


Marių erdvė ir nuostabūs saulėtekiai – tikras rojus mėgstantiems 
juos sutikti su meškere rankose. Puikūs pasivaikščiojimų ir dviračių 
takai, žaluma, miško siena ant kopų ir vandens mėlis mariose 
traukia kiekvieną. O kur dar rūkytos žuvies kvapas ir nuostabus jos 
skonis! Sako, ji čia skaniausia… Į Juodkrantę, sako, net kalmarai 
poilsiauti atplaukia, o žvejai juos ir pričiumpa, kad be vizos...
Taip pažeidėjai ir patenka greta ungurių, karšių, ešerių, ant mūsų 
gomurio. Krantinėje įrengtas skulptūrų parkas „Žemė ir vanduo“. 
Kiekviena skulptūra – ištisas pasaulis, pamokanti, linksma ar liūdna 
istorija, nepatingėkite perskaityti skulptūrų pavadinimus ir galbūt 
išgirsti ar sukurti savąsias istorijas. Kūrė šį parką skulptoriai iš viso 
pasaulio. Prisėskite ant suoliukų, atsukite veidą marių gaivai – čia 
rasite užuovėją nuo pasaulio kakofonijos.

Nuo krantinės ranka pasiekiami ir Juodkrantės muziejai bei 
renginių vietos. Be šurmuliuojančių Žvejo šventės ir folkloro 
festivalio „Pūsk, vėjuži“, masinių renginių Juodkrantėje nėra. Tačiau 
visada verta pasiklausyti klasikinės muzikos koncertų senojoje 
Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje, nueiti į renginius 
lauko estradoje ir koncertų salėje: čia skamba opera ir šiuolaikiniai 
ritmai, vieši aktoriai ir kino kūrėjai, įvairūs vaikų kolektyvai, 
instrumentalistai. Liudviko Rėzos kultūros centre aplankykite 
Juodkrantės istorinę ekspoziciją, parodų salę, dalyvaukite
susitikimuose, pristatymuose ir edukaciniuose užsiėmimuose.

Tai dar tik laukianti savo atradėjų miškinga teritorija nuo 
Lapnugario iki Avikalnio. Nuo Lapnugario (Bloksbergo kalno) 
prasideda Juodkrantės sengirė. Čia tarp šimtamečių pušų iki vilų 
rajono plytėjo kurorto pasivaikščiojimų vietos romantiškais 
pavadinimais: Elfų miškas, Šviesiaplaukės Evės kalnas, Sužadėtinių 
takas. Čia būta apžvalgos aikštelių, pavėsinių, suoliukų. Ties 
dabartiniu Juodkrantės švyturiu stovėjo nuostabus apžvalgos 
paviljonas su vaizdu į marias, jūrą ir Kuršių neriją. Nors smarkiai 
apaugusi, bet išliko buvusių takų sistema, auga liepaitė greta 
nukirstos žymiosios Griekų liepos Lapnugario papėdėje. 

Čia nėra žmonių „skruzdėlyno“. Kiekvienas čia suras 
savo „robinzonišką“ vietelę. Jei norite saugesnio ir labiau 
komfortiško poilsio saulėje ir jūros bangose, Jums centrinis 
bendrasis ir moterų paplūdimiai su įdegusiais gelbėtojais, 
kavinėmis ir vandeniu atsigerti. O iš abiejų pusių plyti 
„robinzoniškas“ pajūris. Tik neperženkite rezervato linijos, 
neterškite paplūdimio, netrypkite trapios augalijos ant
apsauginės kopos – Kuršių nerijos sargo ir gelbėtojo. Šios 
kopos suformavimo istorija ir dabartis – nuostabi pažinimo 
enciklopedija, paminklas žmogaus ir gamtos bendradarbiavimui. 
Įsiklausykite į smėlio muziką ir ji Jums papasakos tikrą
simfoninę poemą. Tada Jūs jau kitaip palydėsite saulę, kai ji 
gulsis į jūrą... Žiūrėkite, klausykitės ir būkite atsakingi.

Energija čia sklinda iš žemės, miško ir jūros. Pati šio krašto 
istorija skatina nenurimti, judėti, kurti, gyventi. Sportinio
orientavimosi trasos Juodkrantės kraštovaizdžio draustinyje – 
puikus aktyvaus poilsio būdas ir šeimoms, ir draugų kompanijoms, 
ir mėgstantiems vienatvę. Nusipirkę žemėlapį, Jūs pėsčiomis, 
dviračiais ar mojuodami šiaurietiško ėjimo lazdomis leiskitės į 
punktų paiešką po įdomias Juodkrantės ir jos apylinkių vietas. 
Neapsiriksite: emocijos ir fizinis krūvis Jūsų kuprinėje. Ties 
stadionu Jūsų laukia treniruokliai, kur kiekvienas gali pakelti savo 
tonusą. Skubantiems Juodkrantėje – takai dviratininkams. Šis 
būdas nepamainomas aktyviems žmonėms, norintiems pasiekti 
viską greičiau, ypač jei atvykote tik keletui dienų. Minkite pedalus 
ir tyrinėkite. Krepšinio aikštelė prie mokyklos ir stadionas 
aistringų ir aktyvių visokio amžiaus žmonių laukia visada ir 
niekada nebūna tušti. Nelaukite ir Jūs. Galite pasigėrėti pajūryje 
ar ties Avikalniu jėgos aitvarų mėgėjais, o vasaros sezono
metu dalyvauti nemokamuose jogos užsiėmimuose 
paplūdimyje – tai tikra atgaiva kūnui ir sielai. Tereikia tik noro ir 
profesionalūs treneriai parodys Jums kryptį. Pakilkite ir judėkite.

Dar daugelis įdomybių liko neaprėpta. Padėkite ir mums jas 
surasti. Būkite atradėjais! Stovėdami krantinėje ties UNESCO 
piramide, tikime, pajutote juodojo kranto pulsą, supratote, 
kodėl Jūsų širdis plaka šiuo aktyviu ritmu. Jums net nereikės 
pažadėti, kad sugrįšite – Jus jau traukia „Terra incognita“. 
Amžiams.

KRANTINĖ – NAUJŲJŲ
LAIKŲ TRAUKOS

OBJEKTAS

JUODKRANTĖS
MUZIEJAI

DENDROLOGINIS
TAKAS

Jis prasideda Gintaro įlankoje ir baigiasi ties Juodkrantės
vilų kvartalu. Takas kerta dalį Juodkrantės sengirės. Jūs – 
pamokoje po atviru dangumi. Susipažinsite su medžiais ir 
krūmais, pasėdėsite ąžuolų paunksmėje, pasiklausysite paukščių, 
galbūt sutiksite grakščią stirną, pasidžiaugsite miško vaizdų 
įvairove. Tai puikus žygis šeimai su vaikais ar garbiems
senjorams. Žiūrėkite, klausykitės, fiksuokite.
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Ąžuolų paunksmėje pagerbkite Martyną Liudviką Rėzą, šios 
žemės sūnų, pasaulio šviesuolį, prūsą, tiek daug nuveikusį 
Lietuvai...  
Juodkrantėje nepriimtina visą laiką „kepti“ paplūdimio saulėje, 
kai galima tiek daug pamatyti. Lavinkitės!

Čia ištisa atradimų žemė. Mišku galima paėjėti buvusio pašto 
kelio dalimi, paklausyti jo istorijų, arčiau Juodkrantės pamatyti 
tarybinės invazijos – buvusio karinio dalinio – griuvėsius arba 
pabandyti nepaklysti parabolinių kopų kanjonuose tarp 
Juodkrantės ir tako į jūrą; užgriebti Raganų kalno pakraštį ar 
pasigėrėti atsiveriančiais vaizdais į jūrą; judėti mėlynių pilno 
pušyno šlaitais link kormoranų kolonijos, atrandant gilius 
slėnius, stačius šlaitus, nuostabią miško įvairovę nuo šimtamečių 
medžių iki žmogaus ir medžio kovos su vėju ir smėliu 
pavyzdžių. Juodkrantės kraštovaizdžio draustinis – visiškai 
nežinoma žemė tyrėjui ar gamtos draugui. Čia dar tik planuojami 
maršrutai, ir kol kas Jūs – pirmieji atradėjai, o jei paklysite, eikite 
arba link jūros, arba link marių, nes mūsų kraštas – juostelė tarp
dviejų vandenų. Keliaukite!
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