Dusia

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 8 km į šiaurės vakarus nuo Seirijų, Metelių regioniniame parke.
2334
32,6
15,4
22
0
Sutrė, Šventupė, Pryga

upeliai
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai

Dovinė
Trečiasis pagal dydį Lietuvos ežeras. Ežero vakariniai krantai aukšti, rytiniai – žemesni, terasiniai. Pakrantės
vietomis užpelkėjusios, tačiau krantai visur prieinami, atabradas labai platus ir smėlingas. Ežero dubuo švelniai
banguotas, pakrantės menkai raižytos, tik šiaurinėje ežero pusėje yra didesnė Kojos įlanka, iš kurios išteka Spernios
upelis, savo vandenis plukdantis į Simno ežerą. Dusia tęsiasi iš šiaurės į vakarų pietryčius.
Pietinis ir rytinis pakraščiai apaugę nendrėmis. Ežere pasitaiko nedidelių meldų salelių
Dusios ežere gyvena aukšlės, ešeriai, gružliai, karšiai, karosai, kuojos, lydekos, lynai, meknės, pūgžliai, raudės,
seliavos, stintos, šlyžiai, unguriai, vėgėlės. Ežere gausu stambių kuojų ir ešerių. Šių žuvų, kaip ir lydekų, raudžių bei
lynų, sugaunama daugiausiai
Pažvejoti galima ir šalia esančiame antrame pagal dydį Lazdijų rajone ežere – Metelyje, dar toliau į rytus tyvuliuoja
Obelija, į vakarus – Teizų ir Teizininkų ežerai.
Kaimo turizmo sodybos:
1.
2.

Apgyvendinimas

3.
4.
5.

Sauliaus Čepononio sodyba, Zebrėnų km., Šventežerio sen., Lazdijų raj. sav. Dusios ež. Tel.: + 370 687
73488; +370 318 52106 El.paštas: pusinetroba@gmail.com GPS koordinatės - 54.278501, 23.671798
S. Čivinskienės sodyba, Dusios g. 4, Vaickūniškės km., Lazdijų raj. sav. LT 67482 Dusios ež. Tel.: +370
698 23755 El.paštas: sodybadusia@gmail.com Svetainė: http://www.sodybadusia.lt GPS koordinatės 54.270959 , 23.737617
Vitrūna, Metelių km., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. Dusios ež. Tel. +370 687 70748 El.paštas:
vitruna@centras.lt; vitruna@gmail.com GPS koordinatės - 54.302702, 23.714818
Z. Karaliaus „Mėta“ Seirijų g. 4 ,Metelių km., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. Dusios ež. Tel.: +370 698 78040,
El. paštas: karalius.zigmas@gmail.com GPS koordinatės - 54.292285, 23.73372
„Sraigės namai“, Sutrės k. Seirijų sen., Lazdijų r. sav., Dusios ež., Tel.: +370 686 67579
El. paštas: hello@sraigesnamai.lt; talandziai@gmail.com
www.sraigesnamai.lt GPS koordinatės - 54.261587, 23.711811

Ežero savininkas

Valstybinės reikšmės, nenuomotinas

Leidimą žvejybai galima įsigyti

K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Metelys

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Metelys - ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 7 km į šiaurę nuo Seirijų, Metelių regioniniame parke.
1289,5
15
6,8
18,9
0
M-1, Dubelis, M-2

upeliai
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Metelytė
Ežero krantai lėkšti, žemi, vietomis smėlingi, kai kur ardomi bangų mūšos. Vakarinės ir rytinės ežero pakrantės
užpelkėjusios ir uždurpėjusios, tačiau vyrauja žvyras ir smėlis. Į pietinę dalį įteka upeliukas iš Joniškės ežero, o iš
šiaurinės išteka Metelytė. Ežero dubuo nesudėtingos konfigūracijos, pamažu gilėjantis. Dugnas vietomis
dumblinas, atabradai platūs. Pietiniame ir vakariniame krantuose nendrių ir meldų juosta gana tanki, rytiniame ir
šiaurrytiniame – gerokai nutolusi nuo kranto ir reta. Plūduriuojančių augalų juosta beveik ištisinė, prie dugno
augantys augalai auga net iki 10 m. gylio.
Metelyje gausu įvairių žuvų, čia gyvena aukšlės, ešeriai, karšiai, karosai, karpiai, kuojos, lydekos, lynai, meknės,
plakiai, pūgžliai, raudės, seliavos, šamai, unguriai. Daugiausiai sugaunama lydekų, kuojų, ešerių, karosų, lynų. Dėl
gerų mitybos sąlygų bei patogių natūralių nerštaviečių, Metelyje gana greitai auga lydekos, todėl jas žvejojantys
gali pasigirti neblogais laimikiais. Gausi kuojų populiacija, daug ešerių, pasitaiko gana stambių. Įdomi lynų žūklė,
kurių čia gausu.
Į vakarus nuo Metelio tyvuliuoja Obelija, į rytus – didžiausias Lazdijų rajono ežeras – Dusia..
Kaimo turizmo sodybos:
1.
2.

Apgyvendinimas
3.

S. Baliukonio sodyba, Poilsiautojų g. 3, Vaickūniškių km., Seirijų sen., Lazdijų raj. Metelio ež. Tel.:
+370 613 47392; +370 674 05865 GPS koordinatės - 54.270803, 23.779559
„Akromų sodyba", Vaickūniškės km., Seirijų sen., Lazdijų raj. sav. Metelio ež. Tel.:+370 616 04246 El.
paštas: akromusodyba@atostogoskaime.lt GPS koordinatės - 54.271832, 23.776452
"Vivaldi" Metelių km., Seirijų sen., Lazdijų raj. sav., LT-67079 Metelių ež., Tel.: +370 686 56947
El.paštas:baltictrend@yahoo.com sites.google.com/site/vivaldiguesthouse/home GPS koordinatės 54.304893, 23.747678

Ežero savininkas

Valstybinės reikšmės, nenuomotinas

Leidimą žvejybai galima įsigyti

K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Veisiejis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Veisiejis - ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 6 km į pietvakarius nuo Veisiejų.
765,2
33,8
6,03
41,1
11
V-1, Zapsė, V-2, V-3, V-4

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Nieda
Vienas Veisiejų ežero galas driekiasi prie Veisiejų, kitas remiasi į Kapčiamiestį. 1956 m. ant Niekaus upelio iškilus
Kapčiamiesčio HE, Veisiejis susijungė su Naudočiaus ir Uosio ežerais, dėl to jo plotas padidėjo nuo 440 iki 765 ha.
Ežero pakrantė labai vingiuota, išraižyta įlankų, pusiasalių.
Veisiejyje gyvena karšiai, plakiai, kuojos, raudės, lynai, karosai, ešeriai, lydekos, sugaunama ir vėgėlių, ungurių ir
net šamų. Veisiejis yra gana mėgiamas žvejų, nes ežeras gana žuvingas, todėl nusivylęs žvejyba būna retas.
Žūklautojai bet kuriuo paros metu neliks nusivylę ir žvejodami nuo kranto, ir iš valties
Veisiejų ežeras yra pailgos formos, jo kranto linija tęsiasi net 41 km, todėl aplink jį galima rasti daug mažesnių bei
didesnių ežerų, kuriuose taip pat galima smagiai pažvejoti. Priklausomai nuo to, kurioje Veisieji vietoje žvejojate,
sėkmę galima pabandyti Ančios. Niedaus, Kaviškio, Juodojo ir Baltojo Kauknorio ežeruose.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

Apgyvendinimas

Ežero savininkas

2.

A. Pruskienės sodyba „Kotrynos sala“, Paveisiejų g. 10, Paveisiejų Lazdijų raj. Veisiejo ež. Tel.: +370
698 76399; +370 686 08634 El.paštas: rickus999@yahoo.com GPS koordinatės - 54.083415, 23.610309
„Poilsis prie Veisiejo“ LT-67345, Veisiejo g. 18, Sapiegiškių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav., Veisiejo
ež. Tel. : +370 682 15181; +370 620 76247 faks.: +370 313 51254 El.
paštas: audrone.aviris@gmail.com, www.veisiejis.prieezero.lt, GPS koordinatės - 54.05801, 23.58710

UAB „Niedus“(nuomoja)
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, LT-67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Seirijis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Seirijis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 3 km į pietus nuo Seirijų
503,4
19,2
7,95
10,5
0
Sagavas

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai

Seira
Pietiniai krantai žemi, užpelkėję, šiaurės rytų – aukštoki, kalvoti, labiausiai užpelkėjusios vietos prie upelių.
Pakrantės apaugusios krūmais ir medžiais, apyežerėje dirbami laukai. Ežeras pratakus, į jį įteka keli upeliai, o
išteka Seira. Krantai menkai raižyti. Dugnas mažai raižytas, atabradas platus, nendrynai prasideda už kelių metrų
nuo kranto.
Ežere gyvena aukšlės, ešeriai, karšiai, kuojos, lydekos, lynai, plakiai, pūgžliai, raudės, seliavos. Tai karšinio tipo
ežeras, kuriame žuvautojai nesunkiai pagaus didelių plačiašonių. Čia gausu ir stambių kuojų. Lydekų ežere nėra
daug, bet pasitaiko gana stambių. Jos ypač gerai kimba žiemą.
Netoli Seirijo yra Sagavo ir Gailieko ežeriukai, kurie taip pat gali nudžiuginti neblogais laimikiais.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

Apgyvendinimas
2.

Ežero savininkas

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vitų oazė, Šaltinių g. 36, Mikabalių km., Seirijų sen., Lazdijų raj. sav. Seirijis ež. Tel.: +370 686 20599 ;
+370 618 04945 El.paštas: vitiene@gmail.com Svetainė: http://www.vituoaze.lt GPS koordinatės 54.203401, 23.781409
„Užvėja” Barauciškės km., Seirijų sen., Lazdijų raj. sav., Seirijo ež., Tel. +370 618 46655; +370 618
47197 El.paštas: vilmantal@gmail.com; www.uzveja.lt GPS koordinatės - 54.211068, 23.850332

M.Miliauskienė (nuomoja)
Žvejybos reikmenų parduotuvės:




Naujoji g. 88, Alytus;
Čiurlionio g. 111, Druskininkai.

Ančia

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Ančia – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 1 km į pietus nuo Veisiejų, Veisiejų regioniniame parke.
Šiaurinėje ežero pusėje įsikūręs Veisiejų, o pietinėje – Kapčiamiesčio miestelis
490,8
26
9,3
28,5
0
Šlavantėlė, Vemijo upelis.

upeliai
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai

Baltoji Ančia
Tai ilgas, vingiuotas, sudėtingos formos ežeras. Ančia – vienas gražiausių pietų Lietuvos ežerų. Didžiausias plotis
yra šiaurinėje dalyje – 1200 m, pietinė dalis siauresnė – apie 200-300 m, ežeras panašus į plačią upę. Ančios
dugnas labai nelygus, jame daug povandeninių gūbrių, duobių ir nemažai seklumų. Giliausia yra plačioji dalis – iki
26,0 m. Rytinėje ežero pakrantėje tęsiasi sausi Ilgininkų miško pušynai, kuriuose gausu grybų ir uogų, ypač
mėlynių. Vakariniame krante snaudžia Gudiškės pušynai. Ežero pusiasalyje įsikūręs senas Veisiejų miestelis.
Šiaurinė ežero dalis supa Veisiejų miestą ir nusitęsia į pietinę rajono dalį, link Kapčiamiesčio miestelio.
Atsižvelgiant į žuvininkystės tipus, Ančios ežeras priskiriamas aukšliniam – karšiniam – kuojiniam. Jame
sugaunama karšių, kuojų, seliavų, lydekų, aukšlių, lynų, ešerių ir kitų žuvų
Didesni šalia esantys ežerai: rytuose Veisiejis, šiaurėje – Vernijis, vakaruose – Snaigynas, Ilgį, Vilkinis, Vilkaitis
bei Trikojis.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

2.
Apgyvendinimas

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Kailinių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav. Ančios ež. Tel.:
+370 318 56579; +370 318 56247 El.paštas: info@tvm.veisiejai.lm.lt GPS koordinatės - 54.092241,
23.702546
Sodyba „Padumbliai - Penktas sezonas“ Padumblių km. Kapčiamiesčio sen. Lazdijų raj. sav., Pastovys
ež., Tel.: +370 611 16797; 837207916; www.5sezonas.lt El. paštas: info@5sezonas.lt
;padumbliai@atostogoskaime.lt; GPS koordinatės - 54.026297, 23.676469

Poilsio namai:
1.

Ančia, Jezdo k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r.sav. Ančios ež. Tel. +370 687 32 016, +370 318 43
166, +370 315 24 555

Ežero savininkas

R. Kručkauskas (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Skardžio g. 16, Alytaus m., tel. 8 315 27 660

Galstas

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m

Galstas – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 10 km į pietryčius nuo Lazdijų miesto.
385,6
50,1

Vidutinis gylis, m

14,1

Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius

19,3
0
Šiauriniai Galsto ežero krantai aukšti, statūs, pietiniai – žemesni. Kai kurios įlankos uždumblėjusios, nors pats
ežeras yra gilus. Į Galstą įteka keletas šaltiniuotų upelių. Ežeras atrodo tarsi griovys, platėjantis pietinėje dalyje.
Dugnas išraižytas daubų, kurių šlaitai yra statūs. Šiaurinėje dalyje atabradas siauras, pietinėje – šiek tiek platesnis.
Pakrantės augmenija netanki, nendrės bei meldai auga guotais, nesudaro ištisinės juostos. Krantai apaugę medžiais,
krūmais, prie šiaurinės pakrantės prieina miškas. Upeliuku, ištekančiu iš pietinės ežero pusės, Galstas jungiasi su
Zapsiu.
Galstas džiugina įvairiomis žuvimis, čia sugaunama ešerių, kuojų, lydekų, aukšlių, gružlių, karšių, karosų, plakių,
lynų, karpių, pūgžlių, raudžių, seliavų, stintų, šamų, ungurių.

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Daugiausiai Galsto ežere sugaunama karšių, kurie čia auga gana greitai. Patyrusius žvejus džiugina stambios
lydekos ir kuojos. Galste neblogai kimba ešeriai, pasitaiko sveriančių net kilogramą, sugaunama nemažų kuprių.
Tačiau ežere aptikti žuvingas vietas yra gana sudėtinga, nes povandeniniai šlaitai gana statūs. Todėl žvejojant
Galste pirmą kartą laimikis gali būti ir ne itin gausus. Karosų, raudžių, lynų daugiausiai sugaunama seklesnėse
ežero vietose, jose pasitaiko ir vidutinių lydekų. Tos, kurios minta stintomis bei seliavomis, grobio tyko giliau.
Galstas nuo senų laikų garsėjo unguriais.
Zapsio ir Zapselio ežerai.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

2.
Apgyvendinimas

3.
4.
5.

Ežero savininkas
Leidimą žvejybai galima įsigyti

Sodyba „Vytautų dvaras“, Vytautų km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav. Galsto ež. Tel.: +370 658 28294;
+370 683 13741 El. paštas: vytautudvaras@ymail.com redasodyba@yahoo.co.uk GPS koordinatės 54.128054, 23.584447
„Galstas“, Saločių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav. Galsto ež. Tel.: +370 698 78 040 El. paštas:
karalius.zigmas@gmail.com; vejukas@infoseka.lt GPS koordinatės - 54.14215, 23.56564
Sodyba prie Galsto ežero, Saločių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. Tel.:+370 678 34239; +370 612
93648 El. paštas: evaldasgamta@gmail.com GPS koordinatės - 54.142572, 23.565111
“Pas Vytą“, Miškinių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav. Galsto ež. Tel. +370 620 79682 El. paštas:
info@pasvyta.lt Svetainė: www.pasvyta.lt GPS koordinatės - 54.154211, 23.571825
Rimo Vaškevičiaus sodyba, Saločių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav., Zapsio ež., Tel.: +370 610
83715; El. paštas: rimas.vaskevicius@inbox.lt ; justinoz@gmail.com; GPS koordinatės - 54.130487,
23.553409

G.Truskos I.Į. (nuomoja)
Liepų g. 6, Lazdijai, tel. 8 318 51 984

Snaigynas

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Snaigynas – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 2 km į rytus nuo Veisiejų.
207,5
24,9
7,62
11,6
3
-

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Snaigynas
Snaigynas apsuptas kalvoto reljefo. Pakrantės daugiausia smėlėtos, apaugusios medžiais ir krūmais, krantai
neaukšti, siekiantys 2 – 3 metrus nuo vandens horizonto. Ežero pietinė dalis gana lygi, šiaurinėje dalyje gausu gylių
perkritimų. Dugnas dumblėtas, atabrado zonose vyrauja smėlis. Šiaurinėje ir vakarinėje ežero dalyse įteka keturi
upeliai, o iš pietinės dalies išteka upelis, jungiantis Snaigyną su Trikojo ežeru.
Snaigynas – karšinio tipo ežeras. Karšiai jame auga išties gerai ir greitai, neretai galima pagauti virš 1 kg sveriančią
žuvį. Šios žuvys sparčiai auga dėl to, kad netoli driekiasi geros ganyklos, kuriose gausu bentoso. Nemažai
Snaigyne sugaunama ir ešerių. Pasidžiaugti pusės kilogramo laimikiu nėra didelė retenybė. Be šių žuvų, dar gyvena
šamai, lydekos, pūgžliai, meknės, karosai, karpiai, raudės, seliavos, lynai, aukšlės, plakiai, unguriai. Vietiniai
gyventojai teigia, kad retkarčiais pavyksta sužvejoti ir šapalų.
Snaigyno šiaurinėje dalyje yra Vilkaičio, Vilkino, Vepryno ežerai, pavažiavus į vakarus tyvuliuoja Ančia.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

Apgyvendinimas

Sodyba „Tėviškė“, Kailinių km., Veisiejų sen. Lazdijų raj. sav. Snaigyno ež. Tel.: +370 686 04158; +370
614 08515 El.paštas: info@poilsiskaime.lt Svetainė: www.poilsiskaime.lt/
www.facebook.com/www.poilsiskaime.lt GPS koordinatės - 54.0794897, 23.7442144Poilsio namai:

Turistinės stovyklos:
1.
2.

A. Kubiliaus poilsiavietė, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r.sav. Snaigyno ež. Tel. +370 610 93 138
Sonatos Varnelienės Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. Snaigyno ež. Tel. +370 688 86 831, +370
686 08 663, +370 318 56 272 El.paštas: sonatavar@gmail.com Svetainė: www.sauletekiobaidares.lt

Ežero savininkas

Rolandas Juodis (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Ančios g. 3, Veisiejai

Zapsys

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Zapsys – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 9 km į vakarus nuo Veisiejų.
190,4
18
7,1
9,3
2
Alna, Rina

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Zapsė
Tai pratakus ežeras, tyvuliuojantis tarp dirbamų laukų. Pietrytiniai krantai gana aukšti, patogūs stovyklauti. Upelių
žiotyse krantai žemi, vietomis užpelkėję. Į Zapsį įteka Alna ir dar keletas upeliukų, išteka Zapsė, kuria vandens
perteklius nuteka į Veisiejo ežerą. Šiaurės rytinėje dalyje Zapsys jungiasi su gretimai tyvuliuojančiu Galstu. Ežero
dugnas padengtas dumblu. Atabradas prie aukštesnių krantų platokas, smėlingas ir žvyringas.
Žuvies Zapsio ežere yra tikrai nemažai, jame gyvena lydekos, karšiai, kuojos, lynai, karosai, raudės, aukšlės, todėl
retas žvejas liks nusivylęs žūkle. Gausiausia ežere yra karšių populiacija, nes ežero dugnas dumblingos, čia geros
neršto ir mitybos sąlygos. Gerai kimba kuojos. Aplink salas sugaunama stambių ešerių. Šiaurinė Zapsio ežero
pakrantė apaugusi nendrynais ir meldynais, kurie užima didelius ruožus. Už jų driekiasi plūdžių plantacijos, dugną
dengia maurabragiai ir elodėjos – čia karaliauja lydekos ir lynai. Pasitaiko ir ungurių.
Jei tektų nusivilti žvejyba Zapsio ežere, sėkmę galima pabandyti Zapselyje bei Galste.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

Apgyvendinimas
2.

Ežero savininkas

Rimo Vaškevičiaus sodyba, Saločių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav. Zapsio ež. Tel.: +370 610
83715 El. paštas: rimas.vaskevicius@inbox.lt justinoz@gmail.com GPS koordinatės - 54.130487,
23.553409
Sodyba „Saločė“ ,Saločių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav. Zapsio ež. Tel.:+370 61843716 El. paštas:
saloce@atostogoskaime.lt saloce@gmail.com GPS koordinatės - 54.131355, 23.558743

Valstybė
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Šlavantas

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Šlavantas – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 6 km į šiaurės vakarus nuo Veisiejų.
187,3
28,8
11,3
12,8
1
Spartas.

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas

Murgų upelis
Šlavanto krantai aukšti, kalvoti, vietomis apaugę miškais, o kai kur plyti dirbami laukai ir pievos. Pietiniame
pakraštyje yra keletas nedidelių pelkių. Į Šlavantą įteka keli upeliai. Iš pietrytinės ežero dalies išteka upeliukas,
kuris įteka į Šlavantėlio ežerą. Ežero dugnas duobėtas, povandeniniai šlaitai statūs, atabradas siauras, gausu
nendrių ir meldų. Ežere yra 1 nedidelė sala.
Šlavante vyrauja karpinių šeimos žuvys, daugiausiai čia sugaunama kuojų, karšių, plakių, raudžių, aukšlių. Ežere
gausi seliavų populiacija. Pagaunama ir lydekų bei stambių ešerių.
Pažvejoti taip pat galima gretimais esančiuose Šlavantėlio, Giluišio, Balsio, Sparto ežeruose.
1. A. Z. Lapinskienės sodyba Čivonių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav., Šlavanto ež.; Tel.: +370 687 51070;
El.paštas: kiprasbal@zebra.lt; GPS koordinatės - 54.134148, 23.63777

Ežero savininkas

IĮ „Šlavantas“ (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Čivonių kaimas, Veisiejų seniūnija, Lazdijų rajonas

Rimietis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Rimietis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 7 km į šiaurę nuo Lazdijų. Pietvakariniame ežero
krante – Rimiečio kaimas.
186,4
6,8
3
7,2
0
Balinė, Raišupis

upeliai
Ištekančios upės

Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Kirsna
Ežero krantus daugiausiai juosia pievos ir laukai, bei pavieniai medžiai. Iš Rimiečio ežero išteka Šešupės intakas
Kirsna.
Kaip ir daugumoje Lazdijų rajono ežerų, čia galima sužvejoti kuojų, karšių, raudžių, aukšlių, taip pat stambesnę
lydeką ar ešerį.
Pažvejoti galima į rytus nuo Rimiečio esančiuose Teizų, Teizininkų, Bakšių ežeruose.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. 8 – 318 – 52265

Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba

Vernijis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Vernijis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 2 km į šiaurę nuo Veisiejų.
179,4
18
6,2
10,1
0
Morkavo upelis, Termentas, Beržoventė

upeliai
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Vernijo upelis
Ežero krantai daugiausiai sausi, rytinėje ir vidurinėje dalyje vietomis pelkėti, apaugę medžiais ir krūmais. Dubens
šlaitai aukšti, statūs, prie kyšulio ir pakrantėje apaugę mišku. Vakarinę ežero dalį turi „suspaudę“ du moreniniai
gūbriai. Pietinis ir rytinis krantai vietomis išraižyti griovių. Ežero dugnas duobėtas. Atabradas beveik ištisai
apaugęs nendrėmis ir meldais, įlankos – lūgnėmis ir plūdėmis. Ežere ir jo pakrantėse yra iki 250 vandens ir
pakrančių paukščių lizdų. Ežero pakrantės šaltiniuotos. Ypač vandeningas šaltinis, esantis ežero pietvakarinėje
dalyje
Tai vienas iš produktyviausių Lazdijų rajono ežerų. Jame gausu aukšlių, karšių, ešerių, lydekų, raudžių, kuojų. Iš
žinduolių ežere gyvena bebrai, audinės, ondatros, ir ūdros.
Aplink Vernijį tyvuliuoja nemažai ežerų: tai Šlavantas, Šlavantėlis, Ančia, Snaigynas, Ilgis.
Valstybė
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Galadusys

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,
upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Galadusys – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 8 km į pietvakarius nuo Lazdijų.
160,6 (tik Lietuvoje esančios ežero dalies plotas, viso ežero plotas – 729 ha.)
5,9
15,9
3
Uldė - Lindė

Lončanka
Galadusys telkšo Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Didžioji ežero dalis priklauso Lenkijai. Galadusio krantai
daugiausiai aukšti, statūs.
Galadusio ežere kimba kuojos, raudės, aukšlės, karšiai, seliavos. Iš visų Lazdijų rajono ežerų sykas vieninteliame
Galadusio ežere. Žvejai džiaugiasi ir lydekų, didesnių ešerių laimikiu.
Prie Galadusio ežero kasmet pirmą birželio mėnesio savaitgalį vyksta tradicinė Lazdijų rajono ir Seinų apskrities
šventė „Pasienio fiesta“, kurios programoje yra ir žvejybos varžytuvės Galadusio ežere.
Šventės organizatoriai – VšĮ Lazdijų kultūros centras.
Nepasisekus žvejybai Galadusyje, galima nuvažiuoti iki Dumblio, Akštakalnio, Lapūkio ar Akmenių ežerų.
Valstybinės reikšmės nenuomotinas
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Vilkinys

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Vilkinys – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone apie 9km į pietryčius nuo Veisiejų.
143,8
15,1
5,8
10,9
3
Vilkupis

upeliai
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai

Vilkinį juosia vos banguotos, o prie paties ežero – lygus reljefas. Apie ežerą driekiasi ganyklos, dirbami laukai,
vakarinė pakrantė – miškinga. Nors vyrauja priesmėliai, pakrančių pelkėtumas siekia apie 40 proc. Ypač pelkėta
pietvakarinė pakrantė, nors pelkėtų vietų yra ir šiaurinėje, ir rytinėje pakrantėse. Ežeras ilgas, siauras ir pratakus.
Šiaurinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse į ežerą įteka keli upeliai, o iš pietinės išteka upokšnis, įtekantis į Stirtos
ežerą.
Vilkinys labiausiai garsėja karšiais, kurių čia yra išties nemažai, ir gana didelių. Ežere taip pat pagaunama kuojų,
raudžių, aukšlių, šapalų, ungurių, karosų, lynų, plakių, lydekų, ešerių, pūgžlių, sterkų, seliavų.
Netoli nuo Vilkinio nutolę Vilkaičio, Ilgio, Vepryno bei, Snaigyno ežerai, kuriuose taip pat galima sėkmingai
užmesti meškeres.
Kaimo turizmo sodybos:
1.
2.

Apgyvendinimas
3.

Ežero savininkas

E. Ptakausko sodyba Sankonių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav., Vilkinio ež., Tel.: +370 686 67036;
GPS koordinatės - 54.061155, 23.783704
Dovio sodyba Senkonių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav., Vilkinio ež., Tel.: +370 687 49129 ;
El.paštas: doviosodyba@gmail.com; doviosodyba@atostogoskaime.lt; GPS koordinatės - 54.056802,
23.790043
„Justiniškės“ Dvarciškės km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav., Vilkinio ež., Tel.: +370 686 65095; El.
paštas: dainida@yahoo.com; GPS koordinatės - 54.044289, 23.77987

Valstybė
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, 62107, Alytus

Prapuntas

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Prapuntas – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 6km į pietryčius nuo Šventežerio.
126,8
22,3
8,73
8,3
0
-

upeliai
Ištekančios upės

Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Nedidelis miškelis nuo vėjų globoja tik šiaurinę Prapunto pakrantę, kitur prie ežero auga tik pavieniai medžiai.
Likusi pakrantės dalis atvira, supama kalvingo reljefo, su gražiais Dainavos krašto gamtos vaizdais, atsiveriančiais
nuo paežerės krantų.
Prapunte žuvų populiacija yra gana gausi: čia gyvena ešeriai, lydekos, karšiai, kuojos, plakiai, raudės, lynai,
karosai, ilgaūsiai šamai. Žvejyba Prapunte gali būti sėkminga žvejojant visais mėgėjiškais žūklės įrankiais. Ties
upelių žiotimis vasarą gausu stambių raudžių bei ešerių, todėl čia turės ką veikti muselininkai. Įlankėlėse galima
rasti lynų, karosų, kuriuos geriausiai gaudyti plūdinėmis meškerėmis, kaip ir kuojas bei plakius. Karšiai geriausiai
kimba žvejojant dugninėmis meškerėmis. Lydekų ir ešerių pilna visur, bet didesnės žuvys būriuojasi centrinėje
ežero dalyje, arčiau didesnių gelmių, ypač žiemą. Pietinėje ežero dalyje renkasi žiemoti karšiai, vasarą jų galima
prigaudyti visame ežere.
Žvejybai Prapunte susiklosčius nesėkmingai, ją galima pratęsti šalia esančiuose Babrų, Paliūnų, Senkučio, Sparto
ar Veliuonio ežeruose.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Niedus

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,
upeliai
Ištekančios upės

Niedus – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 2km į vakarus nuo Kapčiamiesčio.
124,2
17,1
4,2
11,5
1
Zapsė, K-1, K-2

Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Nieda
Tai pratakus ežeras, į jį įteka du upeliai, o išteka vienas. Pačiame ežero viduryje, ties didžiausia gelme, Niedus
jungiasi su pietine Veisiejo dalimi
Niedaus ežere galima pagauti įvairių žuvų, kuris žuvų rūšimis nedaug skiriasi nuo šalia esančio Veisiejo. Ežere
dažniausiai sugaunamos kuojos, karšiai, ešeriai, nereti ir raudžių, aukšlių, plakių, lynų, karosų ir vėgėlių laimikiai.
Atvykti žvejoti į Niedų ypač vilioja lydekos, kurių populiacija čia yra gana nemaža, jos ypač gerai kimba apie
ežere esančią salą. Masalą aktyviai stveria ir čia gyvenantys stambūs ešeriai. Niedus gali pasigirti ir karšiais,
raudėmis, todėl žvejyba šiame ežere patenkins įvairiais žūklės įrankiais žvejojančius asmenis.
Sėkminga žūklė galima ir greta Niedaus esančiuose Kaviškio, Dumblio, Ilgio, Juodojo Kauknorio ir, žinoma,
Veisiejo ežeruose.
K. Raugalos taksi įmonė

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Dainavos g. 12 – 18, Lazdijai, tel. +370 682 52435

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Kaviškis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Kaviškis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 5 km į vakarus nuo Kapčiamiesčio.
78,6
11,8
4,2
5,1
0
-

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba
Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Kaviškio ežeras tyvuliuoja piečiau savo didžiojo kaimyno – Veisiejų ežero. Dalis ežero krantų apaugę miškais, kita
dalis ribojasi su pievomis ir laukais.
Kaviškio ežere gyvenančių žuvų rūšys mažai kuo skiriasi nuo šalia tyvuliuojančių Veisiejų bei Niedaus ežerų. Čia
galima sugauti kuojų, karšių, raudžių, aukšlių, lynų, karosų. Kaip ir bet kuriame kitame Lazdijų rajono ežere,
žvejus džiugins ir nemažų lydekų ar ešerių laimikiai.
Jei Kaviškio ežere žvejyba nepasiseks, meškeres galima užmesti Veisiejo, Niedaus, Ilgio, Juodojo Kauknorio ar
Kauknorėlio ežeruose.
UAB „Niedus“ (nuomoja)
K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Sagavas

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Sagavas – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 3 km į pietryčius nuo Seirijų.
68,8
14,9
6,6
5,5
0
Lankuva - Šarkiškė

upeliai
Sagavo upelis
Ištekančios upės

Apgyvendinimas

Ežeras pratakus, į jį teka Lankuvos upelis, pietiniame krante teka Sagava, plukdanti savo vandenis į Seirijo ežerą.
Sagavos didžiausia gelmė – du duburiai centrinėje ežero dalyje, kur gylis siekia 15m. Pietinę ežero dalį supa
miškas, kitur pakrantės atviros. Patogi geografinė ežero padėtis vilioja ir žvejus, ir poilsiautojus. Sagavas telkšo
Seirijų pašonėje, tad rasti jį labai nesudėtinga.
Sagavą gausiai lanko žvejai, todėl žuvys, nuolat jaukinamos, dažnai būna įnoringos. Sagave veisiasi daug kuojų,
karšių, lynų, karosų, raudžių, karpių, sužvejojama starkių. Ežere žvejai pagauna stambių ešerių ir lydekų, kurių čia
yra išties nemažai, o kimba jos ištisus metus. Nors gana patogu žvejoti ir nuo kranto, tačiau gaudant lydekas ir
stambius ešerius spiningu, pravers ir valtelė, ypač ties įtekančių upelių ruožais, kur vasarą šios žuvys būriuojasi.
Arčiausiai Sagavo esantys ežerai, kuriuose taip pat galima tikėtis gerų laimikių – Seirijis bei Gailiekas.
1. R. Paužuolio sodyba Šilaičių km., Seirijų sen., Lazdijų raj. sav., Sagavo ež., Tel.: +370 605 18883; +370
678 80922; El.paštas: sigutep@yahoo.com; ipauzuolis@gmail.com; GPS koordinatės - 54.21074,
23.85232

Ežero savininkas

E.K. Gražulis (nuomoja)

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba
Greta esantys ežerai

K. Rudzinsko žūklės reikmenų parduotuvė „Žvejų paslaptys“, M. Gustaičio g. 2, 67108, Lazdijai.
Leidimą žvejybai galima įsigyti

Babrų

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Babrų ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 12km į rytus nuo Lazdijų.
67,2
25,3
12
4,5
0

upeliai
Sutrė
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba
Greta esantys ežerai

Apgyvendinimas

Ežero pakrantės vietomis apaugusios meldais, nendrėmis ir pavieniais medžiais. Į ežerą įteka du upeliai, o išteka
vienas. Pats ežeras tinkamas poilsiauti, pramogauti, žvejoti. Prie Babrų ežero yra Žališkės ir Babrų kaimai.
Babrų ežeras pagal žuvininkystės tipus priskiriamas starkiniams ežerams. Ežere vyrauja kuojos, karšiai, lynai,
raudės, karosai. Turės ką veikti ir spiningautojai – čia galima sugauti puikių lydekų ar ešerių.
Netoliese Prapunto, Paliūnų ir Senkučio ežerai.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

„Žališkė”, Žališkės k., tel.:+370 681 77469, el.paštas: kliucinskas@gmail.com

Ežero savininkas

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Ilgis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Ilgis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone Veisiejų seniūnijoje, šalia Ilgininkų kaimo, apie 7km į
pietryčius nuo Veisiejų.
61,6
15,2
6,5
7,1
0
Pakrokšlė,

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba
Greta esantys ežerai

Apgyvendinimas

Ežero šlaitai daugiausiai smėlėti. Ilgio viduryje yra susiaurėjimas, kuris tarsi padalija ežerą į šiaurinę ir pietinę
dalis. Ežero pakrantėse yra šaltinių.
Kaip ir šalia esančiuose Snaigyno bei Vilkinio ežeruose, Ilgyje galima pagauti neblogų karšių. Ežere taip pat
pagaunama kuojų, raudžių, aukšlių, lynų lydekų, ešerių bei kitų žuvų.
Pažvejoti galima jau minėtuose Snaigyno ir Vilkinio ežeruose, taip pat Vepryne, Dumblelyje.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

„Likimo ratas“ Salučių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav., Tel.: +370 698 87717; +370 698 70770;
El.paštas: lratas@gmail.com; http://likimoratas.lt; GPS koordinatės - 54.044794, 23.753713

Ežero savininkas

A. Margelis (Nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Salučių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj.

Šlavantėlis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Šlavantėlis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Veisiejų.
54,9
28,1
9,4
4,2
1
Murgų upelis

upeliai
Šlavantėlė
Ištekančios upės

Trumpas ežero aprašymas

Žvejyba

Greta esantys ežerai

Apgyvendinimas

Šlavantėlio ežeras tyvuliuoja Veisiejų regioniniame parke, kuris garsėja nuostabiu Dzūkijos gamtos grožiu,
puikiais pušynais ir daugybe žuvingų ežerų. Ežerą juosia platūs, seklūs atabradai, pietinėje jo dalyje yra didoka
povandeninė sekluma su nuožulniais šlaitais, į pietvakarius nuo jos – didelė įlanka. Vakaruose Šlavantėlis
nedideliu upeliu jungiasi su Šlavantu, rytuose – su nedideliu Liūnelio ežerėliu. Šlavantėlio pakrantės labai įvairios:
aplink ežerą yra atskirų miško plotelių, rytuose ir pietvakariuose pakrantės pelkėtos, tačiau didesnės dalies krantai
atviri, gausu dirbamų laukų ir pievų, tolėliau nuo ežero ošia Veisiejų regioninio parko miškai. Ežere yra viena sala.
Šlavantėlyje, kaip ir greta esančiame Šlavante, vyrauja karpinių šeimos žuvys: kuojos, karšiai, plakiai, raudės,
aukšlės. Sugaunama lynų, sidabrinių karosų, seliavų, Šlavantėlyje turės ką veikti ir spiningo mėgėjai – čia galima
pagauti gražių lydekų ir ešerių, ypač velkiaujant centrinėje ežero dalyje, kur, vyraujant nedideliam gyliui, mėgsta
būriuotis šios šilumą mėgstančios žuvys. Ežere gerai kimba kuojos bei raudės. Šiltuoju metų laiku žvejyba
Šlavantėlio ežere galima tiek nuo kranto, tiek iš valties.
Puiki žvejyba ir šalia esančiuose Šlavanto, Giluišio bei Palšinio ežeruose. Arba galima vykti link didesnių Veisiejo,
Vernijo ar Ančios ežerų.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

„Joginta“, Kalvelių k., Veisiejų sen. Ladijų. R. sav. Tel. nr. +370 698 31653; el. p.
joginta@atostogoskaime.lt GPS koordinatės 54.121298, 23.648005

Ežero savininkas

Z.Rutkauskienė (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Kalvelių kaimas, Veisiejų sen., Lazdijų rajonas

Juodas Kauknoris

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Juodas Kauknoris – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 7 km į šiaurės vakarus nuo Kapčiamiesčio.
58,2
13,9
4,3
5,5
0

upeliai
Brasta
Ištekančios upės

Apgyvendinimas

Šiaurės vakariniame ežero pakraštyje – Kauknorio kaimas. Ežeras apsuptas Juodojo Kauknorio ir Ustvonijos
miškų..
Juodojo Kauknorio ežere galima sužvejoti kuojų, karšių, raudžių, aukšlių, taip pat sugaunama lynų. Ežere turės ką
veikti ir spiningautojai – tikimybė pagauti lydeką ar ešerį taip pat yra gana didelė.
Jei čia žūklė nepasisektų, sėkmę galima bandyti greta esančiuose Baltojo Kauknorio, Kauknorėlio, Duobelio,
Kaviškio ar Veisiejo ežeruose.
-

Ežero savininkas

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba
Greta esantys ežerai

Akmenių

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Akmenių ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 8km į pietus nuo Lazdijų.
53,7
4,8
2,9
6,6
0
-

upeliai
Alna
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba
Greta esantys ežerai

Akmenių ežeras yra netoli Lietuvos – Lenkijos sienos. Ežeras apsuptas pievų bei pavienių medžių.
Akmenių ežeras priskiriamas karšiniams vandens telkiniams. Ežere gyvena karšiai, aukšlės, kuojos, lynai. Ežere
nenuobodžiaus ir lydekas bei ešerius gaudantys žvejai.
Važiuojant šiaurės vakarų kryptimi, žvejybą galima būtų pratęsti Galadusio ežere, pasukus į rytus – Galsto, Zapsio
ar Zapselio ežeruose.
Kaimo turizmo sodybos:
1.

Apgyvendinimas

2.

3.

Sodyba „Akmenėlis“ Seinų g. 5, Akmenių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav., Akmenių ež., Tel.: +370
612 75419; +370 614 53773; El. paštas: info@akmenelis.lt; www.akmenelis.lt; GPS koordinatės 54.170604, 23.484426
Sodyba „Gintarinis namas“, Akmenių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav., Akmenių ež., Tel.: +370 677
97031, El. paštas: info@gintarinisnamas.lt; www.gintarinisnamas.lt; GPS koordinatės - 54.170159,
23.48537
„Vilija“, Akmenių km., Kučiūnų sen., Lazdijų raj. sav., Akmenių ež., Tel.: +370 685 27556; +370 698
55800; El. paštas: anulis.gintaras7@gmail.com; GPS koordinatės - 54.170505, 23.483070

Ežero savininkas

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Stirtos

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Stirtos – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 10 km į rytus nuo Kapčiamiesčio.
53,4
20,3
6,8
3,8
0

upeliai
Stirta
Ištekančios upės

Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Rytinę ežero pusę juosia Norkūnų miškas, vakarinėje vyrauja pievos ir laukai. Iš ežero ištekanti Stirtos upelė
pasiekia Baltąja Ančią, o ši savo vandenis plukdo į Nemuną.
Kaip ir daugumoje Lazdijų rajono ežerų, Stirtoje kimba kuojos, raudės, aukšlės, karšiai, lynai. Spiningavimą
mėgstantys žvejai pagauna stambesnių lydekų bei ešerių.
Pažvejoti taip pat galima Peleko ir Vidugašlio ežeruose, kurie tyvuliuoja netoli Stirtų.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba

Teizų

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, 3 km į šiaurę nuo Šventežerio.
46
6,9
2,8
3,8
0
-

upeliai
Ištekančios upės
Trumpas ežero aprašymas

Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Teizų ežeras išsidėstęs šalia Teizų gyvenvietės. Ežerą daugiausiai supa pievos ir laukai, bei pavieniai medžiai.
Teizų ežere veisiasi kuojos, raudės, aukšlės, taip pat karšiai, lynai, žvejus džiugina ir lydekos, ešeriai. Žvejyba
galima tiek nuo kranto, tiek iš valtelės.
Žvejybą galima pratęsti netoliese esančiuose Teizininkų ir Bakšių ežeruose, arba nuvykti prie netoliese
tyvuliuojančio didžiausio Lazdijų rajono ežero – Dusios.
Privatus

Leidimą žvejybai galima įsigyti

-

Žvejyba
Greta esantys ežerai

Balsis

Ežero vieta
Plotas, ha
Didžiausias gylis, m
Vidutinis gylis, m
Kranto linijos ilgis, km
Salų skaičius
Įtekančios upės,

Balsis – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Lazdijų rajone, apie 5km į šiaurę nuo Veisiejų.
45
37,5
13,1
4,1
0
-

upeliai
Ištekančios upės

Greta esantys ežerai
Apgyvendinimas
Ežero savininkas

Balsio ežerą juosia Rūdos miškas, todėl ežero krantai dažniausiai aukšti ir apaugę medžiais. Iš ežero ištekantis
upelis sruvena į Liūnelio ežerą.
Balsio ežere daugiausiai sugaunama kuojų, karšių, plakių, raudžių, aukšlių, užkimba ir seliavos, masalą griebia
lydekos bei ešeriai, todėl net ir pradedantis žvejys galės džiaugtis laimikiu.
Sėkminga žvejyba gali būti šalia tyvuliuojančiuose Šlavanto, Šlavantėlio, Giluišio bei Liūnelio ežeruose.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyrius (nuomoja)

Leidimą žvejybai galima įsigyti

Vilniaus g. 55, Lazdijai, tel. +370 318 52265

Trumpas ežero aprašymas
Žvejyba

