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Resa

Färjan från gamla hamnen i Klai
peda tar oss på fem minuter över 
till Smiltyne på Kuriska näset. Där 
är fullt av cyklister och fotgängare 
– näset är perfekt för cykelturister. 
Bilarna får lov att ta en annan färja 
från den nya hamnen, som ligger en 
bit längre söderut. 

Näset är landfast nere i syd vid 
Kaliningrad. Passagen uppe vid Smil
tyne är så pass smal att det strömmar 
ganska litet saltvatten från Östersjön 
in i lagunen. Därför fryser det bräck
ta vattnet lätt till is vintertid. 

I Smiltyne gör vi ett kort besök 
på havsmuseet, som hyser allehan
da fisk och sköldpaddor. Vi ser ock
så en imponerande delfinshow. Man 
kan ha delade meningar om dresse
rade delfiner, men publiken applåde
rar entusiastiskt när de kloka djuren 
gör volter, ger sina tränare ilskjuts 
och målar tavlor. 

Från Smiltyne åker vi söderut, till 
Juodkrante med drygt 700 invånare. 
Byn ligger med utsikt över lagunen. 
På en trevlig fiskrestaurang träffar vi 
Finlands hederskonsul Krister Cast-
rén, som flyttade till Litauen år 1996. 
Vintertid bor han i Vilnius, men varje 
vår drar han och frun Rita till Juod
krante, där de köpte hus år 2002. Or
saken var inte minst det rika fågel
livet på näset. Krister Castrén är en 
hängiven ornitolog.

Skarvarna lockar turister
Nära Juodkrante ligger en dal full 
av häckande storskarvar. Träden ly
ser gråvita när vi står på utsiktsplatt
formen och tittar ut över området. 
65 000 människor kommer hit varje 
år för att se på skarvkolonin som har 
blivit en stor turistattraktion. Förut
om skarvar häckar också många grå
hägrar i dalen.

Man har räknat till mer än fem
tusen skarvar som lämnat dalen på 
en halvtimme en tidig morgon, för 
att flyga upp till kanalen vid Klaipe
da och fiska, berättar Krister Castrén 
i sitt digra verk Birds of the Curoni-
an Spit. Boken är ett resultat av nit
ton års ivrigt fågelskådande på näset. 
Omfattande noter i många anteck
ningsböcker och författarens egna 
fotografier har blivit till en 430 sidor 
tjock bok, den första som ingående 
beskriver fågellivet på Kuriska näset.

– Jag är nog en av väldigt få per
soner här i området som gillar skar
var, säger Krister Castrén litet pro
vocerande. 

Men samtidigt är det tydligt att 
han menar det. Skarven är en intres
sant fågel, som det har varit givande 
att studera. 

– Och vem säger att det bara är 
människorna som har rätt till natu

ren? Dessutom är det förunderligt 
vackert att betrakta de stora flockar
na av skarvar när de flyger in över la
gunen och fiskar, säger Krister Cast
rén. 

Vill man uppleva de många flytt
fåglar som mellanlandar på Kuriska 
näset höst och vår är det stora sol
uret utanför näsets ”huvudstad” Ni
da den bästa platsen. Här har man 
milsvid utsikt över väldiga sanddy
ner. Soluret står på Parnidis, en 52 
meter hög vandrande dyn. Hit kom
mer många turister och skolklasser. 

Bland sanddyner, vindflöjlar 
och skarvar på Kuriska näset 

 ■  En ensam violinist frambringar smäktande, klassiska toner nära soluret. Han är en pensionerad professionell orkestermusiker. 

 ■ Segelfartyget Meridianas bygg-
des i Åbo 1947-48 som en del av 
krigsskadeståndet till ryssarna. Nu 
ligger det permanent i Klaipeda och 
fungerar som restaurang.  

Fågelvägen är det bara 550 kilometer  
från Helsingfors till den långa sandtungan  
mellan litauiska Klaipeda och ryska 
Kaliningrad. Ändå är området okänt  
för de flesta finländare.


