškus tikrai
neturėjo įtakos prieš 100 metų iki to užpustytoms Pirmajai ir Antrajai Nidoms44. Įdomūs ir tiesiogiai susiję su paleodirvožemiais
ir paleominiais yra Lietuvos archeologų (G. Piličiauskas ir kiti)45
paskutiniais metais moderniais metodais atliekami KN priešistorės kompleksiniai archeologiniai tyrimai, taip pat tarptautiniai
archeologų tyrimai pietinėje nerijos dalyje prie Viskiautų46. Tad
galima tikėtis naujų faktų apie užpustytus miškus atskleidimo ir
jų apsaugos statuso peržiūrėjimo.
G. Berendtas, nagrinėdamas nerijos formavimosi geologinius procesus, dar XIX a. viduryje aprašė47 sąlygas (klimato,
geologines – sausumos ir vandens lygio svyravimus, smėlio
išmetimų pajūryje kiekius ir pobūdį, eolinius procesus su naujai išmestais ir buvusiais smėliais), pabrėždamas aktyvių ir ramybės periodų kaitą, kurie nulėmė pirminių (seniausių) nerijos
miškų atsiradimą, jų išnykimą ir naujos kartos miškų atsiradimą. C. Hennenbergeris savo XVI a. sudarytame žemėlapyje48 ir
1595 m. išleistame jo apraše pažymi du senojo miško plotus –
prie Juodkrantės ir piečiau Šarkuvos. A. Bezzenbergeris49 nurodo, kad C. Hennenbergeris nepastebėjo dar vieno tokio prie
Nidos buvusio miško ploto. Be seniausios kartos miškų likučių,
pagal C. Hennenbergerio žemėlapį nerijoje dominuojančius
plotus užima smėlynai, antros kartos miškai, krūmynai, viržynai
(viržių dykvietės), ganyklos ir nedideli kiekiai kitų žemės ūkio
naudmenų. Pasitikėjimą C. Hennenbergerio informacija didina
11 gana tiksliai lokalizuotų gyvenviečių ir kt. nerijos vietovių.
Lietuviškos nerijos dalies kaip vietovės aprašyme, datuojamame 1722 m. ir pateikiamame žinių arba inventorizacijos knygoje
apie visas Klaipėdos apskrities vietoves, nurodoma: Nerija tarp
jūros ir marių nuo Smiltynės iki maždaug 1/8 mylios už Nidos yra
ketvirčio mylios arba mažesnio pločio. Čia yra eglių ir pušų statybinės medienos, atskirose vietose drebulių, alksnių ir ąžuolų, taip
pat ir beržynų, taip pat daug briedžių, stirnų, kiškių, lapių, yra
čia ir didelių smėlio kalnų (paryškinta mūsų)50. Nuoroda į didelių
smėlio kalnų buvimą ir iš kitų šaltinių turima informacija, kad dar
anksčiau – 1595–1680 m. – čia uždrausta klaipėdiečiams kirstis
medieną namams ir laivams statyti, o nuo 1790 m. net ir malkoms
pasigaminti, rodo, kad XVI–XVII amžių sandūroje nerijoje augę
miškai jau buvo pavojingai išretinti ar išretėję savaime ir vietomis
tapę retmėmis, į kurias daug lengviau veržėsi smėlis.
Judantis smėlis prie Baltijos jūros kėlė problemų ne vien Kuršių nerijoje. Nerijų prie Baltijos būta gerokai daugiau, artimiausios – prie Aistmarių ir Gdansko. Pavojingiausia grėsmė buvo
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uostams. Tad apsisaugojimo priemonių ieškojo ne vien Kuršmarių
žvejai, bet ir uostų valdytojai, administracinės valdžios atstovai,
kiti suinteresuoti žmonės. Žinomas 1768 m. Dancige premijuotas
mokslinis darbas, skirtas slenkančių smėlynų sutvirtinimo klausimams, kurį atliko Witenbergo universiteto prof. Johan Daniel Ticijus. 1850 m. G. K. Krauze išleido Vakarų Prūsijos pakrantės kopų
tvirtinimo vadovą, kuriame buvo apibendrinti jau keliolikoje vietų
vykdyti darbai ir duotos išsamios rekomendacijos. Specialistų
pasiūlymai ir praktinė patirtis jungė mechaninį smėlynų sutvirtinimą mediniais ruošiniais (nuo paprastų šakų iki pintų tvorelių
ir specialių skydų) kartu su žolinės augalijos, krūmų ir medžių
veisimu (tam tiko nedaug rūšių). Uostų akvatorijose panašiems
objektams kaip nerija dar buvo būtinas dalykas, užtikrinantis
krantų stabilumą, uosto saugumą ir ilgaamžiškumą, – krantų
sutvirtinimas (paprastai kaip pagrindinę medžiagą naudojant
akmenis), taip pat molų statyba. Visi tvirtinimai ir želdinimo būdai
reikalavo daugybės rankų darbo ir buvo gana brangūs. Todėl,
siekiant pradėti didelės apimties darbus nerijoje, reikėjo ne tik
supratimo ir geros valios, bet visų pirma – pinigų.
XIX a. pradžioje Baltijos pajūryje nuo Pomeranijos iki Rusijos
imperijos pasienio, pagal Prūsijos statistiką, buvo palaidota po
smėliu apie 140 tūkst. magdeburginių margų (apie 35000 ha)
žemių51. Daugiausia tai buvo derlingos žemės ūkio naudmenos.
Pustomas smėlis Baltijos pajūryje iki XIX a. pradžios tapo reikšminga valstybine Prūsijos problema, kurios sprendimo visų pirma ieškojo valstybinės institucijos ir net pats kaizeris. Ta proga
būta ne tik nemaža dalykiškų ginčų, bet ir nesutarimų dėl laurų
pasiskirstymo, ieškant, randant ir įgyvendinant problemų sprendinius. Bene objektyviausiai pasiekimus ir nuopelnus įvertino
A. Bezzenbergeris: Labiausiai turime būti dėkingi nuosekliam
darbui tų žmonių, kuriems buvo pavesta vadovauti kopų tvirtinimui, ir valdžiai, kuri šiuos žmones parinko ir paskyrė bei suteikė
uždavinių sprendimui reikalingas lėšas. Svarbu, kad buvo suvokta kopų, kaip didžiulių jūros dambų reikšmė visame pajūryje,
o ypač Kuršių nerijoje... Kopų ir pajūrio tvirtinimas Prūsijoje turi
ilgą, siekiančią XV–XVI a., istoriją, o sukurti principai ir metodai
yra daugelio metų darbo ir vystymosi rezultatas52.
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Smėlynų tvirtinimas ir miškų įveisimas
Judančių smėlynų tvirtinimo ir miškų įveisimo darbai, atlikti nerijoje nuo XIX a. pradžios iki Pirmojo pasaulinio karo, išsamiai aprašyti daugelyje vokiškų šaltinių53, jų apžvalgos gana objektyviai
(išskyrus atskirus sovietmečio akcentus) atliktos ir lietuvių autorių
darbuose54 bei miškotvarkos projektuose55. Panašių problemų,
kaip su miškų kirtimu, čia nekilo, todėl pagal minėtus šaltinius
priminsime tik kai kuriuos svarbiausius faktus.
1800 m. Prūsijos valdžia išskyrė lėšų smėlynams tvirtinti pietinėje Nerijos dalyje, Šarkuvos, Kuncų, Rasytės ruože. Tiesiogiai
organizuoti ir vykdyti darbus paskirtas danų kilmės kopų inspektorius Soren Bjorna, jau turėjęs analogiškų darbų patirtį prie Dancigo. 1810 m. Klaipėdos pirklių sąjungos lėšomis pradėti tvirtinimo darbai ir kitame nerijos gale – Kopgalyje, o 1836 m. birželio
9 d. Karaliaus kabineto įsaku pirklių bendrijai perduota visa KN
smaigalio dalis su sąlyga, kad čia būtų vykdomi apželdinimo
darbai. Ryškų pėdsaką ties Nida paliko ir privatus investuotojas – Nidos pašto stoties valdytojų Kuvertų šeima (matyt, viena iš
turtingiausių to meto šeimų nerijoje). Net dvi Kuvertų kartos (tėvas ir sūnus) atkakliai savo lėšomis tvirtino ir želdė slenkančias
kopas ties Nida. Valstybės lėšomis dar buvo atliekami tvirtinimo
ir želdinimo darbai keliose kitose vietose. Beveik per 70-metį
buvo sukaupta neįkainojama nesėkmių ir sėkmių patirtis. Kompleksiškumu, universalumu ir praktikoje išbandytais rezultatais
išsiskyrė S. Bjorno darbai. (S. Bjornas mirė 1819 m., palaidotas
Šarkuvos kapinaitėse. Jam buvo pastatytas kuklus paminklas.)
Tačiau vis labiau aiškėjo, kad galutinai sutramdyti slenkantį smėlį, apsaugoti Klaipėdos uostą ir nerijos gyvenvietes bus galima
tik pagal sukauptą patirtį sutvarkant visą neriją.
Tai reiškė:
– apsauginio kopagūbrio, kuris atliktų iš jūros išmetamo
smėlio akumuliavimo funkciją, sukūrimą visame nerijos jūriniame pakraštyje;
– slenkančių kopų ir kitų judančių smėlynų sutvirtinimą mechaninėmis priemonėmis (įvairaus tipo skydais, tvoromis, žabais, šakomis), žolinės augalijos įveisimą siekiant suvelėnėjimo
ir miškų įveisimą, galutinai suformuojant stabilų dirvožemį.
Tik visas šis kompleksas galėjo užtikrinti sėkmę. Neįrengiant,
pavyzdžiui, apsauginio kopagūbrio, negalima užtikrinti sausumos stabilumo pajūryje, nes išmetamas iš jūros smėlis galėtų
toliau keliauti ir kartu užpustytų ir naujai įveisiamus miškus. Vien
apsauginis kopagūbris negalėjo apsaugoti nuo vėjo erozijos
esamose kopose ir smėlynuose. Todėl buvo reikalingas visas
darbų kompleksas. Tik tam tikrą teritorijos dalį buvo galima sąmoningai palikti egzotikai ir natūraliems gamtos procesams stebėti. Technologinių šių darbų ypatybių raidos nedetalizuojame,
tik pabrėžiame, kad jie buvo unikalūs, parinkti atsižvelgiant į vietinių sąlygų specifiką, reikalaujantys daug darbo jėgos ir lėšų.
Sakykime, apželdinant didįjį kopagūbrį, paruošiamųjų darbų
metu į kiekvienos didesnės kopos keterą buvo nutiesiamas moliu
plūktas keliukas, panaudojant smulkintus žabus ir juos padengiant
iš marių imtu mergeliu arba moliu. Suplūkus susidarydavo kad ir
neilgalaikė, bet pakankamai patvari danga. Į aukštumą būdavo
sugabenama tolimesniems darbams reikalingos medžiagos. Nuo
keteros į žemesnes kopų puses kas 28 m buvo paliekami natūralaus smėlio keliukai, o plotai tarp keliukų sutvirtinami dažniausiai
iš kuoliukų gaminamomis kvadratinėmis 2×2 metrų dydžio užtvarėlėmis. Kad tuose kvadratuose nebūtų pustomas smėlis, juose
dar būdavo pakreikiama susmulkintų žabų ar nendrių, o rudenį į
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15–20 cm gylį dedama molio ar mergelio. Šios vietos pažymimos
ir jose pavasaryje buvo sodinami pušaičių daigai. Galiausiai ir dalis paliktų natūralių keliukų taip pat užsodinama daigais. Tačiau
priešgaisrinės apsaugos tikslais paliekama ateičiai tanki priešgaisrinių juostų sistema, paprastai ne retesnė nei kas 140 metrų,
bet būdavo ir tankesnių. Be aprašytų keliukų ir pagrindinio žvyrkelio, Hageno kalvų grandine nuo Smiltynės iki aštuntojo kilometro
buvo nutiestas siaurasis geležinkelis. Žolinei augalijai veisti naudota keletas kiek kitokių technologijų, o apsauginio kopagūbrio
„užauginimas“ turėjo vėl visiškai savitą metodiką.
Prūsijoje XIX a. aštuntasis dešimtmetis turėjo išskirtinę istorinę reikšmę šios šalies miškų ūkiui. Jame priimti labai svarbūs
teisės aktai dėl apsauginių miškų išskyrimo ir tvarkymo, dėl bendruomeninių ir korporacijų miškų valstybinės priežiūros ir kt., o
bene svarbiausia – 1874 m. priimtas nutarimas dėl valstybinių
miškų plėtimo juos įveisiant „tuščiose“ žemėse, kur toks įveisimas pripažintas būtinu, taip pat superkant tuos miškus, kurių
išsaugojimas yra būtinas. Šiems tikslams nuo 1874 m. kasmet
iš biudžeto skiriama „ypatinga suma“ – 1 mln. 50 tūkst. markių. („ypatinga“ – reiškia, kad tai tikslinės lėšos, kurių negalima
naudoti kitiems reikalams). Kuršių nerija atitiko kai kuriuos iš šių
reikalavimų, ir todėl atsirado galimybių pradėti didįjį KN pertvarkymą, kuris truko apie 30 metų ir apėmė visą neriją. Neželdytos
paliktos kelios kopų grupės, Lietuvos dalyje – Avikalnio – Agilos, Nidos – Pilkopos ir Purvynės. Šių darbų metu ne tik sukurtas
visas apsauginis pajūrio kopagūbris, bet ir pasodinta daugiau
kaip 3 tūkstančiai hektarų miško, daugiausia kalnapušynų. Be
to, tvirtintos kai kurios Kuršmarių pakrantės, o Klaipėdos uosto
aplinkoje – krantinės, kurioms grėsė didžiausias išplovimo pavojus. Svarbiausias šio laikotarpio darbų vykdytojas buvo Wilhelm
Franz Epha (1828 11 08–1904 09 19), kuris po tarnybos ir mokslų Rytprūsių pirmajame jėgerių batalione pradėjo darbo karjerą
kaip Klaipėdos pirklių sąjungos miškų apsaugos inspektorius ir
nuo 1864 m. tęsė Krante kaip kopų apsaugos inspektorius. Nors
iki pensijos 1903 m. jis dar turėjo ir kitokių pareigų, tarp vietinių
gyventojų išliko Rasytės karaliumi, o dažniausiai Senuoju kopų
karaliumi (Alte Dunenkönig).
Po 1905 m. naujų miškų buvo sodinama nedaug, bet tebedirbo gausi (iki 50 žmonių) kopų priežiūros tarnyba. Tuomet jau
tiek žmonės, tiek valdžios institucijos suprato, kad nerijos miškai
ne tik privalo turėti formalų apsauginių miškų statusą, bet ir kad
ekonominė jų reikšmė yra antraeilė ir jie turi būt saugomi bei globojami, nesiekiant vien ekonominės naudos.
Senosios miškų tarnybos bruožai ir veikla
XVI a. antroje pusėje pasaulietinėje Prūsijos valstybėje funkcio
navo Vyriausiojo Prūsijos miškų prižiūrėtojo (Oberforstmeister)
tarnyba, susidėjusi iš dviejų vyresniųjų prižiūrėtojų ir keleto raštininkų. Valsčiuose buvo valsčių prižiūrėtojai ir sargai56. Girininkijų
tuomet dar nebuvo.
Didžiojo Klaipėdos valsčiaus, kuriam priklausė ir KN, valstybinės miškų tarnybos pareigūnas Hansas Baumgartas pirmą kartą
paminėtas 1619 m. Šis pareigūnas miško priežiūrą įgyvendino
ne vien pats, bet kartu su žemesniais didžiajam Klaipėdos valsčiui pavaldžiais paprastų valsčių pareigūnais – krašto raiteliais
(Land Reuters) ir raitaisiais seniūnais (Beritt-Schulzen)57. Nerijoje buvo trys tokie seniūnai – Nagliuose, Karvaičiuose ir Nidoje.
Tačiau jiems buvo skirtas tik vieno raitojo seniūno atlyginimas.
Tai reiškia, kad kiekvienas dirbo tik trečdaliu etato58. Vadinasi, tik

111
vienam etatui tebuvo miškų. Atsiradus girininkijoms, šios pareigybės buvo pakeistos. Tai buvo padaryta XVIII a. antroje pusėje,
nes žinoma, kad 1777 m. mirė pirmasis didžiojo valsčiaus etatinis girininkas Vilhelmas Eckertas59. Labai svarbus faktas kalbant
apie Prūsijos miškų valdymą yra tai, kad Prūsijoje 1770 metais
pirmą kartą buvo įsteigta atskira Miškų ūkio ministerija60. 1785 m.
atsiranda vyr. girininko pareigybė ir ji išlieka iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tik nuo 1802 m. ši pareigybė sujungiama
su krašto jėgerio pareigybe. Juo tampa Heinrichas Leopoldas
Eckertas. Aukštųjų pareigybių kaitą lydi žemesnių pareigybių
ir teritorinių padalinių atsiradimas ir pasikeitimai. XVIII a. Nerija
jau turėjo savo girininką su buveine Rasytėje. 1763 m. tai buvo
Peteris Danielius Borchertas. Kiek vėliau Rasytė sujungta su
Kranto girininkija, pačioje nerijoje liko tik eiguliai (Nagliuose ir
Rasytėje)61. Senoji miškų tarnyba pati nei medienos ruošos, nei
verslų nevykdė. Miškas buvo parduodamas stačias nusikirsti.
Klaipėdoje medienos verslai antroje XIX a. pusėje, panaudojant atplukdomą medieną vandens keliais iš plačių Lietuvos,
Gudijos ir Rusijos regionų, vystėsi itin sparčiai. Betgi iš poros
dešimčių vėjinių lentpjūvių nė vienos nebuvo Kuršių nerijoje,
kaip ir Dangės abiejuose krantuose ir Kuršmarių rytiniame krante besidriekusių medienos sandėlių ir krovos aikštelių. Iš vakarų
pusės mediena į Klaipėdą nebuvo gabenama62. Nerija šiuo požiūriu išliko visiškai švari.
Nerijos gyventojai nuo seno brangino statybinę medieną ir
XVIII a., iškilus statybų reikalui, dažniausiai jos atsigabendavo
savo laivais iš kontinentinės dalies – Drevernos, Kintų, Lūžijos,
Sariškės, Ventainės miškų. O gyvenamuosius namus ir ūkinius
pastatus mokėdavo suręsti taip, kad jie lengvai išsiardytų ir,
esant reikalui, juos nesunkiai būtų galima perkelti į naują vietą63. Vienintelis dalykas, rodantis, kad kažkiek medienos iš
nerijos galėjo būti pergabenta į Klaipėdą, yra nedidelės prieplaukos medienos krovai buvimas XVIII a. antroje pusėje Smiltynėje netoli smuklės. Ji apie 1796 m. užnešta smėliu ir daugiau
nenaudota. Galbūt ji atsirado Septynerių metų karo metu, kai
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rusų kariškiai iš tiesų kažkiek medienos gaminosi prie Nidos ir
Juodkrantės miške ir ją gabenosi į Klaipėdos uostą savo laivininkystės reikmėms tenkinti64.
Duomenų apie miško pažaidas iš vietos gyventojų pusės taikos metais buvo nedaug, ir jos dažniau siejosi su brakonieriavimu. Tačiau pažeidėjams tuščiai grasino ne tik įstatymų vėzdas,
net keletą kartų pakartojęs mirties bausmę už brakonieriavimą
(1642, 1686, 1705, 1727), bet ir praktinis griežtų bausmių taikymas65. Pavyzdžiui, neįtikėtinai griežtas, žiūrint šių dienų akimis,
atrodo Smiltynės žvejo L. Kiero iškeldinimas iš nerijos 1641 m.,
atimant jam paskirtą žemės valdą už kiškių gaudymą kilpomis.
Mums atrodo, kad nerijoje neatsitiktinai iki XX a. vidurio išliko archajiškas varnų gaudymo tinklais būdas ir jų mėsos konservavimas. Dar 1774 m. kaizeris Frydrichas II savo pavaldiniams įsakė
naikinti, kaip žalingus ūkiui, žvirblius ir varnas66. Kartu nustatė ir
metines jų pagavimo normas įvairiems gyventojų sluoksniams,
pateikiant paukščių kojas jų įvykdymui įrodyti. Bene daugiausia
tų kojų – 24 – turėjo pristatyti miškų ir medžioklės tarnybos darbuotojai. Nerasta duomenų, kada kaizeris nuo šių pareigų pavaldinius atleido, tačiau tokiame užkampyje, kaip nerija, varnų gaudymas tinklais išliko iki XX a. vidurio. Tai bene plebėjiškiausias
teisėtos medžioklės būdas, atsiradęs kaip „geležinės“ kaizeriškos tvarkos ir vietinių gamtos sąlygų simbiozės rezultatas.
Bet reikia pabrėžti ir kūrybinio pobūdžio miškų tarnybos veiklą, prasidėjus nerijoje poilsiavimo ir kitokios rekreacinės veiklos
bumui. Tai ir naujų parkinių miškų veisimas Klaipėdos aplinkoje, ir
senų miškų pritaikymas rekreacijai. Juodkrantės miško parkas67,
suformuotas iš natūralaus miško XIX a. antroje pusėje, Lietuvoje
beveik neturi analogų nei pagal savo amžių, nei pobūdį. Nebent
galėtų būt gretinamas su Vilniaus Vingio parku.
Vykstant administraciniams pertvarkymams, antroje XIX a. pusėje miškai, priklausę Klaipėdos apskričiai, buvo perduoti karališkajai Kliošių vyriausiajai girininkijai, kuri Juodkrantėje suformavo
pavaldžią girininkiją68. Kliošių vyriausioji girininkija (urėdija) valdė
nerijos miškus iki 1903 m., kai Rasytėje buvo įkurta nauja vyriau-
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sioji girininkija, kuri perėmė iš Klaipėdos apskrities 6213 ha žemių,
įskaitant juose buvusius miškus, valdymą. 1913 m. šiame plote
buvo 1875 ha savaiminių ir kultūrinių miškų. Be to, dar 2778 ha
buvo jau pasodinti, bet dar nesusivėrę želdiniai ar numatyti apželdyti plotai. Taigi, čia valstybinių miškų buvo 4653 ha. Klaipėdos
uostui tuomet priklausiusio miškų kiekio nepavyko aptikti.
Po Pirmojo pasaulinio karo, 1923 m., Klaipėdos kraštas su
autonominėmis teisėmis atiteko Lietuvai, ir KN miškai vėl buvo
sena Klaipėdos apskrities riba padalinti tarp tos pačios Kliošių
(Milkurpių) vyriausiosios girininkijos ir Klaipėdos uosto direkcijos.
Bendras miškų plotas mums atitekusioje nerijos dalyje sudarė
5770 ha, o teritorijos miškingumas sudarė apie 59 procentus69.
Kaip gimė mitas?
Detaliau įsigilinus į tyrėjų autorystę ir chronologiją galima teigti, kad prie jo atsiradimo prisidėjo mūsų gamtos, architektūros
ir miškų mokslų specialistai. Ilgametis nerijos tyrinėtojas XX a.
prof. Vytautas Gudelis ne viename savo darbe, įskaitant ir detalų
KN raidos aprašymą prof. Alfonso Basalyko redaguotoje „Lietuvos TSR fizinėje geografijoje“ (1958), iš kurios mokėsi kelios studentų kartos, taip pat bent dešimtyje solidžių straipsnių sovietmečiu populiariame žurnale „Mūsų Gamta“ (1964–1990) ir ilgametes
studijas įprasminusioje knygoje „Lietuvos įjūris ir pajūris“ (1998)
detaliai ir įtikinamai išnagrinėjęs Baltijos regiono geologinę raidą
bei klimato faktorius, apie nerijos miškus rašė pernelyg apibendrintai. Minėtoje geografijoje jie buvo beveik atsieti nuo geologinių procesų ir dirvožemių. Vėlesniuose darbuose analizė gilėjo.
1986 m. profesorius jau surado glaudų ryšį tarp dirvožemių ir
miškų: Palaidotieji kopų dirvožemiai rodo, kad senasis kopų miškas dideliame plote buvo sunaikintas ir užpustytas smėliu. Ant jo
vėliau susidarė naujo miško dirvožemis. Tai Kuršių nerijoje pasikartojo mažiausiai tris keturis kartus70. Tačiau šie veiksniai (vokiečių specialistai apie juos kalbėjo dar XIX a.) giliau nenagrinėjami,
teigiama apie žmogaus įtaką miškams maždaug nuo ordino atsiradimo ir tai daroma remiantis ne konkrečių dokumentų analize,
o lozungine retorika. Dėl to ar dėl kitų priežasčių, šių V. Grigelio
iškeltų labai svarbių nerijos miškams faktų absoliuti dauguma Lietuvos specialistų nepastebėjo arba juos ignoravo.
Autoriai surinko per keliasdešimt atvejų, kuriuose su nedidelėmis variacijomis aprašomas mitas apie tūkstančius metų ramiai
dunksojusius nerijos miškus ir tik po jų nukirtimo XVII–XVIII a. (ar
netgi per vieną karą), prasidėjusį smėlynų judėjimą ir gyvenviečių užpustymą. Tačiau galiausiai nutarėme necituoti tos kūrybos
ir negarsinti autorių, nes mitas atsirado ne iš blogos valios, o dėl
informacijos stygiaus ar jos neteisingos interpretacijos: net šiame
amžiuje dažnai nurodoma, kad 1675 m. (turi būti 1670 m. – aut.)
J. Narūnavičiaus-Naronskio žemėlapyje buvo pažymėta 59 km ilgio ištisinė miškų juosta nuo Kopgalio iki senosios Pilkopės. Kartu žodis žodin kartojamos lietuviškų XX a. šeštojo dešimtmečio
šaltinių klaidos: neteisinga žemėlapio data ir svarbiausia – neteisinga sutartinių ženklų interpretacija. Straipsnio autorių duomenimis, 1670 m. Juozapo Narūnavičiaus-Naronskio žemėlapyje71
pavaizduotas ne ištisinis miškas, o ištisinis kopagūbris, susidedantis iš judančių ir vietomis suvelėnėjusių smėlynų, kai kur apaugęs krūmais ir menkomis medžių grupėmis. Tas labai vaizdžiai
parodyta sutariniais ženklais. Be to, dar anksčiau – 1648 m. – sudarytame Klaipėdos apskrities žemėlapyje tose pat vietose labai
aiškiai rodomi smėlio kalnai su vienur kitur išsimėčiusiais medžių
lopinėliais. Argi galėjo prieš 22 metus buvę pliki smėlynai ap-
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augti senais miškais? Žemėlapyje rodyti ne miškai, o krūmuotos
dykvietės. Iš mūsų peržiūrėtų dviejų dešimčių XVI–XX a. laidos
žemėlapių, juose nerijoje nebuvo parodyti ištisiniai miškai, o dažniausia – artimi ištisiniams ar kiek mažesni smėlynų plotai72.
Ne tik sovietinėje, bet netgi išeivių literatūroje pakartotas vienas
iš mito variantų. JAV 1968 m. B. Kvyklio išleistame leidinyje „Mūsų
Lietuva“ rašoma trumpai ir konkrečiai: Didieji nerijos miškai sunyko Septynerių metų karo metu (1756–1763); tada jie buvo iškirsti.
Greitai kraštas virto smėlio dykra ir padengė stovyklavietes73.
Tad gal karai iš tiesų galėjo atnešti ištisinį nerijos miškų nukirtimą? Nors ir atkakliai ieškodami konkrečių duomenų apie Septynerių metų karo metu rusų padarytus nuostolius nerijos miškams,
teradom kelias žinutes74. Patys didžiausi kaltinimai, kad buvo iškirsti miškai tarp Gausutės ir Agilos75 (Gausutė – galimai buvęs
kaimas tarp Rasytės ir Pilkopos). Tačiau nereiktų pamiršti, kad:
1.) minima teritorija sudaro tik apie šeštadalį nerijos;
2.) šioje teritorijoje iki Septynerių metų karo miškų jau buvo
nedaug;
3.) pati Gausutė seniai, daugiau kaip prieš šimtmetį iki karo
buvo užpustyta smėliu.
Kitoje konkrečioje žinutėje nurodoma, kad iš Juodkrantės
buvo duotas nurodymas skubiai atgabenti į Klaipėdą 151 vežimą malkų ir dar vienoje – apie vienkartinį 40 arklių išskyrimą laivų
statybinei medienai atvežti iš Juodkrantės į Klaipėdą. Per vėlesnį
Napoleono karą su Rusija aprašytas atsitikimas, kad Juodkrantėje stovėję du rusų batalionai, siekdami pasiruošti medienos
kurui, žiedais nulupo žievę maždaug 1000 augančių medžių.
Įvertinus šiuos faktus galima teigti, kad Septynerių metų karo laikotarpiu rusų kariuomenė beatodairiškai, kur jai buvo patogiau
kirtosi savo reikmėms medieną. Bet tai nebuvo joks visos nerijos
miškų naikinimas. Kirtimo vietos greičiau rodo, kad XVIII a. viduryje tarp Juodkrantės ir Smiltynės tinkamų medienai pasigaminti
miškų jau nebuvo, o kažkiek jų dar buvo Nidos aplinkoje ir prie
Juodkrantės. Tikėtina, kad kai kurių vokiečių autorių išpopuliarintas teiginys apie miškų sunaikinimą per karą turi pakankamai
aiškią politinę potekstę ir jį reikia priimti kritiškai. Kaip ir tų pačių
autorių (pavyzdžiui, J. Zembritskio)76 šlovinamą Mažosios Lietuvos kolonizavimą, germanizavimo misijos kilnumą, lietuvninkų
kultūrinį bei ūkinį atsilikimą ir pan.
Seniausiame ir santykinai didelio patikimumo Prūsijos kartografijos patriarcho C. Hennenbergerio (1529–1600) 1576 m. sudarytame žemėlapyje nerijoje beveik ištisai pavaizduoti smėlynai,
nors kontinentinėje Prūsijos ir Klaipėdos krašto dalyje jame labai
kruopščiai pažymėti visi didesnieji miškų masyvai. Matyt, tų didesnių miškų masyvų nerijoje ir nebuvo. Juolab kad dabartinės
Juodkrantės sengirės vietoje buvęs senųjų miškų plotelis pažymėtas. C. Hennenbergerio žemėlapiai, kurie dar keliskart buvo
papildyti ir naujai išleisti XVI ir XVII amžiuose, yra esminis dokumentas, leidžiantis teigti, kad nerijoje XVI antroje pusėje didelių
miško plotų jau nebuvo77. Tačiau dauguma Lietuvos specialistų,
rašiusių nerijos tematika, matyt, šios informacijos nežinojo.
Nors išimčių, vertinant padėtį, pasitaikydavo. Jau pokariu apie
kompleksines nerijos miškų nykimo priežastis kalba žymiausias
tarpukario ir pokario Lietuvos smėlynų želdintojas Marijonas
Daujotas78. 1977 m. KN miškotvarkos projekto autorius Faustas
Jončys79, nors ir buvo veikiamas miško nukirtimo teorijų, atkreipė
dėmesį, kad nerijoje augalų sukcesiją veikė ir klimatas, ir dirvodaros procesai, ir sąmoningi bei atsitiktiniai gaisrai, ir laisva
naminių gyvulių ganiava, ir kitokia neatsargi žmogaus veikla.
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Lietuvos nusipelnęs miškininkas Vaclovas Lukošius visą
savo ilgametį darbą 1951–1993 m. paskyręs nerijos miškų tyrimams ir praktinei veiklai, buvo surinkęs ir nemažai istorinės
medžiagos, taip pat ir apie miškų užpustymus. Tačiau ideologiniai štampai apie miškų nykimą tik dėl jų kirtimo buvo tokie
stiprūs, kad savo tikrai išsamiame rašinyje apie nerijos miškų
ir miško ūkio raidą (1968) natūralius miškų užpustymus įvardija tik kaip gamtos išdaigas80.
Objektyviems vertinimams atsirasti buvo reikalinga įvairesnių,
bet tada neprieinamų, šaltinių analizė. Reikėjo kreipti dėmesį ir į
tai, kad lozunginiai ir politizuoti kai kurių vokiečių autorių teiginiai
jau senai buvo argumentuotai sukritikuoti jų kolegų81.
Prisipažįstame ir mes, kad anksčiau buvome paveikti to mito ir
jo atsikratėme tik susipažinę su gausia neabejotina informacija.
Apie gerus vokiečių miškininkų darbus KN, kaip ir visame
Klaipėdos krašte, sovietmečiu ilgą laiką vengta kalbėti arba
buvo kalbama aptakiai, neryškinant svarbių akcentų. Mieliau
pagarsinamos, esą paprasto paštininko Kuverto pastangos sodinti pušeles prie Nidos ir pokario tarybinių miškininkų darbai,
užgydant karo žaizdas, o nutylima informacija apie Rytprūsių
valdžios išskirtinį dėmesį smėlynų suvaldymui ir jos tam išskirtas
didžiules lėšas, Klaipėdos uosto pirklių bendruomenės fizines
ir materialines pastangas, atitinkamų valstybinių miškininkų tarnybų ir keleto įžymių vokiečių praktikų (Soren Biörna, Wilhelm
Franz Efha, Liudwig Hagen) indėlį vykdant didžiulio masto ir
racionalius gamtotvarkos darbus ar aukščiausio lygio mokslinius-praktinius tyrimus: geologinius (Gottlieb Michael Berendt),
kartografinius (Caspar Hennenberger, Friedrich Bendhardt Engelhardt), etnokultūrinius (Adalbert Bezzenberger), taip pat istorinius, archeologinius, botaninius ir kitokius.
Savotiškai palanki terpė išsaugoti sukurtą mitą išliko ir atkūrus
nepriklausomybę. Tik kitu pagrindu.
Visų pirma, mitas jau buvo tapęs vadovėline tiesa. O gamtosaugoje kaip tik tuo laikotarpiu suklestėjo natūralių gamtinių pro-
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cesų dievinimo, gamtinių saugomų teritorijų steigimo ir žmonių
veiklos jose maksimalistinio ribojimo bumas. Vyraujant tokioms
nuotaikoms, interpretuoti neriją kaip ne gamtinių, o kultūrinių
vertybių vietovę, kurioje žmogus suplanavo ir įvykdė labai radikalų gamtos pertvarkymą, tam naudodamas netgi introdukuotas
medžių rūšis, buvo pernelyg rizikinga. Daug patraukliau viskas
tampa, jei žmogus „atkūrė“ gamtą, kurią buvo sunaikinęs nukirsdamas miškus kažkoks kitas dar blogesnis žmogus... Priešingas
mąstymas galėjo prilipdyti jo autoriui gamtos ir tėvynės priešo
etiketę. Didesnės galimybės realistiniam nerijos praeities pažinimui atsirado tada, kai UNESO neriją įtraukė į savo garsųjį sąrašą,
visų pirma kaip kultūros, o ne gamtos paveldo objektą.
UNESCO ICOMOS ekspertai 2000 metais nurodė, kad Lietuvos valdžios institucijos pernelyg vėlai pripažino Kuršių nerijos
Lietuvos dalies paveldo vertybių kultūrinę vertę82. Negalime tvirtinti, kad dabar padėtis jau iš esmės pasikeitusi, bet keičiasi.
Išvados
1. Pirmosios kartos miškai poledyniniu periodu susiformavusioje
nerijoje išaugo 4–4,5 tūkst. metais prieš m. e. Jie užėmė apie 2/3–
3/4 tuometinės sausumos teritorijos. Miškų atsiradimui, vėlesniam
sunykimui ir jų antrosios kartos formavimuisi didžiausią įtaką darė
bendrieji klimato kaitos ir lokalieji Baltijos jūros regiono geologiniai
ir klimato faktoriai, iš kurių svarbiausi vandens ir sausumos sąlyčio
linijų svyravimai, atsiradę tiek dėl jūros lygio kitimų, tiek dėl sausumos grimzdimo ar kilimo, iš jūros išplaunamų nešmenų kiekiai
ir eoliniai procesai sausumoje. Miškų atsiradimą lėmė šių procesų
ekstensyvėjimas ir perėjimas į sąlyginai ramius periodus, o jų nykimą, priešingai – procesų intensyvėjimas ir perėjimas į aktyvesnės
kaitos periodus. Santykinės ramybės (geologine-klimato prasme)
periodu, dominuojant vešliems medynams, susidarė itin palankus
„gerovės kompleksas“ akmens amžiaus žmonėms, todėl nerijos
teritorija buvo gan tankiai jų apgyventa. Prasidėjus intensyvios kaitos periodui, dauguma pirmos kartos miškų sunyko.

Kuršių nerija. Priekyje Parnidžio kopa, toliau – Sklandytojų. Tolumoje Grobšto ragas. 2013. V. Didžpetrio nuotrauka.
Iš „Žiemgalos leidyklos“ rinkinių
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2. Antros kartos miškai ėmė formuotis pasibaigus intensyvios
kaitos periodui (sustojus didiesiems vandens ir sausumos lygio
svyravimams ir susilpnėjus išplovimo procesams). Tačiau šiuo
santykinės ramybės periodu eolinių procesų įtaka buvo pakankamai didelė. Todėl buvęs teritorijos miškingumas liko nepasiektas ir vargu ar šiuo laikotarpiu viršijo 50 proc. Šiam laikotarpiui
būdinga ne ištisinė stabili naujai susiformavusio dirvožemio ir
miškų danga, o jos didesnis ar mažesnis „sluoksniuotumas“,
daug mažiau ryškūs ir plonesni viršutiniai dirvožemio sluoksniai
nei pirmosios miškų kartos suformuotuose dirvožemiuose. Matyt,
judantys smėlynai sudarė nemažą teritorijos dalį, neleido miškams išplisti visoje teritorijoje arba net visai sunaikindavo atskirus
jų plotus. Antros kartos miškų gyvavimo sąlygos dar pablogėjo
pagausėjus gyventojams ir suintensyvėjus jų ūkinei veiklai po
didžiųjų kovų su kryžiuočiais pabaigos ir prasidėjus pavergtos
Prūsijos kolonizavimui. Iš antropogeninių faktorių svarbiausi miškų nykimui buvo jų nulydymas ir valstiečių ūkių kūrimas (daugiau
pietinėje nerijos dalyje). Įtaką darė ir netvarkingas miškų kirtimas
(daugiausia XV a. ir XVI a. pirmoj pusėje), o ypač jų naudojimas
intensyviam galvijų ganymui, ilgainiui daugelį natūralių miškų pavertęs atvirais ar pusiau atvirais plotais, apaugusiais viržiais, krūmynais, pavieniais medžiais. Sistemingas viržynų nudeginimas ir
militariniai faktoriai ardė jautrų dirvožemį ir padėjo plisti eolinės
erozijos procesams. Maždaug per 400 metų iki XIX a. pradžios,
veikiant gamtiniams ir antropogeniniams faktoriams, dauguma
antros kartos miškų išnyko, ir nerijos miškingumas nukrito iki
5–10 proc. Susidarė itin nepalankios sąlygos žmonėms gyventi.
3. Nuo XIX a. pradžios iki Pirmojo pasaulinio karo, o daugiausia 1873–1903 m. laikotarpiu, nerijoje žmogaus pastangų dėka,
naudojant mechanines ir biotechnines priemones, buvo sustabdytas smėlynų judėjimas, visu pajūriu suformuotas apsauginis
kopagūbris, gebantis akumuliuoti iš jūros išmetamą smėlį. Panaudojant unikalias technologijas, sodinant vietines ir introdukuotas medžių rūšis, išauginta trečioji kultūrinių Kuršių nerijos
miškų karta, kuri kartu su nedideliais pirmųjų kartų miškų likučiais sudarė 59 proc. miškingumą.
4. Tvarkant KN miškus ir miško ūkį iki XX a. pradžios, Kuršių
nerijoje, be kultūrinės kartos miškų sukūrimo, kartu su grandiozinėmis jų apsaugos priemonėmis (pajūrio apsauginio kopagūbrio suformavimu, biomechaninėmis smėlynų tvirtinimo
technologijomis, efektyvia priešgaisrinės apsaugos sistema)
pažymėtini ir kiti miškų ūkiui reikšmingi faktai:
– valstybinės ir bendruomeninės miškų nuosavybės dominavimas visu žinomu istoriniu laikotarpiu;
– miškų kirtimo ribojimas siekiant išsaugoti nerijos miškus
maždaug nuo XVI a. antros pusės;
– unikalių medžioklės formų (medžioklės su plėšriaisiais
paukščiais, paukščių medžioklė su gaudomaisiais tinklais) praktinis naudojimas iki XX a. vidurio;
– valstybinės miškų priežiūros tarnybos nuoseklus funkcionavimas nuo XVII a., detalių kartografavimo ir miškotvarkos darbų
vykdymas nuo XVIII–XIX a. sandūros;
– natūralių ir kultūrinių miškų (Juodkrantės ir Smiltynės aplinkoje) pritaikymas rekreacijai antroje XIX a. pusėje, vieno seniausių Lietuvoje miško parko sukūrimas prie Juodkrantės.
Visas šis kompleksas sudaro išskirtinį materialios ir nematerialios kultūros paveldo objektą, sukurtą ilgame sudėtingo
darbo procese, mokantis iš teigiamų bei neigiamų rezultatų, ir
galiausiai simbolizuojantį racionalios, kūrybinio pobūdžio gamtotvarkos ir miškininkavimo sėkmę.
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NATURAL HERITAGE
Algirdas Brukas, Viliūnė Naureckaitė

Forests in the Curonioan Spit: from the beginning
up to the 20th century
Summary
The article presents data on the Curonian Spit’s forests and forestry
development up to the beginning of the 20th century, on the basis of old
cartographic information, inventory data, other German (mainly in the 19th
century and the beginning of the 20th century) and Lithuanian sources
and publications, given in the references list. There were examined
separately and assessed integrally various natural and anthropogenic
factors which contributed to the forest emergence and disappearance
processes, forest condition, development, management features, forest
ownership, usage, management and legal regulation issues. Also there
was examined a myth which was created in Lithuania in the middle of
the 20th century and existing so far as if the Curionina Spit was for a
few millennia covered with great forests which later were cut down by
somebody and in the 17th–18th centuries there started sand movement
and covered the Spit’s settlements.
Having analyzed cartographic, documentary and various others
(geological, ethnographic, archaeological, etc.) research material,
following important conclusions were drawn:
1. The spontaneous emergence and disappearance of the Curonian
Spit forests, which repeated in its older part for at least 3 times, was due
to geological, climatic factors. Forest disappearance was associated with
more intense changes of these factors and the emergence – with the
periods of relative quietness.
2. Approximately from the 15th century alongside the natural factors
increasingly greater influence to the forests had an anthropogenic impact:
too intense felling of the trees in the 15th century and the first half of the
16th century, forest land conversion in a more fertile areas, cattle grazing,
systematic fires just above the ground to improve pasturage and military
factors (erosive foci and illegal deforesting).
3. Already from the beginning of the 16th century was introduced
prohibition of deforestation, local sand fastening and other forest
management, legal and institutional regulatory measures (without largescale sand fixing and forest restoration works), but they could not stop
the deforestation due to the sand, as well as the increasing threat to the
settlements, the port of Klaipėda and the Curonian Lagoon.
4. In the 19th century and the beginning of the 20th century there
was carried out a work complex consisting of creation of protective
foredunes, mechanical reinforcement of moving sand and reforestation
using local or introduced species. It stopped the movement of the sand
and removed the threat to people and wildlife. The complex consists of
unique object of tangible and intangible cultural heritage, created during
a long and complex process and symbolizing the success of the work of
rational nature of nature management and forestry.
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