
Lietuvos pajūrio atkarpos Melnragė – Karklė
gamtinis – etnografinis tyrimas

Patyriminis mokymas

2019 – 2020 m.

Vadovas: geografijos mokytojas

R. Norvaišas



• TIKSLAS: susipažinti su Lietuvos pajūrio atkarpos Melnragė – Karklė
gamtine situacija ir etnografiniu paveldu.

•

• UŽDAVINIAI: 1.Pažinti ir tirti Lietuvos pajūrio atkarpos Melnragė –
Karklė gamtinius reiškinius, aiškinti jų kilmės ir veikimo priežastis.

• 2.Suvokti Lietuvos pajūrio ties Klaipėda etnografinės 
raidos savitumą ir unikalumą.

• 3.Suvokti gamtosaugines veiklos svarbą išsaugant 
Lietuvos pajūrį ateities kartoms.



Dalyvių sąrašas:

Eil. nr. Mokinio vardas ir pavardė Klasė

1. Meilita Selivončikaitė  9b

2. Karolis Tuzas  9b

3. Vytautas Janušonis  9b

4. Rokas Reinikis  9b

5. Titas Vaitkevičius 9b

6. Tomas Žvinakis 8a

7. Vesta Paulaitė 9a

8. Arnas Matuzas 8b

9. Dovilė Kazakevičiūtė 9a

10. Martin Kumpis 9b





Pajūrio regioninis parkas yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono  
savivaldybėje su centru Karklėje. Parkas užima 5865 ha plotą: 3130 ha 
užima Baltijos jūra (53,5)%, o sausuma užima 2735 ha (46,5%). Čia 
galima pamatyti II pasaulinio karo laikų artilerijos baterijas, ledynų 
suformuotas pakrantes, Olando kepurės skardį  ir per regioninį parką 
vingiuojančius pažintinius takus. Regioninis parkas garsėja unikalia 
gamta ir jos komponentais.



Karklės kapinių tyrimas

Tyrimo eigoje nustatyti 194 laidojimo atvejai. 

Iš jų vyrų – 95, moterų – 99.

Vidutinė gyvenimo trukmė – 63, 5 metai. 

Jauniausias mirusysis neturėjo nei 1 metų amžiaus, vyriausia mirė 
sulaukusi  111 metų.

Kapinėse laidoti lietuvininkai, vokiečiai, lietuviai, latviai, ukrainiečiai, 
rusai.

Dalies palaidojimų identifikuoti nepavyko dėl labai prastos užrašų 
kokybės. 





„Memel nord“ – pakrantės apsaugos baterija Giruliuose. Ilgą laiką
buvęs apleistas bunkeris atgimė istorijos entuziastų ir Pajūrio
regioninio parko pastangomis, dabar jame įrengta ekspozicija kurią
galima apžiūrėti. Pakrantės apsaugos baterija „Memel Nord“ – tai
Antrojo pasaulinio karo laikų gynybiniai įtvirtinimai prie Baltijos
jūros, įrengti Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos.



Vaikų lūpomis, ką jie įdomaus matė Memel Nord įtvirtinimuose:

„Įėjus į Memel Nord bunkerį mus iš karto nuvedė į patalpą,  kur 
anksčiau buvo vokiečių karių miegamieji. Tenai mums parodė filmuką, 
kaip greitai jie turėdavo apsirengti ir būti savo vietose grėsmės atveju. 
Paskui mums parodė dujokaukes, kurias leido net pasimatuoti.  Po to 
mes nuėjome į kambarį,  kur buvo sudėti įvairūs ginklai, radijo stotis. 
Išėjus iš bunkerio apžiūrėjome milžinišką patranką. Buvo labai įdomu.“



• Pokariu Karklėje stovėjo evangelikų liuteronų bažnyčia, bet
vėliau ji buvo nugriauta atvykėlių, kuriems ji buvo tik nemokamų
statybinių medžiagų šaltinis. Dabar belikę tik jos pamatai, o ir tie
apaugę krūmais ir krūmokšniais. Pastaruoju metu stiprėjanti
liuteronų bendruomenė, siekdama atkurti istorinę tiesą, siekia
bažnyčią atstatyti, bet kol kas dabar yra tyrinėjami jos pamatai
archeologu. Karklės bendruomenė, pažymėdama šią vietą, čia
pastatė šio krašto stiliumi nukaltą kryžių.



Pajūrio augalų bendrijų tyrimai



Išvados

1. Patyriminio mokymo metu mokiniai daug sužinojo apie Pajūrio 
regioninio parko gamtos ir kultūros ypatumus.

2. Tyrinėtos ir analizuotis laidojimo vietos senosiose Karklės
kapinaitėse, vykdyta statistinė analizė. 

3. Tyrinėti gamtiniai kraštovaizdžiai, diskutuota apie jų susidarymo 
sąlygas.

4. Domėtasi kariniu paveldu regioniniame parke, aplankyta Memel
Nord įtvirtinimų grupė, daug sužinota apie jos paskirtį ir istoriją. 


