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Kretingos dvaro parko tvenkiniai

Kretingos dvaro parke, Dupulčio upelio
slėnyje, 8 ha plote yra
trys tvenkiniai. Jie tapo
sudėtine dvaro parko
išplanavimo
dalimi.
Istorinėje literatūroje
Kretingos dvaro tvenkiniai buvo numeruojami nuo seniausio,
esančio prie rūmų, link
paskutiniojo, esančio
tarp Padvarių ir Tuopos rajono. Pagal LR
vyriausybės patvirtintą
oficialųjį Lietuvos upėvardžių klasifikatorių,
dabartinėje topografinėje medžiagoje tvenkiniai numeruojami nuo
ištakų link santakos,
t.y. atvirkščiai. Šiame
straipsnyje laikysiuosi
istorinės literatūros numeravimo.

Krioklio uola.

I tvenkinio tiltelis.

III tvenkinys 1900 m P. Mongirdaitės atvirukas iš J. Klietkutės kolekcijos.

II tvenkinys.

zapas Tiškevičius įsakė jį išvalyti ir paversti reprezentacine
zona: viduryje įrengtas fontanas, dešiniojo kranto aukštumos šlaite – didelių akmenų
mūro krioklio grota, nuo rūmų
link jos vedė arkinis medinis,
baltai dažytas tiltas su ažūriniais turėklais. Tiltas ir krioklio
uola per šeimynines grafų šventes ar atvykus svečiams būdavo
apšviesti per naktį. Vanduo į
krioklį patekdavo per natūraliai
paaukštintas požemines komunikacijas ir sugrįždavo atgal į I
tvenkinį. Atokiau į rytus buvęs
dar vienas, paprastesnis, medinis tiltelis be turėklų.
Nuo tilto iki krioklio šiaurine tvenkinio pakrante ėjo
gruntinis takas, besiremiantis į
plačius, tašyto akmens laiptus.
Dešiniajame
tvenkinio
krante, virš krioklio uolos stūkso didžiulis dvipusis akmuosuolas,
vadinamas
Meilės
akmeniu. Tame pačiame krante, prie Salantų kelio iškilo
kalnelis su pavėsine viršūnėje,
skirtas tvenkinio ir dvaro apžvalgai. Pietiniame tvenkinio
krante netoli rūmų esantį pusiasalį papuošė didžiulį grybą
primenanti altana.
Tarp pirmojo ir antrojo
tvenkinių buvo nutiestas pasivaikščiojimų takas, juo važinėjo karietos.
1878 m. prie pirmojo tvenkinio grafas J. Tiškevičius įkūrė
pirmąją Lietuvoje hidroelektrinę (vieną pirmųjų Rusijos
imperijoje), kuri iš pradžių apšviesdavo tik rūmus. Tvenkinių vandenys tuomet tebesuko
vandens malūno girnas, stalių

nuo II tvenkinio buvo iškastas trečiasis tvenkinys, skirtas
medžioklei, jo pakrantėse veisėsi daug vandens paukščių.
Tvenkinio pylime įrengta vandens pralaida, greta – raudono mūro pastatas su vandens
reguliavimo sistema, viršum
pralaidos pastatytas pėsčiųjų
tiltas (šiuo metu išlikęs – gelžbetoninis). Dabar 2,9 ha ploto
trečiasis tvenkinys vasarą tampa mėgstamiausia kretingiškių
maudymosi vieta.
Grafo Juozapo Tiškevičiaus
sumanymu tvenkiniai pirmiausia turėto tarnauti kaip
poilsio zona. Jų priežiūrai grafas skirdavo nemažą dalį dvaro pajamų. 1925 m., vykdant
žemės reformą, dalis dvaro
žemių buvo išdalinta besikuriantiems ūkininkams, kitos
žemės paimtos valstybės nuosavybėn. Sumažėjus Tiškevičių
pajamoms, mažiau lėšų teko ir
dvaro sodybos, ypač parko bei
tvenkinių, priežiūrai.
Pokario metais grafams
Tiškevičiams pasitraukus į vakarus, dvaras atiteko Kretingos
tarybiniam ūkiui. Tuo metu
buvo iškirsta daug vertingų
medžių, sugriautos užtvankos,
teršiami tvenkiniai, išardyta
krioklio uola, nugriauti tiltai.
1955 m. potvynis pralaužė
II-ojo tvenkinio pylimą. 1958
m. parkas paskelbtas valstybės
saugomu gamtos paminklu,
tačiau neprižiūrima tvenkinių
sistema sutriko. 1961 m. potvynis pralaužė I-ojo tvenkinio
pylimą, išplovė kelius į Salantus ir Darbėnus, sutriko kaskadinių tvenkinių su kriokliu sis-

I tvenkinys
Pirmoji Kretingos dvaro sodyba kūrėsi XVI a. Jau tuomet
ties ja buvo užtvenktas upelis
–susiformavo pirmasis, seniausias, dvaro tvenkinys, esantis
už dvaro rūmų, netoli Akmenos ir Dupulčio santakos, jo
pylimu eina dabartinė Vilniaus
gatvė. Pirmą kartą šis tvenkinys
paminėtas 1672 m. Kretingos
dvaro inventoriuje.
Anuomet jis nebuvo sodybos plano dalis, o naudojamas
ūkio reikmėms: buvo įveistos
žuvys, vanduo suko šalimais
pastatyto malūno girnas. Vanduo buvo skirtas tik dvaro
ūkiui, palivarke (dab. Padvarių
kaime), kur buvo laikomi galvijai, stovėjo daržinės, gyveno
kumečiai, naudojo kitus vandenis.
1771 m. Kretingos dvaro savininko, vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio paskirtas Lydos
apskrities ir Kretingos grafystės
matininkas Pranciškus Jodka
sudarė išsamų Kretingos grafystės inventorių kuriame minima, kad tuo metu tvenkinys
buvo apleistas, seniai valytas.
Vyskupas įsakė užakusį tvenkinį išvalyti, užveisti jame lydekų
bei ešerių, nugriauti senąjį malūną, vietoj jo pastatyti akmens
mūro malūną.
XIX a. naujasis dvaro šeimininkas grafas Dmitrijus Zubovas tvenkinį tankiai apželdino
medynais.
Valdant dvarą Tiškevičiams,
1878–1880 m. šiaurinėje parko
dalyje pagal matininko Šostako projektus buvo įrengti trys
kaskadiniai tvenkiniai: vanduo
kaskadomis bėgo iš trečiojo į
antrąjį, iš šio – į pirmąjį tvenkinį. Senasis dvaro tvenkinys,
esantis prie rūmų, buvo pažymėtas pirmuoju numeriu. Juo-

dirbtuvių įrenginius, javų kuliamąją mašiną.
I-ąjį 0,86 ha ploto tvenkinį
supa aukšti, statūs skardžiai,
apaugę medžiais. Šiauriniame
šlaite išliko išardyta buvusio
dirbtinio krioklio grota, žymima iš likusių akmenų suformuotu alpinariumu, išlikęs
akmuo-suolas. Prie užtvankos,
ties vakariniu I-ojo tvenkinio
galu, stovi pagalbinių dvaro
pastatų kompleksas.

II tvenkinys
1827–1836 m. grafas Dmitrijus Zubovas, į rytus nuo I
tvenkinio, įsakė iškasti ir antrąjį, skirtą poilsiui, prie jo ėmė
formuoti parką.
1878–1880 m., valdant
Juozapui Tiškevičiui, antrasis tvenkinys buvo prailgintas
ir praplėstas, dugnas išgrįstas
akmenimis. Jis yra didžiausias
iš trijų dvaro tvenkinių – plotas
4 ha.
Šiame tvenkinyje buvo suformuota nedidelė sala, kurią
su krantu jungė arkos pavidalo medinis tiltelis. Ties rytiniu
tvenkinio galu grafas liepė pastatyti dvaro ligoninę.
Šiame, nuošaliau nuo dvaro, esančiame tvenkinyje dvariškiai mėgo maudytis, irstytis
valtele. Dešiniajame krante, netoli gelžbetoninio pėsčiųjų tilto,
stūkso akmuo-suolas – Grafienės Sofijos akmuo. Tvenkinį iš
pietų pusės supa aukšti, statūs
skardžiai, apaugę medžiais.

III tvenkinys

Atokiau nuo dvaro, į rytus

tema, po ketvirčio amžiaus ją
rekonstruojant neliko kaskadų, krioklio uola virto akmenų
ir plytų griuvėsiais. Tiškevičių
vandens įvado mechanizmas
yra išlikęs, tad galima pasvajoti apie krioklio atgaivinimą.
1980 m. dvaro tvenkinius
rekonstravo
melioratoriai.
1985 m. buvo vykdomi Kretingos dvaro tvenkinių ir aplinkinės teritorijos tvarkymo
darbai. Prie I tvenkinio dabar
esančio tilto vietoje buvo laikinas medinis lieptas, kuris
1985 m. buvo rekonstruotas
į gelžbetoninės konstrukcijos
tiltą, 2012 metais tiltas ir šlaite
esantys takai buvo rekonstruoti, palei juos išgrįstas akmeninis latakas.
1998 m. įsteigtas Kretingos dvaro parko bičiulių klubas, kurio tikslas – globoti ir
remti parką kaip visuomenei
reikšmingą mokslo, meno,
kultūros, istorijos ir gamtos
objektą. Klubo nariai pertvarkė takus apie pirmąjį tvenkinį,
įrengė akmeninius kanalus lietaus vandeniui nutekėti, tarp
pirmojo ir antrojo tvenkinių
esančio pylimo gelžbetoninius
krantinės sutvirtinimus pakeitė natūraliu akmeniu.
Kaip ir troško grafas Juozapas Tiškevičius, Kretingos
dvaro tvenkinių pakrantės ir
šiandien yra mėgstama kretingiškių bei miesto svečių pasivaikščiojimo, poilsio vieta.
Daugiau apie Kretingos
krašto istoriją rasite www.kretingosenciklopedija.lt
Jolanta KLIETKUTĖ

