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PARADIS FÖR
STRÄCKSKÅDARE

Det är inte så långt till
Kuriska näset, men
ändå är det vackra och
intressanta området relativt okänt i Sverige.
text Gunilla Heick

K

uriska näset är en nästan hundra
kilometer lång sandtunga, bildad
under den senaste istiden. Bredden växlar mellan 500 meter och
fyra kilometer. Näset är landfast i
ryska Kaliningrad, och sträcker sig
därefter norrut till Smiltyne, alldeles nära Klaipeda.
Passagen uppe vid Smiltyne är så pass smal, att det
strömmar relativt lite saltvatten från Östersjön in i
lagunen. Därför fryser det bräckta vattnet lätt till is
vintertid.
Näset är ett paradis för fågelskådare. Otaliga
flyttfågelsträck passerar höst och vår.
– Bland alla ställen i Östersjöregionen, ja till och
med i hela norra Europa, är Kuriska näset den mest
perfekta platsen att observera flyttfåglar på, säger
den hängivne ornitologen Krister Castrén.
Krister härstammar från Helsingfors, men flyttade till Litauen 1996. I Vilnius, där han bor vintertid,
har han sin firma UAB Castrade. Men varje vår drar
han och frun Rita till den lilla byn Juodkrante, där
de köpte hus år 2002 och är bosatta under sommarhalvåret. Orsaken till husköpet var inte minst det
rika fågellivet på näset.
Nära Juodkrante ligger en dal som är full med
ynglande storskarvar. Träden lyser gråvita, när vi
står på utsiktsplattformen och tittar ut över området. 65 000 människor kommer varje år hit för att
se på skarvkolonin – den har blivit en stor turistattraktion. Förutom skarvar häckar också många
gråhägrar i dalen. Gråhägerkolonin är minst 200 år
gammal.

Kuriska näset

till fler än femtusen skarvar som
lämnat dalen på en halvtimme en tidig morgon, för
att flyga upp till kanalen vid Klaipeda och fiska, berättar Krister i sitt digra verk Birds of the Curonian
Spit. Boken är ett resultat av nitton års ivrigt
fågelskådande på näset. Omfattande noter i många
anteckningsböcker och författarens egna fotografier
har blivit till en 430 sidor tjock bok. Ett imponerande verk, det första som ingående beskriver fågellivet
på Kuriska näset.
MAN HAR RÄKNAT

Kuriska näset är en nästan tio mil lång landtunga som sträcker sig nordväst från ryska
Kaliningrad.
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Döda dynerna, där sanden för 300 år sedan begravde en hel by, är en del av naturreservatet Nagliai på det kuriska näset.
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Han
berättar
i sin bok att
man under
flera hundra år
observerat
flyttfågelsträcken över
näset.
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Aftonfalk på besök.
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Storskarvar på häckningsplats.
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Detta är
det
viktigaste
övervintringsområdet vid
Östersjön,
speciellt för
svärtor.

– Jag är nog en av väldigt få personer här i området som gillar skarvar, säger Krister lite provocerande. Men samtidigt är det tydligt att han menar
det. Skarven en intressant fågel, som det har varit
givande att studera.
– Och vem säger att det bara är människorna som
har rätt till naturen? Dessutom är det förunderligt
vackert att betrakta de stora flockarna av skarvar,
när de flyger in över lagunen och fiskar, fortsätter
han.
flyttfågelflockarna över Kuriska
näset höst och vår, är det stora soluret utanför
näsets ”huvudstad” Nida den absolut bästa platsen.
Här har man milsvid utsikt över väldiga sanddyner.
Soluret står på Parnidis, en 52 meter hög vandrande
dyn. Hit kommer många turister och skolklasser.
Det är bilväg ända fram, ett stort plus för både fågelskådare och andra.
Tusentals svanar, tiotusentals gäss, hundratusentals änder och många andra fåglar passerar näset
under migrationsperioderna. Deras häckningsplatser finns ofta i nordvästra Ryssland, så Kuriska
näset ligger perfekt på rutten, när de drar till och
från sydväst. De flyger över näset för att landa vid
Njemen-flodens delta på östsidan av lagunen, 15–20
kilometer rakt österut från Nida. Vårvinterns översvämningar gör deltat till en idealisk plats att vila
och fylla krävan på.
Skådar man söderut från Parnidis är det bara ett
par kilometer till gränsen mot ryska Kaliningrad.
För att komma dit behöver man visum. Ett bälte av
tallar växer i gränsområdet. Faktiskt täcker tallskog
nästan tre fjärdedelar av Kuriska näset, som till
största delen är en nationalpark.
VILL MAN UPPLEVA

TYSKA ORNITOLOGER ETABLERADE redan år 1901
en fågelskådarstation i byn Rossitten på den del av
näset som nu är rysk. Det var ett av de första observatorierna i Europa. Redan då var man nämligen i
ornitologkretsar medveten om hur betydelsefullt
området var för flyttfåglar. Från 1946 heter byn
Rybachy. Fågelstationen är fortfarande i bruk, men
används numera mest för ringmärkning. Visumtvånget gör det besvärligt för utlänningar att besöka
observatoriet i Rybachy, och där produceras ytterst
lite material på engelska.
– Och det är väldigt synd, för det ger oss ingen
möjlighet för jämförelser med material från den
litauiska sidan av näset, säger Krister Castrén.
Han berättar i sin bok att man under flera
hundra år observerat flyttfågelsträcken över näset.
Bönderna kunde ha nytta av att studera tidpunkterna, när de skulle planera för sådd och skörd.
Vanligt folk använde sig av dem för att spå om
vädret. Man kunde till och med tolka sträcken som

Ett tidigare häckningsområde
för storskarv där nu växtligheten
vaknar till liv och frodas i den
näringsrika marken.

Krister Castrén med en så kallad
finsk pinne, en anordning som
avlastar när man tittar i en handkikare. Denna är särskilt populär
i vårt grannland.
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omen för framtida livshändelser. I dag hittar fågelskådare från när och fjärran till näset. Krister har
haft många ornitologer från Finland och Litauen på
besök.
En tidig vårdag kan man observera tusentals
duvor, trastar, lärkor och finkar i Juodkrante, likaså
stora flockar av mindre korsnäbb. När snön smälter
bjuder stranden på perfekta matplatser för födosökande ängspiplärkor, sånglärkor och sädesärlor.
Juodkrante hade tidigare en stor population av vildsvin. De bökade upp gräsmattorna, till stor irritation
för byns invånare, men till glädje för fåglarna, som
fick läckerheter serverade på smörgåsbord. Enligt
Krister Castrén har de lokala vildsvinen nu istället
hamnat på människornas middagsbord.
omgärdad av skog – både barrträd och vackra lövträd. Här trivs många fågelarter.
Krister nämner en rad som man kan höra tidigt på
sommaren: Mindre flugsnappare, härmsångare,
lundsångare och brandkronad kungsfågel. Man kan
bland annat njuta av fågelsången på stigen till Häxornas kulle, Juodkrantes berömda turistattraktion.
BYN JUODKRANTE ÄR

En stor mängd sjöfåglar stannar hela året vid
havet utanför näset. Detta är det viktigaste övervintringsområdet vid Östersjön, speciellt för svärtor.
Under en vinterdag kan man ha turen att se skäggdopping, smålom och alfågel, till och med sjöorre
och tordmule.
fågelarter häckar,
eller har häckat, på Kuriska näset. Enligt Krister
har tio av arterna upphört att yngla på näset under
2000-talet, eller gör det så sällan att de inte kan
räknas med. Under de senaste femton åren har det
har också skett ändringar i diversiteten av arter och
antalet häckande par. Den största ändringen står
den kraftigt växande storskarvskolonin för. Detta
har i sin tur skapat goda betingelser för hackspettar
och andra arter som bygger bon i ihåliga träd. Också
människorna har påverkat utvecklingen. Med hjälp
av fågelholkar i skogen och vintermatningsplatser
för fåglarna försöker man förbättra deras chanser
att övervintra och fortplanta sig.
De otvivelaktigt vanligaste fåglarna på näset är
måsar – även om de inte häckar här. Kombinationen
SAMMANLAGT 98 OBSERVERADE
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av färskvatten i lagunen och saltvatten i havet utgör
ett fiskeparadis för dem. Man har observerat sammanlagt 13 arter av måsfåglar på näset. Genom att
studera de ringmärkta exemplaren vet man att de
kommer från alla väderstreck: Havstrutar, silltrutar och gråtrutar från norr, kaspisk trut österifrån,
medelhavstrut och svarthuvad mås söderifrån, samt
fiskmås och även silltrut från väster.
Silltrutarna kan dessutom uppdelas i fyra under
arter. Det säger något om hur attraktiva vattnen
utanför näset är för måsfåglar.
När våren kommer spricker istäcket, och
lagunen fylls med storskrakar och storskarvar. Då
ankommer också enorma skaror av måsar för att ta
del av utbudet. Under varma sommardagar sitter
tusentals måsfåglar längs stränderna. Mycket populära är pirarna som sträcker sig ut från hamnarna i
Nida och de andra små byarna på näset.
Kuriska näset ska man förstås också se
annat än fåglar!
Nida är en trevlig liten stad med 1 650 invånare.
Den är administrativt centrum för Neringa kommun, som utgörs av de fem orterna på Kuriska
näset – Smiltyne, Juodkrante och Nida, plus de små
byarna Pervalka och Preila.
Vi vandrar längs strandpromenaden i Nida
och beundrar de många vindflöjlarna, som har en
egen historia. År 1844 beslöt myndigheterna att
alla fiskebåtar skulle ha en vindflöjel på masten,
så att man kunde känna igen dem och kontrollera
fiskeriet. Varje by fick sin egen färg och symbol.
ÄR MAN PÅ

Genom åren har yrkesfiskarna förfinat vindflöjlarna
med egna figurer, så att de var för sig berättar om
fiskarens familj, framgång på havet och ekonomiska
status.
I norra ändan av Nida, högt uppe på sluttningen,
ligger ett sommarhus som författaren Thomas
Mann år 1930 köpte till sig och sin stora familj. Huset är nu museum och kulturcenter. På övervåningen finns hans arbetsrum, med en betagande utsikt
över lagunen – ”The Italian view” kallade han den.
Nida åker vi på utfärd med
turbåten Austeja. Kapten Romas Šležas tar oss och
en flock andra turister med för att se Parnidis och
de andra dynerna från sjösidan. Längs sluttningarna
syns många djurspår, och kaptenen berättar att han
ofta ser rådjur, vildsvin och rävar. En enda gång
hade han sett en älg – det finns faktiskt ett bestånd
av älgar på Kuriska näset.
Lagunen fryser ofta till på vintern, och kapten
Šležas visar oss bilder av isseglatsfarkoster och
pimpelfiskare. Temperaturen kan gå ner till minus
15 grader på lagunsidan, medan saltvattnet på
Östersjösidan gör att den sällan går under ett par
minusgrader.
Kuriska näset upptogs välförtjänt på listan över
Unescos världsarv år 2000. Vill man uppleva lugn
och ro, pittoreska fiskebyar och inte minst ett rikt
fågelliv, är näset ett äkta smultronställe. Hit hittar
ännu inte så många turister från Norden – de flesta
kommer från Litauen, Lettland, Ryssland och Tyskland.
SISTA EFTERMIDDAGEN I

Raja Ampat − unik
naturkryssning
EN BEKVÄM OCH STORSLAGEN NATURKRYSSNING

ATKOMP
LIM

genom öriket Raja Ampat med världens vackraste
och mest artrika korallrevsområden. Vi upplever
fantastisk snorkling och har goda chanser att simma
med valhaj. Vi vandrar i tropisk
regnskog och spanar efter paradisfåglar,
När du reser med oss...
bland andra Wilson Bird of Paradise.
✔Äventyr
n
Vi besöker också byar med en
✔Nära djur och natur
n
spännande kultur. Följ med Magnus
✔Noga utvalt boende
n
Pihl på en unik resa i Sten Bergmans
✔Alltid i små grupper
n
och Eric Lundqvists fotspår.
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I norra
ändan
av Nida, högt
uppe på sluttningen, ligger
ett sommarhus som författaren Thomas Mann år
1930 köpte till
sig och sin
stora familj.
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– näset är perfekt för cykel
turister.
Bilarna får lov att ta en
annan färja från den nya
hamnen, som ligger en bit
längre söderut.
Skrattmåsar.

◗ Så tar du dig dit
Kuriska näset når man med
flyg eller färja. Både SAS
och Air Baltic flyger via
Köpenhamn eller Riga till
Palanga, norr om Klaipeda.
Från flygfältet i Palanga går
det buss till Klaipeda.
En annan möjlighet är
att ta färja från Karlshamn
till Klaipeda. Från Klaipeda
kommer man på några mi
nuter med en liten färja över
lagunen till näset. Färjan
från gamla hamnen är full
av cyklister och fotgängare
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◗ Skog och sanddyner
Ungefär 70 procent av näset
är täckt av skog, och 14
procent av sanddyner. Be
folkade områden täcker 13
procent. Några få procent är
bränd jord.
◗ Om författaren
Krister Castrén föddes i
Helsingfors år 1948. Han
har finska som modersmål,
men talar flytande svenska
och engelska. År 2003
utnämndes han till Finlands
hederskonsul i Klaipeda
regionen.

iska legender och sagor gör
vandringen till en speciell
upplevelse.
◗ Döda dynerna
En annan stor sevärdhet ut
anför Juodkrante är det åtta
kilometer långa området
av sanddyner, som kallas
de grå eller döda dynerna.
För mer än 300 år sedan
låg här en fiskeby, men den
kraftiga vinden blåste hela
Krister Castrén med sin
bok.

tiden sand över den. Till
slut gav inbyggarna upp,
flyttade längre söderut och
grundade två nya fiskebyar,
Pervalka och Preila.
◗ Film om storskarvar
Se en liten video om
skarvarna i Juodkrante:
www.15min.lt/kultura/vi
deo/filmo-rugstus-miskasanonsas-156346 – Läs mer
på visitneringa.com/en.
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Kärrsnäppor.

◗ Häxornas kulle
Litauen är känt för
träsnideskonst. Nära Juod
krante, en bit inne i skogen,
ligger Häxornas kulle (Ra
ganu Kalnas på litauiska).
80 stora träskulpturer av
troll och figurer från litau
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