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KOPGALIO FORTO TYRIMŲ  TRUMPA  APŽVALGA

  
  Kuršių nerijos smaigalio gynybinių įtvirtinimų tema istorinių tyrimų literatūroje pradėta nagrinėti ne taip seniai. XX a. 8-ajame 
dešimtmetyje kilusi idėja čia įkurti Jūrų muziejų paskatino mokslininkus įvairiapusiems šios teritorijos tyrimams, tarp jų ir istori-
niams. Iki tol Kopgalio istorijos tyrimų nebuvo vykdoma, nes niekam jų nereikėjo.
  Lietuvos Respublikai atsiėmus Klaipėdos kraštą, pasirodė keletas populiarių leidinių, kaip Juozo Pronskaus „Lietuvos Sahara“, 
1923 m., „Lietuvos pajūris“. Tačiau daugiausia faktinės medžiagos apie Kopgalio tvarkymą yra kasmetinėse Klaipėdos uosto darbų 
ataskaitose (vadinamos „Klaipėdos uosto direkcijos apyskaita“), išleistose viešam susipažinimui. Čia Kopgalis ir Nerijos fortas 
pradedami minėti tik nuo 1930 m.
  Po Antrojos pasaulinio karo Nerijos forto kanalas minimas pirmuosiuose tarnybiniuose uosto aprašymuose, kuriuos atliko Lenin-
grado mokslininkai iš Lenmorprojekt instituto.
  Sovietmečiu Kuršių nerija susidomėta tik po politinio atšilimo, septintajame XX a. deš. kai prasidėjo kurortinis bumas. Tačiau 
studijų apie Kuršių nerija nepasirodė. Išleisti Gudelio, vėliau Sutkaus albumai suteikia tik to laikmečio ikonografinę informaciją, 
deja, nenurodant konkrečių gyvenviečių.
  Naujas ir produktyvus etapas prasidėjo atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Gana trumpai ir lakoniškai apie Nerijos fortą savo kny-
goje „Senoji Klaipėda.Urbanistinė raida ir architektūra iki  1939 m.“ rašė 1994 m. istorikas Jonas Tatoris. 2001 m. pasirodė net dvi 
tyrimų knygos apie Kuršių neriją: Nijolė Strakauskaitė „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“ ir Mamertas Baranauskas „O nerija, 
lietuviškoji, nuostabioji“. Pastarojoje  kalbama apie Nerijos forto praeitį ir „antrąją jaunystę“ – 1972 m., kai pradėta Jūrų muziejaus 
statyba.
   Tačiau išsamiausias tyrimas atliktas 2002 m. pasirodžiusioje Dainiaus Elerto studijoje „Kopgalis“. Tai fundamentalus Kopgalio 
istorijos nagrinėjimas įvairiais rakursais, ypatingą dėmesį skirant Kopgalio žvejų kaimui ir, žinoma, Kopgalio fortui.
   Iš paskutiniųjų darbų tyrinėjant Kuršių nerijos gyvenvietes ir jų architektūrą reikia atkreipti dėmesį į internetinę monografiją 
„Kuršių nerijos tradicinė architektūra“ (Kuršių nerijos nacionalinio parko internetiniame puslapyje).
  Kartografinėje medžiagoje Nerijos fortas pradėtas žymėti geometro Loebelio 1872/1873 m. žiemą sudarytame 1;2500 Vokietijos 
generalinio štabo Klaipėdos žemėlapyje (kopija  Klaipėdos viešosios I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyve). Klaipėdos uosto di-
rekcijos parengtuose uosto planuose Nerijos forto sujungimo su Kuršių mariomis kanalas rodomas gana anksti, 1928 m., kai jis dar 
buvo tik planuose. Gana detalus kanalo kartografinis planas pateiktas 1941 m. rugpjūčio 28 d. „Lageplan für den Windanzeiger in 
Memel“, 1;5000.
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Smiltynė ir Kopgalis 1584 m. Rungės žemėlapyje. 
Žemėlapio fragmentas iš E.Červinsko žemėlapių rinkinio

SMILTYNĖS VIETA

  Smiltynė – tai Kuršių nerijos pusiasalio smaigalys priešais 
Klaipėdos miestą. Čia tarp Smiltynės ir Klaipėdos yra Kuršių marių 
protaka į Baltijos jūrą. Smiltynės vieta labai dėkinga, nes čia ėjo se-
nasis pajūrio kelias į Vakarų Europą. Čia nuo seniausių laikų veikė 
perkėla, kuria naudojosi jau XIII a. pradžioje.
  Smiltynės vardas tiesiogiai pateisina vietą – praeityje čia buvo 
vien smėlynai ir kopos. Iš Kuršių marių išnešamas smėlis sufor-
mavo Smiltynės ragą. Jūros bangos smėlį išmeta į krantą, o vėjas 
neša tolyn ir supusto kopas.
   Kol smėlio kopos nekenkė Klaipėdos uosto įplaukai, tol su 
smėliu kovojo tik Smiltynės smuklės savininkas.  Smuklė Sandkrug 
(Smėlio karčema) įkurta gana vėlai – 1525 m.
     1770 m. pavasarį pučiant pastoviam pietryčių vėjui sustiprėjusi 
ištekanti srovė paplovė kopą Kuršių nerijos smaigalyje, ir didžiulė 
smėlio masė nugriuvo į sąsiaurį bei užpylė farvaterį. Daugelis anglų 
laivų, įplaukusių į Klaipėdos uostą esant 13 1/2  pėdos gyliui, da-
bar, kai farvateris tebuvo vos 9 1/2 pėdos, nebegalėjo išplaukti. 
Klaipėdos pirkliai po šio įvykio  buvo taip sukrėsti, kad savo lėšomis 
bandė taisyti padėtį. Kopos papėdėje į vandenį buvo kalami poliai, 
kad apsaugotų nuo tolesnio griuvimo. Tačiau  netrukus jie srovės 
buvo išplauti (Dem.Klaip.Uost.29). Pirkliai kreipėsi į vyriausiąjį 
pylimų inspektorių Samuelį von Lilienthalį pagalbos. Jis sudarė 
planą kaip nukreipti srovę užkalant įstrižai nukreiptus nedidelius molus, kad ši pagilintų įplauką. Pirkliai surinko reikiamą pinigų 
sumą projekto vykdymui, tačiau valdžia gegužės 31 d. raštu nedavė leidimo pradėti darbams, nurodydama protakos pagilinimą 
palikti pačiai gamtai. Srovė netrukus pati pragriaužė seklumą ir liepos mėnesį farvaterio gylis pasiekė 13 pėdų. Tik po šio įvykio 
Klaipėdos jūrų pirkliai suprato, kad būtina sutvirtinti nerijos kopgalį ne tik pastatant molą, bet ir užsodinant smėlynus karklų 
sodinukais (Lilienth.69). 
    Smėlio pustymai tragiškai palietė ir Smiltynę. 1782 m. smuklininkas Ekertsdorfas skundėsi karaliui, kad jo smuklė per kokius 
du metus bus visiškai užpustyta. Aplink pastatą smėlis neišbrendamas, kai kuriose vietose jis siekiąs stogą. Dėl to jis, kaip smuk-
lininkas, turįs kęsti keleivių, ypač aukštuomenės užgauliojimus, nes į jo smuklę patekti beveik neįmanoma. Sendvario amtmono 
pranešime dar tragiškesnis vaizdas – smėlis į smuklę jau byra per langus, o patekti  ją galima tik iš viršaus. Tačiau leidimo perkelti 
pastatą į kitą vietą smuklininkas negavo. 
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1648 m. Klaipėdos apskrities pieštame žemėlapyje  matyti Smiltynės ragas ir smuklė Sant Kruk. Prie smuklės pirmieji 
menki miško gojeliai, kurie saugojo smuklę nuo užpustymo. Kopgalis vaizduojamas vien smėlio kopos, už kurių saugią vietą 
stovėjimui turėjo atplaukę burlaiviai. Žemėlapio kopija iš MLIM



8

SMILTYNĖS IR KOPGALIO APŽELDINIMAS

 Po Septynerių metų (1757–1763) karo Klaipėdos uostas 
iš siauros Dangės akvatorijos persikėlė į Kuršių marių 
sąsiaurį. Svarbiausia Klaipėdos uosto preke tuo metu 
tapo pjauta mediena. Klaipėdos sąsiaurio pakrantėje jūrų 
pirkliai išsinuomojo žemės ir čia įkūrė medienos uostus. 
Iš tolimiausių Nemuno aukštupių atplukdyti sieliai čia 
buvo laikomi apkaltose akvatorijose – medienos uos-
tuose. Ant kranto pirkliai statė vėjo malūnus-lentpjūves, 
kuriuose išpjaudavo medieną. Pirmieji didžpirkliai 
pradėję šį verslą buvo Roerdanszas (Mažojoje Vitėje) 
ir Beerbohmas (Gintaro pelkėje). Kiti pirkliai, pamatę 
jų sėkmę, tuoj pat pradėjo statyti savo medienos uostus 
ir lentpjūves. Didžiojoje Vitėje medienos įmonę įkūrė 
Ogilviai ir Johnas Simpsonas.
   Labai intensyvus medienos prekybos verslo augimas 
reikalavo ir gero uosto darbo, patikimos įplaukos. 
    Kaip rašė 1821 m. uosto statybos inspektorius K.Veitas: 
„Maždaug prieš 30 metų nerijos smaigalio priekinė da-
lis iki pat kopų grandinės buvo visiškai plokščias tik 
truputį virš jūros lygio pakilęs krantas, kuris 1791 m. 
buvo sutvirtintas (kalbama apie pirmąjį Pietinį molą, 
kuris buvo prie šiandieninio Delfinariumo). Vėliau 
pakrantės paaukštinimui pastatytos užtvaros smėliui sulaikyti ir dėl to nuo smaigalio susidarė nauja kopa, kuri prie senesnių prisišliejo. Per 
1801 m. lapkričio 3 d. audrą ši naujoji kopa per jos ilgį trijose skirtingose vietose buvo pralaužta, tuo sudarytos sąlygos audros metu jūrai 
susijungti su mariomis. 1802 m. ir 1803 m. kopų inspektoriaus S.Bjorno  pastatytomis smėlio užtvaromis šie kopų pralaužimai buvo atstatyti, 
o 1804 m. pavasarį 120 rykščių ilgio ruožas buvo apsodintas smėlio žolėmis ir karklų sodinukais.(Veit.488, 491). 1806 m. pastatytas naujas 
500 pėdų ilgio akmeninis molas, Jis buvo išsikišęs 150 pėdų į jūrą ir siekė 10 pėdų gylį (Veit.489–490). Apželdinimo darbai buvo vykdomi 
iš Klaipėdos, nes Smiltynėje tuo metu dar nebuvo statinių.
  Klaipėdos magistrate apželdinimo reikalais rūpinosi deputatas Forsteris. Jis jau 1809 m. parengė Klaipėdos pajūrio smėlynų apželdinimo 
planą, kuriame numatė apsodinti ir neriją prie Smiltynės.

Smiltynės vaizdas graviūroje – įspūdingi smėlio kalnai ir jokio žalunos lopinėlio. 
XIX a. pab. litografija iš K.Demerecko rinkinio
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PIRMASIS KOPGALIO FORTAS

   Po Septynerių metų karo praėjus dviem dešimtmečiams 1782 m. Klaipėdos įplaukos apsaugai Kuršių nerijos smaigalyje – Kopga-
lyje buvo suprojektuotas didžiulis gynybinis fortas – blokhauzas. Jį projektavo Klaipėdos uosto statybos inspektorius Samuelis von 
Lilienthalis. Tai taisyklingas penkiakampis medinis statinys, gana aukštai iškilęs virš žemės paviršiaus. Jo pagrindas – trimis eilėmis 
apjuostas dvigubais mediniais poliais užkaltas plotas su fašinų ir akmenų sluoksniais. Statinio viršuje padaryta po 3 tarpus kiekvieno-
je sienoje patrankų šaudymui. Forto centre buvo kiek aukštesnis taip pat penkiakampis bokštelis su stogu, ant kurio viršūnės įtaisytas 
flagštokas Prūsijos vėliavai. Blokhauzo sienos pastatytos iš fašinų (der Fascinage und Steinkisten, fascis – lot. ryšulys) ir akmenų 
dėžių. Visas vidinis kiemas buvo dengtas stogu. Įėjimas į blokhauzą buvo suprojektuotas iš jūros pusės (Auftrit von der See Seite).
Projekto autorius rašo, kad statinys gali būti ir apmūrytas (und in der Folge mit Mauer revetired werden kann).
  Nors projekto autorius piešinyje rodė, kad 
blokhauzą skalauja jūros bangos, tačiau dėl 
Kopgalio trumpumo tuo metu, jis galėjo būti 
pastatytas kiek piečiau šiandieninio Lietu-
vos jūrų muziejaus Delfinariumo pastato, tie-
siai priešais Pietinę Klaipėdos uosto balasto 
krantinę. Nes dar 1785 m. žemėlapyje didelis 
Kopgalio smaigalio plotas žymimas kaip jūros 
plaunama sekluma. O pirmojo molo likučiai 
rasti prie pat Delfinariumo.Tačiau apie praktinį 
blokhauzo projekto įgyvendinima jokių faktų 
nėra. Vien tik tai, kad 1801 m. buvo konfiskuo-
tos fašinos įtvirtinimams Kopgalyje įrengti (El-
ertas,21).

Kuršių nerijos smaigalio gynybinio įtvirtinimo-
blokhauzo projektas, kurį parengė Samuelis 
von Lilienthalis apie 1782 m. Blokhauzo planas 
su nurodytomis statybinėmis medžiagomis ir 
patalpų išdėstymu.
Projekto kopija iš Klaipėdos viešosios 
I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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„Blokhauzo Kuršių nerijos smaigalyje prie čia esančio molo projektas, kad apsaugoti Klaipėdos uosto įplauką, iš rąstų pastataytas ir vėliau  
galimai apmūrytas“ kurį parengė Samuelis von Lilienthalis apie 1782 m. Blokhauzo vaizdas iš jūros pusės. Dvigubi surišti poliai trimis 
eilėmis ratu užkalti ir apdėti fašinomis bei akmenimis kaip apsauga nuo jūros audrų ir blokhauzo pagrindo paplovimų.
Projekto fotokopija iš Klaipėdos viešosios I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo
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NERIJOS FORTO STATYBA

    Nors Klaipėdos uosto apsaugai jau XVIII a. pab. projektuotas gynybinis įtvirtinimas, tačiau realūs sumanymai pradėti įgyvendinti tik 
po 100 metų. Nerijos forto pavadinimas įvairavo. Projektuose jis vadinamas Neringos fortu (Nehrungsfort bei Memel). Kai kuriuose doku-
mentuose jis vadinamas Wilhelmo fortu (Wilhelms-fort, Wilhelms Fort – AdM archyve). Wilhelmo vardą fortui, matyt suteikė pagerbdami 
tuo metu valdžiusį kaizerį Wilhelmą I-ąjį, kuriam buvo pastatytas paminklas Klaipėdos centre. Tačiau šis pavadinimas neprigijo, todėl 
vėliau naudotas tik pavadinimas – Nerijos fortas. Lietuviai Nerijos fortą vadino Kopgalio tvirtove.
   Niekas nėra geriau parašęs apie Nerijos forto atsiradimo aplinkybes ir pačio forto, kaip gynybinio objekto statybos bei veikimo schemą 
kaip Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Dainius Elertas savo studijoje „Kopgalis“. Todėl šiame darbe nekartosiu šių aprašymų. Apsiribosiu 
tik kai kuriais pastebėjimais, svarbiais nagrinėjamai temai.
   Nerijos fortas pastatytas 1865–1871 m. Statyba vyko  su pertrūkiais. Fortą sudaro vidinis šešiakampis 14 m aukščio pylimas, kurį supa 
iškastas apsauginis griovys. Forto prieigas gynė iš po pylimo išsikišę trys raudonų plytų mūriniai šaulių kaponieriai. Jie poternomis buvo 
sujungti su vidiniu forto kiemu (Elertas, 36).
  1889 m. inžinieriaus Tappen Nerijos forto brėžinyje pateiktas įtvirtinimų profilis, iš kurio aišku, kad forto pylimo maksimalus aukštis 
šiaurinėje pusėje buvo 15,96 m, pietinėje – 14,20 m. Griovio, supusio tvirtovę plotis: 3,77+11,30+3,77 = 18,84 metro. Griovio gylis –1,74 
metro. Vienoje ir kitoje pusėje į gylį buvo įrengti 3,77 m. ilgio nuolydžiai. Griovį supusi pakrantė buvo žemesnė už forto pylimą: šiaurinėje 
pusėje – 8,31 , pietinėje – 8,90 m. Knygoje „Kopgalis“ pateikti griovio pločio (12 m) ir griovio gylio (2 m) duomenys, matyt, imti iš kito 
plano.

Nerijos forto profilis pateiktas 1889 m. koreguotame plane, kurį sudarė inžinierius Tappenas. Griovio plotis –18,84 m, gylis –1,74 m.
Projekto kopija iš Klaipėdos viešosios I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo

vandens griovys – fosa apsauginis pylimas – bastionas apskritimo plano statinys – redutas
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1889 m. Nerijos forto planas, sudarytas inžinieriaus Tappeno. 
Projekto fotokopija iš Klaipėdos viešosios I.Simonaitytės bibliotekos AdM archyvo



13

Nerijos forto pabūklų apšaudymo radiuso planas. Plano fotokopija iš V. Šliogerio rinkinio
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NERIJOS FORTO PANAUDOJIMAS

   Nerijos fortas buvo apginkluotas patrankomis. Nuo 
1870 m. Klaipėdoje buvo dislokuotos dvi tvirtovės artileri-
jos kuopos.1877 m. jau buvo įrengtos į jūros pusę nukreip-
tos 8 pabūklų pozicijos. Nerijos fortas iki pat 1890 m. buvo 
tobulinamas (Elertas,34). Tačiau atsitiko taip, kad ši tvirtovė 
tapo nebereikalinga, nes ištobulėjusi karo technika, ir ypač 
toliašaudė jūrinių karo laivų artilerija, pademonstravo tokių 
fortų gynybinį beprasmiškumą. Nors 1893 m. Vokietijos 
generalinio štabo žemėlapiuose Nerijos fortas dėl slaptumo 
nepažymėtas, tačiau jau buvo žinomas jo likimas. 
  Forto centriniame pastate 1879–1900 m. veikė Kop-
galio mokykla. Čia gyveno ir mokytojas, puskarininkis 
A.Hannemannas, kartu ėjęs ir komendanto pareigas. Po 
pylimais poternose pradėta sandėliuoti įvairias medžiagas, 
net ir degius produktus (žibalą). Fortas liko nepanaudotas 
ir per Pirmąjį pasaulinį karą – rašė J. Tatoris – Tiktai rusų 
kariuomenei užėmus Klaipėdą, keletui dienų fortas tapo 
miestiečių prieglauda nuo priešo.
  Daugiau žinių apie Nerijos forto taikų gyvenimą beveik 
nėra. Naujas forto gyvenimas prasidėjo po 1923 m. Lietuvos 
Respublikai atsiėmus Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą. Lietuva 
atgavo vienintelį savo jūrų uostą. Tačiau Klaipėdos uostas buvo atgyvenęs ir nebeatitiko net XX a. pr. reikalavimų. Nedidelis ir sek-
lus Žiemos uostas, kuriame jau 1913 m. netilpo laivai ir buvo ieškoma galimybių jį plėsti. Atėjęs Pirmasis pasaulinis karas ir didžiulė 
krizė Vokietijoje po jo, neleido skirti lėšų uosto plėtrai. Beveik nieko neįvyko ir atlaisvėjus prekybiniams varžtams prancūzų val-
dymo laikotarpiu 1920–1923 m. Buvo nupirkti trys portaliniai kranai nerangios konstrukcijos ir pastatyti ant bėgių Pietinėje balasto 
krantinėje.
   Lietuvos Respublika neatidėliodama ėmėsi uosto plėtros reikalų. Netrukus buvo pradėti naujo uosto projektavimo darbai. Uosto 
direkcija numatė visas galimybes laivų švartavimo plėtrai, greitai įrengė Darbų uostą, kuriame galėjo švartuotis pagalbiniai laivai: 
žemsemės, baržos ir taip atlaisvinti Žiemos uostą. Nedelsiant buvo ieškoma galimybių plėsti uosto akvatoriją įvairių naujų uosto 
tarnybų laivams. Jau tuomet planuose buvo numatyta iškasti kanalą į Nerijos forto griovį ir panaudoti tvirtovės akvatoriją uosto 
reikmėms. Tai matyti iš Klaipėdos uosto direkcijos parengto Klaipėdos uosto 1928 m. plano.

Nerijos fortas 1929 m. nuotraukoje iš lėktuvo. Sujungimo su Kuršių mariomis tuo 
metu dar nebuvo. Nuotrauka iš žurnalo „Pajūris“ K.Demerecko  rinkinys
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PRIELAIDOS NERIJOS FORTO FOSOS SUJUNGIMUI SU KURŠIŲ MARIOMIS

I-oji prielaida

   Lietuvai 1923 m. susigrąžinus Klaipėdos kraštą teko skubiai atnaujinti Klaipėdos uostą, kad jame galėtų švartuotis daugiau ir 
didesnės grimzlės jūrinių laivų. Kartu reikėjo galvoti ir apie uosto apsaugojimą karo atvejų, karu vykdyti ekonominę ir policinę 
kontrolę. Jau 1923 m. liepos 14 d. Klaipėdoje įkurta Vidaus reikalų ministerijos pakrančių apsaugos įstaiga, kuri turėjo du ne-
didelius laivus: „Savanoris“ ir „Lietuvaitė“. 
  Laikraštis „Klaipėdos Žinios“ 1924.09.17 rašė: „Valstybinė policija sugavo šmugelnikų. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį 
valstybinė policija su savo laivu „Savanoris“vadovaujant vyresn. vachmistrui Kikiliui, suėmė ties Monkiškiais (netoli latvių 
sienos) laivą su 500 litr. šmugeliuojamo spirito ir suareštavo 5 šmugelnikus: 3 iš jų Latvių piliečiai ir 2 Lietuvos“. 
   Dviejų laivų jūrų sienos priežiūrai nepakako. Todėl 1924 m. nupirktas trečias laivas „Šaulys“ (Surgailis,7). Tačiau sienų apsau-
gai ir to nepakako, todėl 1927 m. liepos 18 d. nupirktas didelis karinis laivas „Prezidentas Smetona“ Svarbiausia užduotis laivui 
buvo sulaikyti kontabandininkų laivus. Pirmieji „Prezidento Smetonos“ reisai į jūrą buvo labai sėkmingi, tačiau vėliau, kontra-
bandininkai, pamatę iš jo kamino virstančius juodus dūmus suspėdavo labai greitai pasislėpti, ar išplaukti į neutralius vandenis. 
Todėl buvo nutarta pasienio policijai nupirkti naujus, mažesnius ir greitesnius katerius, su kuriais būtų galima labai operatyviai ir 
be jokių įspėjimo ženklų išplaukti į atvirą jūrą. O laivą „Prezidentas Smetoną“ buvo nutarta perduoti karinio jūrų laivyno žinion.
   Mažesniems kateriams reikėjo nedidelio uosto, kuo arčiau jūros vartų, todėl buvo pasiūlyta tokį uostą įrengti Nerijos tvirtovės 
fosoje, ją sujungus su Kuršių marių sąsiauriu.

II-oji prielaida

    Klaipėdos uosto direkcija nuolat ieškojo galimybių, kur laikyti uosto pagalbinius laivus, baržas, šalandas. Žemsemėms ir jų pa-
dargams laikyti buvo įrengtas Darbų uostas. Tačiau jame visi laivai netilpo. Čia, beje, bazavosi ir karinis laivas „Prezidentas Sme-
tona“. Todėl nuolat buvo keliamas klausimas sujungti Nerijos forto fosą kanalu su Kuršių mariomis ir šioje akvatorijoje talpinti 
uosto darbinius laivus. Ši prielaida aiškėja iš vėlesnių Klaipėdos uosto ataskaitų, kuriose minima Nerijos forto uosto paskirtis.
    1928 m. Klaipėdos uosto direkcijos parengtame spalvotame uosto plane Nerijos fortas žymimas sujungtas su Kuršių mariomis. 
Šis planas, matyt, buvo daugiau perspektyvinis, nei faktinė kartografinė nuotrauka. Nes jame jau žymimas iškastas Naujasis 
Žiemos uostas. Naujojo Žiemos uosto kasimo darbai pradėti Pitkerno įlankoje tik 1928 m., žemsemėmis „Samsonas“ ir „Rusnė“. 
Naujojo uosto krantinių statybos darbai pradėti 1930 m. rugsėjo 1 d. pasirašius sutartį su firma „Höjgaard & Schultz“(Demereckas, 
Klasco istorija, 65–66).
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Klaipėdos uosto direkcijos 1928 m. pareng-
tas uosto planas, kuriame jau rodomas 
iškastas kanalas į Nerijos forto fosą.
Plano fragmentas iš MLIM 



17

NERIJOS FORTO FOSOS SUJUNGIMAS SU KURŠIŲ MARIOMIS

  Nerijos forto vandenys seniai viliojo uosto naudotojus, nes čia buvo saugi 
akvatorija nuo audrų ir vėjų, tiesiog paruoštas ir niekaip nenaudojamas uoste-
lis nedidelės grimzlės laivams ir sieliams. Klaipėdos pilies griovį dar XVIII a. 
antroje pusėje medienos sandėliavimui buvo išsinuomojęs E.Beerbohmas – 
medienos pirklys, didžiausios Klaipėdos medienos prekybos firmos Roer-
dansz & Beerbohm bendrasavininkis. Pilies griovys taip pat buvo uždara ak-
vatorija todėl E.Beerbohmo iniciatyva buvo iškastas griovys, sujungęs Pilies 
fosą su Dangę. Beerbohmas nutiesė kelią ir pastatė medinį tiltą per šį Daselio 
grioviu (ėjo per Dasselio sklypą) vadinamą kanalą.
    Pilies griovys labai sėkmingai buvo naudojamas medienos uosto reikmėms, 
nedidelių laivų žiemojimui, o pakeitus 1839 m. stacionarų tiltą į olandiško 
tipo pakeliamąjį, čia galėjo įplaukti ir didesni burlaiviai, vytinės ir baidokai. 
1855 m. čia pastatytas dar patogesni metalinis pasukamas Grandinių tiltas. 
  Pilies griovio krantinė Naujojo turgaus pusėje buvo išnaudota Žuvies tur-
gaus reikmėms. Be to čia buvo iškraunamas šienas pardavimui, malkos ir 
t.t. Tolimesnėje nuo įplaukos į griovį akvatorijoje buvo keleivinio Kuršių 
marių laivo „Cranzbeek“ stovėjimo vieta. Pilies griovyje įsikūrė akademinio 
irklavimo ir baidarių stotys. Tad Klaipėdos pilies griovio akvatorijos labai 
sėkmingas panaudojimas nežinia dėl kokių priežasčių nesuponavo tą patį at-
likti su Nerijos forto apsauginių grioviu.
   XX a. pr. Klaipėdos uostas pateko į keblią padėtį, nes čia negalėjo atplaukti 
dideli, didesnės nei 5,4 m grimzlės okeaniniai laivai. Žiemos uostas buvo ne-
didelis, laivai jame netilpo ir laukdadavo eilės išsikrauti. Uosto valdžia jau 
1913 m. fotografavo perpildytą Žiemos uostą ir rašė raštus vyriausybei dėl 
uosto išplėtimo. Tačiau lėšų trūkumas ir Pirmasis pasaulinis karas neleido 
išplėsti uosto. 
   1923 m. Lietuvos Respublika atgavusį Klaipėdos jūrų uostą – vienintelį 
išplaukimą į pasaulį, tuoj pat ėmėsi kurti perspektyvinius uosto planus, kurių 
svarbiausias tikslas išplėsti uosto krantinių tinklą, išgilinti uostą, pastatyti nau-
jus sandėlius, ir sukurti naują krovos infrastruktūrą. 

Klaipėdos uosto planas 1:15 000, išleistas apie  1929 m. 
Jame 5 numeriu pažymėta Kopgalio tvirtovės uostavietė. 
Nors kanalas tuo metu į forto fosą dar nebuvo iškastas. 
K.Demerecko rinkinys
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  1925 m. Lietuvos vyriausybė uosto sutvarkymui skyrė per 30 mln. litų (Demereckas. Kl.Uostas, 63). Planuotojai ieškojo visų uosto 
išnaudojimo bei naujų uostų statybos galimybių. 1928 m. pradėjo veikti naujas„Maisto“ bendrovės uostas Smeltėje. Išsiplėtusiems 
uosto darbams reikėjo daugiau pagalbinių laivų ir krantinių jiems saugoti. Antra vertus 1928 m. pradėti Naujojo Žiemos uosto kasimo 
darbai, kuriuose buvo numatyta ir naujų krantinių statyba. 1930 m. pradėtas statyti Naujasis Žiemos uostas. 
  1932 m. Klaipėdos uosto apyskaitoje rašoma: „Kuršių Nėrija. Vakarinėj Kuršmarių sąsiaurio pusėj, uosto susisiekimo 
tikslams ligšiol neišnaudota, su Smiltynės ir Kopgalio jūros maudyklėmis: ten pat yra fortas (Kopgalio tvirtovė) su semaforo ir orui 
observuoti stotimis, o taip pat ir pietų molo statybos kiemas, prie pietų molo šaknies.“ (Kl.Uosto Dir. Apysk.1932, p.9).
  1932 m. metais pirmą kartą Klaipėdos uosto direkcijos ataskaitoje paminimas faktas, kad žemsemė „Rusnė“ dirbo Kopgalyje: 
„Žemsemė „Rusnė“ per darbo 1340 val. naujajame baseine, Kopgaly, prie Kiaulės nugaros ir valdiškame uoste išsėmė bendrai 220 
310 cbm grunto“ (Kl.Uosto Dir. Apysk.1932, p.9). Tačiau nenurodoma, kokius darbus ji atliko ir iš kokių pinigų buvo finansuojami 
šie darbai. Nes uosto direkcijos sąmatose visuomet iki cento buvo nurodoma, kokius darbus dirbo ir kiek jie kainavo bei iš kokių lėšų 
tie darbai buvo finansuojami. Kodėl reikia atkreipti dėmesį į žemsemės kasimo darbus Kopgalyje? Pasirodo, sekančių metų 1933 m. 
Klaipėdos uosto apyskaitos įžanginėje apibendrinamoje 1923–1933 m. uosto veiklos metus dalyje  rašoma: „Kopgalio tvirtovės kanalas 
yra paverstas uostu, uostu mažesniems laivams laikyti, būtent tuo būdu, kad iš Kuršmarių į tvirtovės kanalą buvo padarytas perka-
sas, iškasant apie 250 000 cbm žemės, kuri buvo sunaudota naujojo baseino krantinėms supilti“ (Kl.Uost. Apysk.1932, p.11). O 
pagrindinėje apyskaitos dalyje „Klaipėdos uosto dalys ir įrengimai“ tarp visų uosto dalių paskutiniu punktu įrašytas Kopgalio uostas: 
„9. Nėrijoje, maždaug priešais mineralinių alyvų tankų įrengimams esantis Kopgalio tvirtovės kanalas paskutiniais metais padar-
ius perkasą yra sujungtas su Kuršmarių sąsiauriu ir naudojamas mažesniems laivams (šalandoms, motorlaiviams ir t.t.) laikyti.“ 
(Kl.Uosto Dir. Apysk.1933, p.16).
   Nors 1934 m. Klaipėdos uosto direkcijos apyskaitoje Kopgalio uostas visiškai neminimas, nes ir visa apyskaita labai trumpa bei 
lakoniška, tačiau darbai Nerijos forto fosos sujungimo kanale buvo tikrai tęsiami.
  1935 metai iš esmės turėjo būti iškasto Nerijos forto fosos kanalo baigaimieji tvarkymo darbai. Tačiau 1935 m. Klaipėdos uosto direk-
cijos ataskaitoje, publikuotoje  žurnale „Jūra“ rašoma: „Nerijos Kopgalio tvirtovės griovys – uostavietė buvo tvarkoma toliau: sukalta 
nauja 161 m. ilgio špuntuota medinė siena su poliais ir inkarais. Vandens gilumas prie krantinės numatomas 1 m. Vidury uosto giluma 
yra 2 m. Krantas bus naudojamas uosto padargams laikyti, navigacijai pasibaigus“.(Jūra, 1936, Nr.3).
   1936 m. Klaipėdos uosto direkcijos metinėje apyskaitoje pranešama, kad Kopgalio tvirtovės griovio laivų prieplaukoje 
ir kitur įkalta 103 m špuntsienos su inkarais ir gelžbetoninėmis plytomis, uostelio įplaukoje pastatyti du apsaugos molai. Iš 
viešųjų darbų fondo lėšų krantinėje įkalta dar 90 metrų špuntsienos, griovio šlaitai užvelėnuoti (90 kv. m) ir išgrįsti stambiais akmeni-
mis (21 kv.m). Kartu buvo išardyta sena medinė estakada (Kl.Uosto Dir.Apysk.1936, 3–5). Šiems darbams Direkcijos sąmatoje buvo 
skirta 44 923,17 Lt.
  1937 m. Kopgalio tvirtovės griovyje dar įkaltos 8 dalbos iš dviejų ir trijų polių (Kl.Uosto Dir. Apysk.1937, p. 9). Kopgalio tvirtovės grioviui ir 
užmarių pakrantei sutvarkyti 1937 m. buvo numatyta sąmatoje skirti 44 000 Lt (Kl. Uosto Dir. Apysk.1936, p. 8), tačiau skirta tik 5 043,90 Lt.
   Laikraštis „Lietuvos Keleivis“ 1938.08.30 rašė, kad metų pradžioje, atkasus 270 kub. m sniego akmenimis išklota Kopgalio prieplaukos krantai, 
viso 415,2 kv. m.
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Nerijos forto kanalo statybos darbai. Pietinėje krantinėje matyti poliakalė. Krantai jau apdėti akmenimis. Nuotrauka iš Lietuvos jūrų muzie-
jaus rinkinio
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Nerijos forto kanalo statybos darbai. Šiaurinėje krantinėje buvo pastatytas nedidelis kranas, kroviniams ir statybinėms 
medžiagos iškrauti iš baržų. Nuotrauka iš G.Žulio  rinkinio
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Nerijos forto kanalo statybos darbai. Pirmiausia buvo statoma nuožulni lauko akmenų krantinė Pietiniame kanalo 
krante. Iš šalandos (?) keliami akmenys į krantinę. Kas 3–4 metrai užkalti poliai. Fosos krantai buvo gausiai apžėlę 
medžiais ir krūmais, todėl juos reikėjo valyti.
Nuotraukos kopija iš Klaipėdos miestiečių iniciatyvinės grupės rinkinio
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Neringos forto fosą ir Kuršių marias sujungęs kanalas iškastas 1932 m. Kanalo įplauka buvo sutvirtinta dideliais 
akmenimis. Tačiau dėl smėlio užnešimo, ją reikėjo gilinti. Todėl buvo suprojektuotas nedidelis apsauginis molas 
sąsiauryje priešais įplauką. 1934 m. fotonuotraukoje matyti būsimo pietinio molo vietoje supilti akmenys.
Fotonuotrauka iš knygos Vytenis Almonaitis ir Junona Almonaitienė, Lietuvos karininko fotoalbumas-1, Kaunas,2006
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NERIJOS FORTO FOSOS JUNGTIES SU KURŠIŲ MARIOMIS 

STATYBOS IR ĮRENGIMO DARBŲ CHRONOLOGIJA

1. 1928 m. Jungties idėja užfiksuota Klaipėdos uosto direkcijos išleistame plane

2. 1932 m. Iškastas kanalas (250 000 kub. m. grunto)

3. 1933 m. Kopgalio tvirtovės kanalas bus naudojamas mažesniems laivams (šalandoms, motorlaiviams ir t.t.) laikyti.

4. 1935 m. Pastatyta nauja 161 m. ilgio špuntuota medinė krantinė. Numatoma gilinti Nerijos forto uostą. Prie krantinės 
numatomas 1 m. Vidury uosto – 2 m. Krantas bus naudojamas uosto padargams laikyti, navigacijai pasibaigus.

5. 1936 m. 
a) Kopgalio tvirtovės griovio laivų prieplaukoje ir kitur įkalta 103 m špuntsienos su inkarais ir  gelžbetoninėmis plytomis.
b) Uostelio įplaukoje pastatyti du apsaugos molai (įplauka susiaurinta nuo 18 m iki 8 m). 
c) Krantinėje įkalta dar 90 metrų špuntsienos, griovio šlaitai užvelėnuoti (90 kv. m) ir išgrįsti stambiais akmenimis (21 
kv.m). 

6. 1937 m. Kopgalio tvirtovės griovyje dar įkaltos 8 dalbos iš dviejų ir trijų polių

7. 1938 m. Atkasus 270 kub. m sniego akmenimis išklota Kopgalio prieplaukos krantai, viso 415,2 kv. m.
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PASIENIO POLICIJOS AR ŽVEJŲ UOSTAS KOPGALIO TVIRTOVĖS FOSOJE?

   1938 m. žurnale „Pajūris“ publikuojama Kopgalio forto uosto 
nuotrauka ir rašoma, jog čia būsiąs Klaipėdos žvejų žiemos uostas, 
kuriame „ilsėsis per žiemą su Baltijos audromis per vasarą kovoję 
žvejų laivai“. Tačiau nei žurnale pateiktoje nuotraukoje, nei kurioje 
nors kitoje nematyti šiame uostelyje prisišvartavusio jokio žvejų 
laivo. Įvairiose iki šių dienų negausiai išlikusiose fotografijose 
matyti jūrų skautų irklinė valtis, poilsiautojų pasiirstyti išsinuomota 
valtis, visai tuščias uostas. Žurnale pateiktoje nuotraukoje matyti du 
laiveliai prie šiaurinės kanalo krantinės, bet jie labai nedideli, tikrai 
ne žvejų kuteriai. Tačiau vienoje nuotraukoje pasienio policijos lai-
vas „Partizanas“ tikrai prisišvartavęs prie kanalo pietinės krantinės.
   Pasienio policijai ypač reikėjo uostelio prie pat įplaukos, tačiau 
daugybė nepatogumų dėl pasieniečių bazavimosi ir apgyvendinimo 
forte, matyt, gerokai komplikavo situaciją. 1936 m. lapkričio 26 d. 
majoras A. Kaškelis patvirtinęs „Klaipėdos uosto kontrolės planą 
pavojaus būklės metu“  pridėjo slaptą raštą, kuriame nurodyta, kad 
pasienio laivų bazė esanti Kopgalio tvirtovės perkase, o pasienio policijos laivų personalas gyvena kitoje pusėje, mieste nuomoja-
muose butuose (Surgailis,30). Todėl jo manymu pasienio policijos darbuotojus reikėtų apgyvendinti Kopgalyje. Be to, siūloma prašyti 
uosto valdybos perleisti Kopgalio tvirtovės dalį sandėlių pasienio policijos laivų šaudmenims laikyti.
   Taigi, visiškai aišku, kam buvo skirtas Kopgalio forto uostas. Vienoje iš retų fotonuotraukų pasienio policijos laivas „Partizanas“ 
prisišvartavęs Kopgalio tvirtovės perkase. Išmestas trapas išlipti ir įlipti į laivą. Nuotraukoje matyti, kad įplauka į tvirtovės griovį ga-
lutinai sutvarkyta, krantinės išklotos akmenimis, smėlis sutvirtintas pynučiais.
   Tačiau Kopgalio tvirtovės uostu, kaip pasienio policijos laivų bazės vieta labai greitai buvo suabejota. Tai išaiškėja kilus konfliktui 
su uosto direkcija dėl karinio laivo „Prezidentas Smetona“ laikymo Darbų uoste. Uosto direkcijos vadovas laivą siūlė laikyti Kopgalio 
tvirtovės uoste. Į tai A.Kaškelis atsakė, kad „laivas Smiltynės  forte stovėti negali, nes ten uostas laivui yra per trumpas, o įplaukimo 
vartai per siauri. Dėl Smiltynės griovio gylio ir jo įplaukimo įrengimo, esant srovei mariose, į griovį įplaukti „Prezidentui Smetonai“ 
neįmanoma“ (Sugailis,32–33). Beje, šis uosto direktoriaus B.Sližio siūlymas rodo jo neišmanymą uosto reikaluose. Tačiau svarbiausias 
argumentas Kopgalio forto uosto netinkamumo išryškėja iš tolimesno A.Kaškelio dėstymo, kur sakoma, kad mariose esant bangavimui 
jis sukelia tokį vandens judėjimą griovyje, kad joks laivo pririšimas neišlaiko (t.p.). Todėl esant blogam orui ir bangavimui pasienio 
policijos laivai persikelia į Dangės upę, teisingiau sakant į pilies griovį prie ryžių malūno „Astra“. Autorius suklydo nurodydamas 
fotografijoje  Dangėje stovinčius laivus. Šį pragaištingą vandens judėjimą bangavimo metu Klaipėdos uoste yra tyrinėję mokslininkai, 
jį vadinę terminu „traukūnas“.

Pasienio policijos laivas „Partizanas“ Kopgalio forto perkase.
Nuotrauka iš žurnalo „Jūra“
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1938 m. žurnale „Pajūris“ Nr. 8–9 buvo rašoma, kad Nerijos forto fosoje įrengtas žvejų uostelis. Teisybę sakant, čia 
turėjo būti pasienio policijos uostas. Nuotraukoje matomas pastatytas antrasis nedidelis molas, priveriantis dešiniajame 
krante įplauką į kanalą. „Pajūris“, 1938, rugpjūtis, K.Demerecko rinkinys
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Pasienio policijos laivas „Partizanas“ 1938 m. prie Žiemos uosto.
Nuotrauka iš žurnalo „Jūra“ 1939, sausis. K.Demerecko rinkinys

  PASIENIO POLICIJOS LAIVAI

   Pasienio policija Klaipėdoje turėjo 9 laivus. „Savanoris“ 17,5 m il-
gio 3,5 m pločio medinis laivas, perduotas pasienio policijai 1923 m. 
liepos 11 d. Tais pat metais iš Klaipėdos krašto direktorijos pasie-
nio policijos perimtas laivas „Moewe“ – 6, 4 m ilgio, 1,6 m pločio ir 
0,43 m grimzlės pervadintas „Lietuvaite“ 1932 m. plečiant pasienio 
policijos veiklą, Klaipėdos laivų statykloje „Lindenau“ užsakyti trys 
greitaeigiai laivai. „Šaulys“ – 12 ,5 m ilgio, 3,05 m pločio ir 0,7 m 
grimzlės metalinis laivas. Tokių pat išmatavimų tik mažesnės grimzlės 
(0,6 m) du mediniai laivai „Aitvaras“ ir „Žaibas“,  (Surgailis,152).
   1933 m. pasienio policijos laivyną papildė daug didesnis 21,5 m 
ilgio, 4,5 m pločio ir 1,25 m grimzlės metalinis laivas „Partizanas“ 
. Taip pat pasienio policijai priklausė ir du internuoti lenkų kateriai 
„Banga“ (8 m ilgio, 2,2 m pločio) ir „Vėjas“ (5,5 m ilgio, 1,75 m 
pločio) bei iš kontrabandininkų konfiskuotas laivas „Elfa“ (12 m. il-
gio, 3,1 m pločio, 0,8 m grimzlė). Pasienio policijos laivyno personalą 
sudarė 24 jūreiviai (1940 m. Surgailis,109). Taigi Kopgalio tvirtovės 
forto fosoje pastatytame uoste galėjo bazuotis gana didelis laivynas. 
Tačiau ar taip buvo?
    Nerijos forto uoste stovintį pasienio policijos laivą matome tik vie-
noje nuotraukoje, o miesto pusėje, Pilies griovyje, prie pat išplaukimo 
pro pasukamą Grandinių tiltelį – daugelyje nuotraukų. Be to A.Kaškelio 
pastaba, kad Kopgalio tvirtovėje pasienio policija neturėjo sandėlių, 
reiškia, jog čia laivai švartavosi sporadiškai, tik būtiniausiu reikalu. 
Argumentas, kad Kopgalio uosto nebuvo galima fotografuoti dėl pasienio laivų atkrenta, nes jie laisvai fotografuoti Pilies griovyje.
    1935 m. lapkričio 27 d. laikraštyje „Lietuvos Keleivis“ aprašytas nelaimingas atsitikimas kai ant tvirtovės griovio ledo įlūžo net 5 
vaikai. Juos išgelbėjo netoliese pasienio policijos laive „Žaibas“ dirbę valdininkai: Paulikas ir Giedrimas.
  1938 m. gruodį Klaipėdos uoste nuskendo kontrabandininkų kateris „Pollo“, kuriame buvo rasta 2135 litrai spirito skardinėse. Ka-
teris išplaukė iš Liepojos uosto, tačiau prieš Klaipėdą susidūrė su ledais ir prakiurdė dugną, todėl nepasiekęs Žiemos uosto nuskendo. 
Kontrabandinikų laivą aptiko pasieniečių laivas „Partizanas“ (Jūra,1939. I).
  1939 m. kovo 23 d. ryte į Klaipėdos uostą turėjo įplaukti Vokietijos karinė eskadra su Hitleriu. Vokietija susigrąžino Klaipėdos kraštą. 
Visi Lietuvos pasienio policijos laivai ir karinis laivas „Prezidentas Smetona“ valandą prieš įplaukiant vokiečių laivams paliko Klaipėdos 
uostą ir išplaukė Šventosios link.
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1936 m. Vokietijos generalinio štabo žemėlapyje – Nerijos forto fosos ir Kuršių marių sąsiaurio jungiamasis kanalas. Žem. iš K.Demerecko rinkinio
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LR pasienio policijos laivas „Prezidentas Smetona“ 1927 m. 
Pasienio policijos laivai „Šaulys“ ir „Partizanas“ Pilies griovyje

Pirmasis LR pasienio policijos laivas „Savanoris“ 1923 m. liepos 11 d. 
Naujas pasienio policijos laivas „Žaibas“ Lindenau laivų statykloje 1932 m.
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Pasienio policijos laivų bazavimosi vieta buvo Pilies griovyje prie pasukamo Grandinių tilto. 
Pasienio policijos laivas „Partizanas“ prisišvartavęs Pilies griovyje. 1936 m. Hennigo nuotrauka iš G.Žulio rinkinio
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NAUJAS KOPGALIO FORTO UOSTAS

  Jau pirmuosiose Klaipėdos uosto direkcijos pranešimuose 
1932 m. apie susisiekimo tikslamas ligšiol neišnaudota Kuršių 
nerijos smaigalį su Smiltynės ir Kopgalio jūros maudyklėmis, ban-
doma išsakyti mintį, kad atėjo laikas konkretiems darbams Kop-
galyje. Tais pačiais metais pradėtas kasti kanalas į Kopgalio forto 
apsauginį griovį. O sekančių, 1933 m. Klaipėdos uosto direkcijos 
apyskaitoje pateikiamas faktas, kad Kopgalio tvirtovės kanalas 
paskutiniais metais padarius perkasą yra sujungtas su Kuršmarių 
sąsiauriu ir naudojamas mažesniems laivams (šalandoms, mo-
torlaiviams). Tačiau naujojo uosto naudojimo minėtiems laivams 
bazuotis neturime jokių ikonografinių liudijimų, išskyrus tai, kad 
čia švartavosi baržos ir šalandos, kanalo krantinių statybai atgabe-
nusios akmenis ir medinius polius bei špunto lentas.
    Vėliau (1935 m.) tvirtinama, kad Kopgalio uosto krantas 
bus naudojamas uosto padargams laikyti, navigacijai pasi-
baigus. Tačiau ir tų padargų jokioje fotografijoje neužfiksuota, 
iškyrus kraną pastatytą uostelio statybos reikmėms. Iš A.Kaškelio 
pranešimų (1936 m.) žinome, kad Klaipėdos uosto direkcijai 
priklausė sandėliai Kopgalio tvirtovės poternose. Tvirtinimas, kad čia galėsią žiemoti Klaipėdos žvejų kuteriai (1938 m.), taip pat nepa-
liudytas jokiais ikonografinais faktais. Visa tai galėjo būti įgyvendinta, tačiau, matyt, neprireikė. 
   Apibendrinant visą iki šiol išlikusią ikonografinę medžiagą išryškėja, kad Kopgalio forto uostas buvo naudojamas įvairiems tikslams, 
bet ne plačiu mastu. Pirmiausia iš fotonuotraukų matyti, kad vakarinėje forto apsauginio griovio dalyje vienu metu buvo laikomi sie-
liai. Dviem ilgais rąstais užtvertas skersai apsauginis griovys. Užtvara remiasi į sukaltus polius, centre po tris ir surištus, kraštuose po 
vieną. Užtvara saugojo, kad srovės ar nuoslūgiai neištrauktų iš griovio sielius. 1937 m. pranešama, kad Kopgalio forto fosoje sukaltos 
dar 8 dalbos – taip vadinti po vieną, du ar tris surišti poliai, įkalti kanalo viduryje ir kraštuose. Jie turėjo būti naudojami baržų ir šalandų 
švartavimui. Viename iš vėlesnių Kopgalio tvirtovės atvirukų matyti forto pietinė dalis su apsauginiu griovu, kuriame sukaltos minėtos 
dalbos ir užkalta dviguba polių eile – riba ties pietryčių kaponieriumi, kad toliau nebūtų plaukiama. Kitaip sakant buvo ruošiamasi čia 
švartuoti uosto statybai naudojamus nesavaeigius laivus žiemojimui, arba tuo metu, kai jie nenaudojami.
   Tačiau pramoginiams tikslams Kopgalio forto kanalas ir apsauginis griovys tikrai buvo naudojamas. Čia buvo galima išsinuomoti 
valtį ir romatiškai pasirstyti gražiai sutvarkytu asauginiu griovu. Tvirtinama, kad čia buvusios net dvi valčių nuomos stotys (Elertas,42). 
Išlikusiose fotografijose tikrai matome besiirstančius irkline valtele Kopgalio fosoje poilsiautojus. Kitoje fotografijoje – čia atplaukę su 
savo valtimi Lietuvos jūrų skautai.

Jūrų skautai Nerijos fosos uoste prie šiaurės rytų kaponieriaus. Tolu-
moje – sutvirtintas akmenimis  šiaurinis kanalo krantas. 
Nuotrauka iš K.Demerecko rinkinio
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Nerijos forto apsauginio griovio ir įplaukos kanalo vaizdas. Griovyje pirmame plane matyti saugomi sieliai su rąstų užtvara, tolumoje 
įplaukos kanalas su šiaurine krantine ir kranu ant jos. Nuotrauka iš Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos
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Nerijos forto fosos pietinės dalies vaizdas. Sutvarkytas apsauginis griovys, užkalta užtvara ir sukalti poliai laivų švartavimui. 
Nuotrauka iš Š. Toliušio kolekcijos
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Poilsiautojų valtis Nerijos forto kanale. Dar kelios valtys pririštos pakrantėje. Nukasta fosos šiaurinio kranto dalis, matyt, šis smėlis naudotas 
Naujojo Žiemos uosto krantinėms supilti.
1936 m. A. Hennigo nuotrauka iš G. Žulio rinkinio 
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1941 m. rugpjūčio 27 d. planas rodo, kad Nerijos fosos uoste padaryta užtvara (tiltas) tarp šiaurės rytų kaponieriaus ir kanalo šiaurinio kranto. Čia 
įrengta aikštelė ir pastatytas nedidelis pastatas prie pat kranto. Matyt, uostas pradėtas naudoti kariniams tikslams. 
Plano kopija iš K.Demerecko rinkinio
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1942 m. žemėlapyje pažymėta sutvarkyta tiesi Nerijos forto kanalo pietinė krantinė, pastatytas trumpas apsauginis molas (tik vie-
nas) sąsiauryje į pietus nuo įplaukos į kanalą ir du trumpi vartus susiaurinantys molai abipus įplaukos pradžios. Be to, atvesti 
Pietinio molo statybos siauruko bėgiai iki Kopgalio forto įplaukos.
Antrojo Pasaulinio karo metu Kopgalio forto uostas tikrai turėjo būti naudojamas vokiečių laivyno karo reikmėms, tačiau 
ikonografinės ar kitokios medžiagos apie tai neišliko. Tik pokariu minima Kopgalio forto griovyje nuskendusios vokiečių baržos, 
prikrautos šaudmenų, nukenksminimo operacija. 
Žemėlapio dalis iš Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos



36

   KOPGALIO TVIRTOVĖ PO ANTROJO PASAULINIO KARO

 1945 m. Lenmorprojekt sudarytame Klaipėdos uosto aprašyme tarp kitų dalių pažymėtas ir Nerijos forto fosos uostas:
„11. Tvirtovės kanalo, jungiančio jį su Kuršių mariomis, baseinas.
Baseinas įrengtas 1933–1934 m. kad sujungtų tvirtovės kanalą su Kuršių mariomis. Buvo iškastas 30 metrų ilgio ir 4 metrų 
gylio kanalas su dviem nedideliais molais prie įplaukos. Molų konstrukcija: dvi eilės užkaltų polių, tarp kurių priklota 
fašinų ir žvyro, virš vandeninė dalis sumūryta iš akmenų. Šiuo metu molai stipriai nusėdę. Kanalo pakrantė 75 metrų ilgio, 
užkalta  iki 5,5 metrų gylio špunto siena ir sutvirtinta inkarais. Palei krantą pastatyta ilga medinė estakada, ant kurios 
pastatytas kranas ir nutiesti siaurojo geležinkelio bėgiai iki Pietinio molo.“ (vertė K.Demereckas).
  Šiame išsamiame specialisto darytame uosto aprašyme daug iki šiol nežinomų detalių. Nurodytas Kopgalio forto fosos 
ir Kuršių marių jungties kanalo  ilgis, gylis, molų konstrukcija ir stovis, krantinių konstrukcija ir ilgis. Be to pažymėtas ir 
kranas bei siaurojo geležinkelio bėgiai.
Klaipėdos uosto aprašymo byla „Narkomflot SSSR, Glavmorstroy „Lenmorprojekt“, Litovskaja ekspedicija. Materialy ob-
sledobanija Klaipedskogo Morskogo   Porta. Rayon ot Rybnoy gavani i po kose Kūriš-Nerung ot mesta vpadenija r. Dange 
do vychoda v more. Klaipeda. 1945“ kopija iš KLASCO archyvo
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Vadovaujantis 1945 m. rugpjūčio 10 d. SSRS jūrų laivyno liaudies komisaro įsaku Nr. 347 buvo apibrėžta Klaipėdos prekybos uosto teritorija. 
Į ją pateko ir Kopgalio tvirtovė su kanalu. Ši teritorija tapo griežtai saugomu pasieniečių objektu. Prekybos uosto ribos nubrėžtos raudonu 
rašalu ant 1929 m. Klaipėdos uosto žemėlapio. Žemėlapis iš K.Demerecko rinkinio
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1947 m. Klaipėdos miesto planas. Nerijos forto perimetro įrenginiai ir statiniai išlikę nepažeisti. Susprogdintas tik vidinis forto pastatas. 
Įplaukoje ir sąsiauryje prie jos išlikę mažųjų molų likučiai. Išlikusi tik viena Pietinio molo siaurojo geležinkelio atšaka atvesta iki forto kanalo.
Šiame žemėlapyje akivaizdžiai matyti išplatinta apsauginio forto griovio dalis prie tilto į fortą. Gali būti, kad šie darbai atlikti Antrojo pa-
saulinio karo metais. Plano kopija  iš V. Tamošiūno kopijų rinkinio
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Klaipėdos Prekybos uosto molų atstatymo po Antrojo pasaulinio karo projekte Kopgalio tvirtovės uoste pažymėta krantinė (projekte vadina-
ma pirsu), prie kurios švartavosi akmenimis ir cementu parautos baržos. Čia. matyt, buvo išlikęs pakrovimo kranas ir veikė siauruko bėgiai. 
Plano kopija iš K.Demerecko rinkinio
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Nerijos forto fosos kanalas apie 1968 m. Matyti išlikusios akmenimis sutvirtintos krantinės, šiaurinio įplaukos molo likučiai ir pasieniečių 
teritorija – išlyginta ir išbetonuota aikštelė su nedideliais statiniais. Fotografuota, matyt, nuo forto bastiono, kuris stipriai nuardytas.
V. Tamošiūno nuotrauka apie 1968 m.
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DR. STASIO MALKEVIČIAUS PRISIMINIMAI

   1952 metais įgijęs inžinieriaus diplomą patekau į Klaipėdos žvejybos laivyno projektavimo institutą  „Giprorybflot”.
(GRF) Dirbdamas konstruktoriumi, vėliau elektros skyriaus viršininku, turėjau projektuoti laivų elektros energetines 
sistemas, t.y. elektros energijos generavimą, paskirstymą ir vartojimą. Darbas buvo gana įdomus, ypač projektuo-
jant didelį laivą, tačiau jis manęs netenkino. Svajojau apie mokslinį-tiriamąjį darbą. Skaitydamas įvairios tematikos 
literatūros puslapius aptikau įdomią mintį apie galimybę valdyti žuvų elgesį panaudojant elektros srovę. Mintis tirti 
galimybes, pritaikant elektros laukus žvejybai jūroje pas mus, vis nedavė ramybės man. Tuometinis „Giprorybflot’o” 
direktorius V. Krasiuk pritarė mano siūlymui, leido įsikurti instituto palėpėje ir skyrė nedideles lėšas medžiagoms 
įsigyti. Tuo metu iš Maskvos gavau autorines teises dviem išradimams, pavadintiems  „Elektrinis įrengimas betinklei 
žvejybai”.
   Norėdamas pasitarti, susitikau su doc. J. Zdaniu. Šis susitikimas buvo lemtingas EŽL istorijoje. Docentas įdėmiai 
išklausė ir parėmė mano veiklą bei pasiūlė rekomenduoti tuometiniam Lietuvos mokslo ir technikos komitetui (LMTK) 
paremti ir šios veiklos plėtrą. Komisijos siūlymu, prie instituto „Giprorybflot“ turėjo būti įsteigta probleminė labora-
torija jūrinės elektrožūklės klausimams tirti bei žūklės priemonėms projektuoti. Komisija paruošė laboratorijos veiklos 
programą, orientacinę steigimo sąmatą, personalo struktūrą. Laboratorijoje turėjo dirbti ichtiologijos, žvejybos tech-
nikos ir elektrotechnikos specialistai. Reikėjo ne tik ištirti ir sukonstruoti naujas žvejybos priemones, bet ir nustatyti 
galimą šalutinį poveikį aplinkai, jūros faunai. Komisija parinko laboratorijai vietą Smiltynėje, Kopgalyje, šalia pilies 
kanalo. Parinkta vieta leido turėti ne tik jūros, bet ir Kuršmarių vandenį bei žuvis. Komisijos pasiūlymai kartu su 
LMTK rekomendacijomis pateko į LTSR Ministrų tarybos posėdį, kuriame klausimą pristatė LMTK narys akad. 
Nemūra. Taigi 1958 m atsirado LTSR MT nutarimas ir Liaudies ūkio Tarybos potvarkis, o dar po kelerių metų – labo-
ratorija su pastatu ir unikaliai įrengtu baseinu dinaminiam žvejybos priemomių modeliavimui.
Kol Smiltynėje vyko naujos laboratorijos statyba, laikinam naudojimui buvo paskirtos patalposKlaipėdos miesto cen-
tre (H. Manto 2), Lietuvos žuvininkystės valdybos pastate. 1958 m.prasidėjo personalo formavimas. Aš atsisakiau elektros skyriaus viršininko pareigų ir 
tapau EŽL vadovu.
   Betinklės žvejybos idėjos realizavimui Žuvies ūkio ministerija paskyrė mums žvejybinį laivą – vidutinį tralerį, pavadintą „Neringa“, kurį turėjome įrengti 
ir paruošti eksperimentui siekiant nustatyti principinę betinklės elektrožūklės galimybę okeane. Laivo perplanavimo projektą atliko „Giprorybflot‘as“, o jį 
realizavo Klaipėdos laivų remonto įmonė. Buvo 1963 m. rudens pabaiga – geriausias laikas plaukti Afrikos link. Laivas išplaukė. Ekspedicijai vadovauti 
vietoj manęs buvo paskirtas žmogus visai nedalyvavęs pasiruošimo darbuose. Žinios iš ekspedicijos nebuvo linksmos. Nesisekė. Visi įrengimai veikė 
nepriekaištingai, bet siurblys pompavo tik vandenį. Per tą laiką, kol buvo ruošiamas reisui SRTR 9048, „Neringa“ atliko du reisus. Dvi žiemas SRT „ Ner-
inga“ bergždžiai raižė Atlanto vandenį – rezultatų beveik nebuvo. Kiekvienas reisas užtrukdavo po 5 mėnesius ir kainuodavo nemažiau kaip po 300000 
rublių. Kaip ir buvo žadėjęs, V. Titovas davė nurodymus skirti elektrožūklės tikslams vidutinį žvejybos tralerį. Laivo pavadinimas buvo SRTR 9048, „Obraz-
covo“ Tai buvo šiek tiek galingesnis nei „Neringa“, tačiau panašaus dizaino bortinis žvejybos traleris Laivas išplaukė siaučiant didžiulei audrai. Tačiau delsti 
nebuvo galima, nes galėjome pražiopsoti geriausią žvejybai laiką. Kol nepraplaukėm Biskajaus įlankos, vėjo greitis nebuvo nuslūges žemiau 24 m/s. Tai 

Elektrožūklės laboratorijos įkūrėjas 
ir jos siela – Stasys Malkevičius. 
Nuotrauka iš K.Pabedinsko archyvo
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buvo geras atsparumo išbandymas mums patiems ir visai mūsų sumontuo-
tai eksperimentinei įrangai. Kai 1965 metų gale pasiekėm būsimą žvejybos 
rajoną, atrodė, kad patekom į kitą pasaulį. Iš šalčio į šilumą, tikriau karštį, 
iš putojančios audringos jūros – į ežero paviršių primenančią vandens 
karalystę. Saulė – zenite, o vandens paviršiuje raibuliuojančios dėmės. Tai - 
mūsų ieškomi sardinių telkiniai. Nesant bangavimo juos galima buvo stebėti 
plika akimi. Šiam tikslui nereikėjo ir laivo hidroakustinės įrangos naudoti.
   Per pirmąjį SRTR 9048 reisą buvo sugauta 89 tonos sardinių (sardinella eba 
ir sardinella aurita). Didžiausias nakties laimikis – 21 tona. Reiso užduotis 
buvo įvykdyta – įrodyta principinė betinklės elektrožūklės galimybė jūroje. 
Pirmą kartą pasaulio žvejybos istorijoje buvo sėkmingai žvejojama okeane 
be tinklų. Antrajame SRTR 9048 reiso, vykusio 1966/67 žiemą, metu toliau 
tobulinome žvejybos techniką ir technologiją. Žvejybos rezultatai lyginant 
su praeitu reisu taip pat buvo žymiai geresni. Iš viso buvo sugauta 126 tonos 
sardinių. Dižiausias nakties laimikis – 45 tonos.
 Tuo metu atsirado rimtas konkurentas betinklei elektrožūklei. Atlikti 
pirmieji sekmingi žvejybos eksperimentai, panaudojant gaubiamuosius 
tinklus, pademonstravo galimybę ne tik sugauti telkinyje esančias žuvis, 
bet ir išsaugoti jas gyvomis iki atplaukiant žuvies pasiimti bazei. Bazė - 
tai didžiulis laivas, galintis priimti ir savo cechuose apdoroti, atšaldyti bei 
šaldomuose triumuose sutalpinti didelį kiekį žuvies. Ministerija apsisprendė 
sardines žvejoti gaubiamaisiais tinklais, o elektrožūklę orientuoti elektri-
fikuotam jūriniam tralui kurti.
  Po antrojo SRTR 9048 reiso ministerijos sprendimu EŽL buvo atskirta nuo GRF ir perduota Titovo vadovaujamo mokslinio gamybinio susivienijimo žinion. 
Tapome pramoninės žvejybos mokslinio-gamybinio susivienijimo Klaipėdos filialu. Įvairiagylis elektrifikuotas tralas galėjo būti sukurtas tik išsprendus elek-
tros energijos perdavimo į tralą problemą. Prasidėjo elektros laukų ir grandinių skaičiavimai bei elektrifikuoto tralo sistemos „Kastytis“ projektavimas. V. 
Titovo pritarimu, tuo tikslu pradėjom ruošti trijų laivų ekspediciją į Karibų jūrą, tikriau – į Meksikos įlanką. Reisas turėjo įvykti 1974 m. žiemą. Šie metai 
buvo paskutiniai, kol dar sovietinis laivynas turėjo teisę žvejoti Karibų regione. Pagrindinė funkcija buvo priskirta didžiajam traleriui, vardu „Kozerog“. Kitų 
dviejų laivų „Neringos“ bei „ Muksun‘o“ – paskirtis buvo atlikti povandeninius stebėjimus. Laivas „Muksun“ privalėjo vilkti hermetinį vienvietį batiskafą 
lygiagrečiai  „Kozerog‘o“ tralavimo trasai, jei tralavimo gylis viršijo 40 metrų, o „Neringa“ – dvivietį, atviro tipo akvaplaną, jei gylis buvo mažesnis už 40 m. 
Pastarasis  skirtas dviems  akvanautams, buvo sukonstruotas ir pagamintas EŽL. Vienas iš akvalangistų turėjo atlikti stebėtojo, o  antras -– piloto funkcijas.
Reisas įvyko. Povandeniniai stebėjimai leido įsitikinti, kad einama teisingu keliu. Žuvų reakcija elektros srovei buvo artima prognozuotai. Buvo gauta 
nemažai duomenų, reikalingų  tolesniam sistemos „Kastytis“ tobulinimui. Laivams grįžus ir  apdorojus reiso rezultatus prasidėjo sistemos „Kastytis – 1“ 
projektavimas. 1980 m valstybinė komisija išbandė ir priėmė tralo elektrifikacijos sistemą „Kastytis  -1“ bei rekomendavo Žuvies pramonės ministerijai 
naudoti ją įvairiagyliams tralams elektrifikuoti.

Vidutinis žvejybinis traleris „Neringa“, pastatytas „Baltijos“ laivų statykloje 
1960.08.31, prirašytas Klaipėdoje (Balt.Laiv.Stat.p134), buvo skirtas elektros 
žūklės bandymams vandenyne. Nuotrauka iš K.Pabedinsko archyvo
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 Laborantas K. Pabedinskas. Nuotrauka iš 
K.Pabedinsko archyvo

IŠ K. PABEDINSKO ATSIMINIMŲ 

Keletas pastabų apie elektrožūklę ir jos perspektyvas. K. Pabedinskas 2000 m.

  Šį HTML stiliaus dokumentą rašančiam, teko laimė beveik nuo pat pradžios stebėti naujo 
žvejybos verslo ir su juo susijusios taikomojo mokslo šakos atsiradimą bei vystimąsį Lietuvoje. 
Tam naujam verslui ir jį lydintiems moksliniams tyrimams buvo rastas gana vykęs pavadinimas 
– elektrožūklė. 
Manau, kad nevienam sąžiningam, tačiau nemėgstančiam gilintis į reikalo esmę piliečiui, vien 
žodis „elektrožūklë” sukelia neigiamas emocijas. 
  Buvusioje Sovietų Sąjungoje EŽ klausimas dienotvarkėn buvo įtrauktas apie 1958 m. Tuo 
pat metu Sovietų „mokslininkai” paskleidė legendą apie tai, kad jūrų gėrybių atsargos – 
neišsemiamos „Neisčerpaemyje zapasy!”. Todël jūrinei EŽ buvo įjungta žalia šviesa. Atsirado 
finansavimas. Buvo prie mimėto GYPRORYBFLOT Klaipėdos skyriaus įsteigta EŽ laboratorija. 
Buvo pradėta projektuoti, o vëliau ir statyti laboratorija Smiltynėje. Tai ir buvo pradžių pradžia.
  Pirmą kartą Baltijos jūroje. Matuojama sistemos kabelis-elektrodai varža natûraliose sąlygose.  
Laborantai K. Pric ir R. Stonkus tiria žuvų reakciją Melnragės laboratorijoje. Improvizuo-
tas akvariumas Klišupyje šalia Drevernos. Imituojamos sąlygos artimos naturalioms. Didy-
sis elektrožūklės laivynas savo pirmame tolimąjame plaukiojime į ... Kuršmares prie Nidos. 
Smogiamoji Pirmojo Lietuvos Elektrožūklės laivyno jėga „Kavasaki” tipo kreiseriai dvyniai, 
pastatyti garsiojoje laivų statykloje
 Kriūkuose prie Nemuno. Žvejai novatoriai – J.Balčiūnas ir S.Malkevičius (EŽ laboratorijos 
įkūrėjas) ruošiasi didelėms permainoms žvejybos versle. Vietoj tinklų ir meškerių jie ruošiasi 
mesti į vandenį... elektros kabelius. Šposininkai! Vos nepamiršome įleisti į vandenį pačio svar-
biausio – ANODO.
 Jis mums atstos tūkstantį ir dar vieną kabliuką. Oho. Laimikis, atrodo, bus neprastas. Kas sakė, 
kad elektra žvejyboje efekto neduos? Tokie buvo to laiko šūkiai.  
  Bet visiems gerai žinoma, kuo visa tai baigėsi. Pasirodė, kad ir jūros, ir vandenynai yra 
išsemiami. Prisiminkime kad ir tą istoriją su notatenija. Buvo rastas geros pramoninės žuvies 
žūklės rajonas. Buvo ten nukreiptas nemažas laivynas ir... notatenija išnyko. Dingo kaip tinkama pramoninei žûklei rūšis apskriai, nekalban jau 
apie kokią ten... elektrožūklę. Daug kas nespėjo tos notatenijos net paragauti. Kokia tad gali bûti kalba apie vis didesnius ir didesnius laimikius. Tai 
viena iš priežasčių kodėl jūrinė EŽ nerado kelio į pramoninį įdiegimą. Tačiau pagrindinė jūrinės EŽ žlugimo priežastis yra, kaip ir daugeliu atveju, 
ekonominė. Sąnaudos gana brangiai įrangai įsigyti ir jai sumontuoti laive, paruošti jos eksploatacijai kadrus ir visos kitos ir panašios sąnaudos, 
neatperkamos sugautos žuvies, per laiko vienetą, padidėjimu. Juolab, kad ir be papildomų priemonių žuvies tais laikais buvo sugaunama kartais 
daugiau, negu jos spėjama apdoroti.
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1959 m. elektros žūklės bandymai Kuršių mariose prie Nidos. Nuotraukos iš K.Pabedinsko archyvo
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1960 m. Elektros žūklės laboratorija, pastatyta  Kopgalyje prie tvirtovės griovio. Čia stovėjo ir keturi laboratorijos laivai. Nuotraukos iš K.Pabedinsko archyvo
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IŠ K.PABEDINSKO PRISIMINIMŲ, PATEIKTŲ TYRIMO AUTORIUI 2015.10.22

 
  Į Klaipėdą atvykau gyventi tuoj po karo, jaunas vaikėzas. Įstojau į Pedagoginę mokyklą, tačiau iš jos paėmė į Tarybinę kariuomenę. 
Grįžęs įsidarbinau Klaipėdos laivų statykloje, kur pradirbau 3 metus. Čia dirbo ir Monkevičius, kuris pakvietė kartu pereiti dirbti į 
steigiamą Elektrinės žūklės laboratoriją. Laboratorija pirmus metus buvo miesto centre, Telegrafo pastate. Mes ten turėjome rūsyje 
net akvariumus su žuvimis. Dirbdamas pradėjau studijuoti fiziką neakivaizdžiai Maskvoje.
  Smiltynėje Elektros žūklės laboratorija įsikūrė už pasieniečių užkardos, už Kopgalio forto. Tada įplaukimas į forto fosą buvo lais-
vas, aplink tik pustomas smėlis ir audrų išplautas krantas. Elektros žūklės laboratorija turėjo du „Kavasaki“ tipo laivus pastatytus ant 
Nemuno kranto Krūkuose ir vieną „dori“ tipo laivą. „Kavasaki“ tipo laivai buvo šiek tiek didesni už dorę ir skirti, matyt,  Tolimųjų 
Rytų žvejams, tačiau buvo perduoti mūsų laboratorijai. Juos pajuokiamai vadindavome „Kavasraki“. Laivai pradžioje bazavosi Ni-
doje, kol neturėjome savo pastato ir uosto Kopgalyje. Vėliau laivai stovėdavo Kopgalio forto kanale prie pat naujai pastatytos labo-
ratorijos. Čia buvo įrengta ir medinė užkalta krantinė laboratorijos lėšomis. 
  Iš Nidos uosto 1959 m. ir išplaukė didžioji Elektros žūklės ekspedicija į Kuršių marias išbandyti savo prietaisų. Tada pavyko pagauti 
labai daug žuvies. Į Nidą vykdavome komandiruotės.
  Stovėdamas kanale vienas dori tipo laivas pradėjo leisti vandenį, nes ledai buvo suspaudę šonus. Užkišo skylę su „fufaike“, užšalo ir 
taip laikė iki pavasario. Tačiau pavasarį orui atšilus ledas ištirpo, „fufaikė“ išplaukė ir laivas paskendo, tad teko traukti jį iš tvirtovės 
griovio dugno. Laivai buvo blogai prižiūrimi, nebuvo ištraukiami ir perdažomi, todėl labai greitai supuvo. 1967 m. mes jų jau 
neturėjome.
  Pradžioje į darbą Kopgalyje iš Klaipėdos plukdė dorė, vėliau kateris.Ne kartą laive yra tikrinę dokumentus pasieniečiai. Kelią palei 
marias taip pat pastatė laboratorijos lėšomis. Į laboratoriją buvo galima atvažiuoti automobiliu aplink Kopgalio tvirtovę senuoju 
ke liuku. Kopgalio tvirtovės poternose, mes vadinome bastionais, buvo mūsų sandėliai. Į tvirtovę patekdavome per lieptą, pastatytą 
prie antrosios šiaurės vakarų poternos. Lieptas buvo pastatytas užkalus špuntuotais rąstais ir ant jų uždėjus lentinį lieptą. Pro čia jau 
negalima buvo praplaukti. Per vieną audrą, gal 1967 m., mūsų kateris  buvo išmestas į krantą. Teko daug vargti, kad jį nukrapštyti į 
vandenį. Jokių senųjų medinių krantinių nei kanale nei fosoje tuo metu jau nebuvo likę, tik įplaukimo molai – akmenų krūvos. Šalia, 
buvusiame pietinio įplaukos molo aprūpinimo uostelyje buvo įsikūrę narai. Siaurojo geležinkelio į molo galą tebuvo likę tik atskiros 
atkarpos.
   Tuo metu, kai Kopgalio tvirtovėje prasidėjo restauracijos ir statybos darbai, mūsų laboratorija jokių laivų nebeturėjo. Todėl nebuvo 
jokio intereso priešintis kanalo į Kopgalio forto fosą užpylimui.
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Po 1968 m. uragano Elektros žūklės laboratorijos laivas, kuriuo palaukdavo darbuotojai į darbą, išmestas ant kranto.  Matosi sutvarkyta krantinė, tvora 
atskirta pasieniečių teritorija ir jų statiniai. Pasieniečių prieplaukoje pastatytas nedidelis bokštinis kranas. Nuotrauka iš K.Pabedinsko archyvo
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Elektros žūklės laboratorijos laivo gelbėjimo operacija 1968 m. Kitame įplaukos krante matyti buvusio molo akmenų krūva ir bebaigiantis gyvenimą Kavasaki 
tipo laivas ar dorė. Trečioji nuotrauka rodo įplauką daug vėliau, nes nebelikę nei akmenų, tarsi natūralus pietinis įplaukos ragas. Nuotraukos iš K.Pabedinsko 
archyvo
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KLAIPĖDOS MIESTO KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO V. KALTENIO ATSIMINIMAI

   Jeigu kas nors galvoja, kad aš buvau Jūrų muziejos Kopgalyje idėjos 
autoriumi, tai bus tikintis mitais. Yra pasklidęs mitas, kurį gal sukūrė pats 
Alfonsas Žalys: lygtai aš vaikčiojęs su Vykdomojo komiteto pirmininku 
A. Žaliu Kopgalyje ir pasakojęs jam, kad čia reikėtų įkurti Jūrų muziejų. 
Nieko panašaus nebuvo. Gal tai A. Songailos sukurtas pasakojimas. „Jūrų 
muziejaus idėją palaikė visi svarbiausi to meto  uostamiesčio asmenys. 
Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Algimatas Songaila man 
pasakojo, kad Alfonsas Žalys prisimindavo dar per 1965 m.  Jūros šventę 
vaikščiojęs su Vytautu Kalteniu, tai yra su manimi, ir aš jam kalbėjęs, 
kuo patrauklu būtų Kopgalyje įkurti Jūrų muziejų. Bet reikėjo 10 metų – 
sakęs A.Žalys, – kad to sumanymo, tapęs miesto vykdomojo komiteto 
pirmininku. galėčiau imtis“ – rašė Vytautas Kaltenis 1992 m. 
 Aš, pasakojo V.Kaltenis, 1967 m. parašiau straipsnį „Tarybinėje 
Klaipėdoje“ publikuotą rugpjūčio 31 d. pavadinimu „Laukiame jūros 
muziejaus“, kuriame išdėsčiau mintis apie būtinybę Klaipėdoje kurti Jūros 
muziejų. Buvau trys mėnesiai kaip paskirtas pas B. Elertienę Klaipėdos 
kraštotyros muziejų Jūreivystės skyriaus vedėju. Iš partijos komiteto 
juokėsi: 
– Tu buvai Kultūros skyriaus vedėju, o dabar tapai muziejaus darbuotoju. 
   „Prie Klaipėdos Kraštotyros muziejaus buvo įsteigtas Jūreivystės skyrius. Gautas vienas – šio skyriaus vedėjo – etatas. Mane pa-
sodino prie stalo ir apkrovė knygomis. Pradėjau lankyti įvairias jūrines įmones ir organizacijas ieškoti eksponatų. „Į plaukiojančią 
bazę neturėjau leidimo, bet užtat patekau į Okeaninės  žvejybos laivyno bazės kontorą. Tai ilgas namas, dar ilgesnis už laivą. Daug 
kabinetų, žmonių.Bet man vis dėlto pasisekė – viename kabinete atradau besišypsančią ...Amfitritę. Klaipėdiečiai turbūt dar atsi-
mena pirmąją po karo 1963 m. Jūros šventę? Montės gatve „plaukiantį“ trišakės ietės valdovą lydėjo jo žmona Amfitritė – Larisa 
Kondič...  Išlikusi buvusių jūros švenčių romantika ir noras supažindinti uostamiesčio gyventojus su jūrų tradicijomis puikiai 
padėjo mūsų pokalbiui. Ir atgijo Smiltynės parke medžiai, net kelmai, užgauti liaudies meistrų kaltų, nuostabia pamario tautosaka 
pasipuošęs granitas. Vandens baseinuose teškenosi įvairūs jūros gyvūnai, miesto vaikus smagino auksinės žuvelės... Šimtai takų, 
šimtai jūros stebuklų, tūkstančiai žmogaus minčių ir jausmo skrynių. Prabilo amžiais išnešiotas žvejų raštas“ – rašė savo straip-
snyje Vytautas Kaltenis. Tačiau nors ir neprisipažino, bet jo straipsnyje, svajonėse apie jūrų muziejų, bendrose vizijose su Latisa 
Kondič jis tiesiogiai pasakė būsimojo jūrų muziejaus vietą – kitoje Kuršių marių sąsiaurio pusėje esančią Smiltynę.

Larisa Kondič – pirmosios po karo 1963 m. Jūros 
šventės dalyvė, padėjusi V.Kalteniui svajoti apie Jūrų 
muziejų Smiltynėje. B.Aleknavičiau nuotrauka
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SSRS generalinio štabo 1968 m. žemėlapis (slaptas), kuriame žymimas kanalas, jungęs Nerijos forto fosą su Kuršių mariomis. Vietovė 
vadinama Kobgalis. Žemėlapis iš K. Demerecko rinkinio
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ARCHITEKTĖS LAIMOS ŠLIOGERIENĖS ATSIMINIMAI

   Neringos (vad. Kopgalio) forto tyrimų, restauravimo 
ir pritaikymo Jūrų muziejui projektą  parengė Vytau-
tas ir Laima Šliogeriai, 1972 metais Klaipėdos Vykdo-
mojo komiteto pirmininko Alfonso Žalio kvietimu 
atvykę gyventi į Klaipėdą ir dirbti Paminklų kon-
servavimo institute. Tais pačiais metais buvo pradėti 
išlikusių Kopgalio statinių: įėjimo tamburo su sargy-
bine, poternų, parako sandėlio, amunicijos sandėlių 
ir platformų esamos padėties fiksavimo ir tyrimų dar-
bai. Darbus objekte apsunkino tai, kad daugelis for-
tifikacijos įrenginių ir statinių buvo sunaikinti ir sus-
progdinus redutą dalinai užversti žemėmis. Esamo 
tilto buvo išlikusios tik tašytų akmenų atramos. Tarpu-
karyje gynybinį griovį sujungus su mariomis, įrengus 
aptarnaujančių laivų uostelį, didelė dalis kanalo buvo 
užnešta smėliu. Pagal 1973 metais, vieno iš nedaugelio 
fortifikacijos specialistų Lietuvoje Vytauto Šliogerio 
parengtą Kopgalio forto restauravimo projektą, buvo 
numatyta restauruoti visą Kopgalio forto fortifikacinę sistemą su  apsauginiu pylimu ir gynybiniu grioviu (fosa).  Tai buvo 
drąsus sprendimas, sulaukęs nemažo pasipriešinimo iš tuometi nio Klaipėdos Komunalinio ūkio viršininko Zenono Vainoro. 
Pritarus šiam sprendimui, buvo parengtas visų Kopgalio statinių ir fortifikacinių įrenginių restauravimo ir pritaikymo Jūrų 
muziejui projektas. Sunaikintų tvirtovės fortifikacinių įrenginių, statinių ir detalių restauravimo ir atkūrimo projektavimui 
labai padėjo tuometinio Jūrų muziejaus direktoriaus Aloyzo Každailio gauta iš Merzeburgo archyvo medžiaga. Gynybinio 
griovio (fosos) restauravimo atkūrimo darbus vykdė statybos valdyba SU 425,  E. Žavrid, darbų vykdytojas D. Rachmanin. 
Buvo suprojektuota, atskirianti nuo marių nauja gelžbetoninė,  rytinė (Kaklo fosos) krantinė. Kaklo fosos vidinė ir dešinio 
flanko išorinė ir vidinė krantinės įrengtos analogiškai buvusiom, panaudojant medinį špuntą ir rostverką.Visos kitos fosos 
krantinės restauruotos, supilant skaldos prizmę nuolydžiu 1:2, fosos dugną užpilant žvyru. Buvo panaudotas unikalus tokių 
restauravimo darbų vykdymo organizavimas: visa fosa buvo užpilta skalda, įrengti medinio špunto įrengimo darbai ir po to 
visa skalda iškasta, atkuriant buvusį fosos gabaritą ir kontūrą. Visi Kopgalio forto restauravimo ir pritaikymo Jūrų muziejui 
darbai baigti 1979 metais, maksimaliai išsaugant šio unikalaus fortifikacinio objekto autentą ir kultūrinę vertę.

Kopgalio fortas prieš restauraciją 1972 m.K.Demerecko  nuotrauka
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Jūrų muziejaus restauracijos baigiamieji darbai. Muziejų 1979 m. gegužės 4 d. aplankė Molotovas iš Maskvos SSRS KP CK. Delegaciją 
pasitiko muziejaus direktorius Aloyzas Každailis su PKI Klaipėdos skyriaus direktoriumi Stasiu Prikockiu. Svečius lydėjo projekto autorius 
Vytautas Šliogeris. K. Demerecko nuotraukos
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NERIJOS FORTO FOSOS SUJUNGIMO SU KURŠIŲ MARIOMIS
PAMINKLOSAUGINIS VERTINIMAS

   Kopgalio fortas pastatytas 1865–1871 m. Kuršių nerijos smaigalyje, siekiant apsaugoti Klaipėdos uosto įplauka karo metu nuo priešo 
laivyno įsiveržimo.  Tačiau fortas kariniams tikslams tarnavo labai neilgai, nes karo technika pažengė tiek, kad tokio tipo įtvirtinimai 
nebegalėjo apsaugoti miesto nuo toliašaudės laivų artilerijos pabūklų.
   Kopgalio tvirtovė XX a. pr. buvo pradėta naudoti įvairioms pasaulietinėms reikmėms: čia buvo mokyklą, gyvenamieji butai, poter-
nose – sandėliai. Lietuvos Respublikai atsiėmus 1923 m. Klaipėdos kraštą, Kopgalio tvirtovės griovys pateko į uosto direkcijos akiratį 
ir trūkstant uoste vietos pagalbiniams laivams žiemoti, nutarta sujungti iškastu kanalu tvirtovės apsauginį griovį su Kuršių mariomis. 
Kanalo kasimo darbai pradėti ir baigti neesant sąmatos uosto direkcijos apyskaitose. 1933 m. Klaipėdos uosto direkcijos ataskaitoje ak-
centuota, kad kanalas jau iškastas ir statomos krantinės pagalbinių laivų uostui. Neviešinant uosto statybos, matyt, čia buvo numatytas 
pasienio policijos uostas – patogi laivų bazė netoli uosto vartų.Tačiau kaip visuomet nebuvo pagalvota apie uosto plicijos tarnautojų ir 
jūrininkų apgyvendinimo Kopgalyje. Čia, beje, ir nebuvo laisvų pastatų. Antra vertus, naujajame uosto policijos uostelyje laikyti laivus 
be priežiūros buvo labai pavojinga. Pirmiausia dėl to, kad esant bangavimui, čia susidarydavo tokie vandens svyravimai, uostininku 
vadinami „traukūnais“, kurie niekais paversdavo laivo prišvartavimą. Todėl nagrinėjant ikonografinę medžiagą, aiškėja, kad pasienio 
policijos laivai dažniausia stovėdavo miesto pusėje, Pilies griovyje šalia pasukamo Grandinių tilto.
   Nors ir buvo vėliau susiaurinta nedideliais molais kanalo įplauka, tačiau šiame uoste nebuvo nei pasienio policijos laivų bazės, nei uos-
to direkcijos pagalbinių laivų žiemojimo vietos, nei pagaliau žvejų kuterių žiemojimo uosto. Tad  Kopgalio tvirtovės fosos sujungimas 
su Kuršių mariomis buvo pateisinta tik tuo, kad čia atvedus siaurąjį Pietinio molo statybos ir remonto geležinkelį ir pastačius nedidelį 
kraną, buvo patogiai iškraunamos molo remontui reikalingos statybinės medžiagos ir įrengimai.
   Po Antrojo pasaulinio karo išsprogdinta Kopgalio tvirtovė ir apleistas uostelis perduoti Prekybos uosto žinion ir saugomi pasieniečių. 
Tik 1958 m. mokslininko S. Malkevičiaus iniciatyva šioje uždaroje zonoje radosi Elektros žūklės laboratorija, siūliusi didelius žuvies 
laimikius vandenyne naudojant elektrą. Laboratorijai tais pat metais paskirti trys nedideli mediniai laivai pastatyti ant Nemuno kran-
to, Kriu kuose: viena dorė, ir du kiek didesni „Kavasaki“ tipo laivai. Kopgalio forto fosoje buvo įkurtas laboratorijos uostelis. Čia 
švartuodavosi ir įstaigos kateris atplukdydavęs darbuotojus į darbą. Tačiau elektros žūklės idėja, nors moksliškai pagrįsta, tačiau 
ekonomiškai nenaudinga per du dešimtmečius atgyveno ir Kopgalio tvirtovės uostas vėl tapo tuščias ir niekam nereikalingas.
  1967 m. Klaipėdos miesto kultūros skyriaus vedėjas V.Kaltenis viešai iškėlė mintį Klaipėdoje įkurti Jūros muziejų. 1968 m. Klaipėdoje 
įkurtas Paminklų konservavimo institutas. Susidarė dvi kryptingos paminklosauginės tendencijos, kurias sujungė Klaipėdos Vykdomojo 
komiteto pirmininkas A.Žalys, siekęs prikelti ir išgarsinti uostamiestį. 1972 m. į Klaipėdos Paminklų konservavimo institutą A.Žalio 
kvietimu atvyko dirbti Vytautas ir Laima Šiogeriai. Vytautas Šliogeris, konstruktorius, fortifikacijos secialistas, Laima Šliogerienė – 
architektė. Jie parengė Kopgalio tvirtovės restauravimo projektą, kuriame buvo numatyta atkurti autentišką fortifikacinę sistemą užpilant 
įplaukos kanalą. Tai paminklosauginiu požiūriu buvo drąsus sprendimas, susilaukęs priešininkų. Tačiau šiandien turime restauruotą 
gynybinį įtvirtinimą, kokių Lietuvoje nėra.
  Šiandien galvoti apie naujo kanalo iškasimą būtų nusikaltimas pasaulinio paveldo chartijom, kurios reikalauja saugoti ne tik paminko 
turinį, bet ir aplinką (Venecijos chartija 1964 m.).
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IŠVADOS

1. Jau 1782 m. Klaipėdos įplaukos karinei apsaugai Kuršių nerijos smaigalyje – Kopgalyje buvo suprojektuotas pirmasis didžiulis 
gynybinis fortas – medinis blokhauzas. Manoma, kad jis nebuvo pastatytas.
2. Iki šių dienų išlikęs Nerijos fortas pastatytas 1865–1871 m. Jo apsauginio griovo plotis buvo 18,84 m, gylis 1,74 m. Iš abiejų pusių 
nuo kranto į vandenį buvo 3,77 m nuolydis.
3. Kopgalio tvirtovė kariniams tikslams tarnavo vos kelis dešimtmečius. Vėliau čia buvo mokykla, butuose gyveno žmonės, poternos 
panaudotos sandėliams. 
4. 1923 m. Lietuvai atsiėmus Klaipėdos kraštą, susirūpinta Klaipėdos uosto plėtimu. 1928 m. jau buvo numatyta iškasti kanalą 
sujungsiantį Nerijos forto fosą su Kuršių mariomis.
5. 1932 m. žemsemė „Rusnė“ dirbo Kopgalyje. Nors uosto sąmatoje nebuvo numatyta finansuoti kanalo kasimą, tačiau 1933 m. 
Klaipėdos uosto direkcijos apyskaitoje tarp visų uosto dalių yra ir Kopgalio tvirtovės kanalas paskutiniais metais padarius perkasą 
sujungtas su Kuršmarių sąsiauriu ir naudojamas mažesniems laivams (šalandoms, motorlaiviams).
6. Neringos forto fosą ir Kuršių marias sujungęs kanalas iškastas 1932–1933 m. Kanalo įplauka buvo sutvirtinta dideliais akmenimis. 
Tačiau dėl smėlio užnešimo, ją reikėjo gilinti. Todėl buvo suprojektuotas nedidelis apsauginis molas sąsiauryje priešais įplauką. 
7. Kopgalio tvirtovės uostas buvo statomas etapais kasmet atliekant sąmatoje numatytus darbus. Pirmiausia buvo sutvirtintos užkalimu 
ir akmenimis krantinės abipus iškasto kanalo. 1935 m. užkalta nauja 161 m. ilgio špuntuota medinė siena (šiaurinė krantinė) su po-
liais ir inkarais. Čia buvo pastatytas kranas. 1936 m. uostelio įplaukoje pastatyti du apsaugos molai, susiaurinę įplaukos tarpą, kad 
sumažintų bangavimo įtaką.
8. Nerijos forto fosoje įkurtas uostas turėjo būti pasienio policijos laivų stovėjimo vieta. Tai patvirina majoro A.Kaškelio 1936 m. 
raštas, tačiau dėl butų pasienio policijos darbuotojams stokos Kopgalyje ir dėl savo sandėlio neturėjimo, pasienio policijos laivai 
dažniausiai stovėjo Klaipėdos pilies griovyje.
9. Kuršių marių sąsiauryje bangavimo metu susidarantis „traukūnas“, drąskantis švartavimosi virves, gadinantis laivus bei krantines 
– buvo svarbiausias veiksnys pasienio policijai atsisakyti Nerijos forto fosos uosto.   
10. Nors Nerijos fosos uostas buvo nuolat tobulinamas (susiaurinta dėl „traukūno“ trumpais molais įplauka, sukalti poliai fosoje 
aplink fortą laivų švartavimui ir t.t.), tačiau rimtos uosto veiklos čia nebuvo, nei uosto nei Pasienio policijos laivai čia nestovėjo
11. Po Antrojo pasaulinio karo 1945 m. Nerijos fortas ir fosos uostas perduoti Klaipėdos prekybos uosto žinion. Jis buvo naudojamas 
molų atstatymui. Čia stovėjo kranas ir veikė siaurasis geležinkelis. Teritorija buvo saugoma SSRS pasieniečių. 
12. 1958 m. šalia Nerijos forto šiaurinėje pusėje įsikūrė Elektros žūklės laboratorija – pimoji civilinė įstaiga pasienio zonoje.
Forto fosos uoste jie turėjo prieplauką savo 4 laivams (viena dorė, du „Kavasaki“ tipo laivai ir keleivinis kateris).
13. Jūrų muziejaus įkūrimo Kuršių nerijos smaigalyje idėjos autoriumi galima laikyti V.Kaltenį, paskelbusį 1967 m. „Tarybinėje 
Klaipėdoje“ straipsnį „Laukiame jūros muziejaus“.
14. 1972 m. į Klaipėdos Paminklų konservavimo institutą  pakviesti dirbti projektuotojai Vytautas ir Laima Šliogeriai ėmėsi rengti 
Nerijos forto restauracijos projektą su pritaikymu Lietuvos jūrų muziejui.
15. Projekto autoriai, remdamiesi paminklosaugine logika, pasiūlė užpilti fosą su Kuršių mariomis jungiantį kanalą.
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