Atminkite, kad visiškai draudžiama žvejyba
Povilnio rezervate, esančiame prie Zervynų, Povilnio ežere ir upelyje iki kaimo, taip pat Skroblaus
upelio dalyje, patekančioje į Skroblaus rezervatą.
Nuo spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos negalima žvejoti ir upėtakiniuose upeliuose bei upėse Grūdoje, Skrobluje, Ūloje, Uosupyje.
Negalima gaudyti:
• vijūnus ir mažąsias neges (graužavirbas);
• marguosius upėtakius ir kiršlius - natūralios
kilmės masalais;
• nuo sausio 1d. iki balandžio 20 d. - naudojant
masalui gyvą žuvelę.
Nepamirškite, kad lydekas draudžiama gaudyti nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d., salačius –
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d., kiršlius – nuo
kovo 1 d. iki gegužės 15 d., marguosius upėtakius –
nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Na o vėžiauti
negalima nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d. ir imti
mažesnius kaip 10 cm ilgio vėžius.

Laikysitės aukščiau išvardintų
reikalavimų ir Jums joks inspektorius
nesugadins nuotaikos.
Malonaus poilsio ir įspūdingų laimikių !
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zūkijos nacionaliniame parke yra 48 ežerai ir ežerėliai. Jei juos sudėtume į vieną –
turėtume didelį gražų 232 hektarų ežerą.
Panašiai ir su upėmis – jų priskaičiuojam 36, bet
žvejams įdomiausios – Nemunas, Merkys, Ūla,
Grūda. Parko eže-ruose ir upėse gyvena 32 žuvų ir
1 apskritažiomenių rūšis (mažoji nėgė). Dvidešimto amžiaus šeštame dešimtmetyje pastačius Kauno hidroelektrinę, dzūkų upių šlovė nublanko.
Dabar tik senoliai mena laikus , kai į jų upes neršti
atplaukdavo karališkos žuvys – lašišos, šlakiai. Bet
vis dar galima Nemune sugauti didelį karpį ar karšį, o rudenėjant - šalvį, ūsorių ar didelę lydeką.
Merkinės žvejai kartais suvilioja ir įspūdingo dydžio šamus, sveriančius visą centnerį. Pavasarį, kai
saulė pašildo vandenį, Nemune ir Merkyje prasideda laukinių karpių žūklė - mat upėse jie žymiai
anksčiau atsigauna po žiemos miego ir pradeda
ieškoti maisto. Šį rudenį Nemuno rėvose žvejai
blizgėmis bando sugundyti salatį, čia vadinamą
šalviu. Gana dažnai jų pastangos nenueina veltui
ir būna vainikuotos sėkme. Šalvis – įspūdinga žuvis, dzūkų dėl savo dydžio ir stiprumo kartais dar
vadinama “ubagų lašiša”, mat mėsa ašakota ir
sausa. Merkys, Ūla ir Grūda žvejus traukia viltimi
čia sugauti kilograminį upėtakį ar kiršlį. Nors tokio
dydžio šios žuvys jau tapo retenybe, bet įgudusiems žvejams kartais pakliūna ir dvigubai didesnių. Dauguma parko ežerų nėra labai žuvingi.
Žvejus dažniau sutiksi prie Lizdų ežero, kuriame
pasitaiko ir karpį ištraukti. Įspūdingas žuvų įvairove Netiesų ežerėlių kompleksas, kurį su Nemunu
jungia upelis. Žiemos metu čia gana sėkmingai iš
po ledo gaudomi šapalai, kuojos ar ešeriai, o vasarą net salatis pakliūna. O štai prie Merkinės esantis Ešerinis ar prie Zervynų Mekšrinis viską savo
pavadinimu pasako, tad ir komentarų čia nereikia.
Nacionaliniame parke galioja tos pačios mėgėjiškos žūklės taisyklės, kaip ir visoje Lietuvos

teritorijoje, tie patys žvejo mėgėjo leidimai. Neišnuomotuose vandens telkiniuose, o tokių Parke
dauguma, galioja respublikiniai leidimai. Juos
platina jau minėta žvejų ir medžiotojų prekių parduotuvė esanti Basanavičiaus g. 11, Varėnoje ir
vos ne visos šios srities parduotuvės Alytuje ir
Druskininkuose. Vandens telkiniuose, kuriuos iš
valstybės nuomoja Medžiotojų ir žvejų draugija,
galioja šios draugijos išduodami leidimai, kuriuos
galima įsigyti jau minėtoje parduotuvėje Varėnoje. Atvykstantiems poilsiautojams (ne draugijos
nariams) išduodami vienkartiniai leidimai, suteikiantys teisę žvejoti tam tikrame vandens telkinyje vienai dienai. Privačių asmenų išsinuomotuose ežeruose (Lizdų, Laujos) leidimus žūklei
įstatymų nustatyta tvarka platina jų nuomotojai.
Vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas
naudoti žūklės plotą bei išnuomotuose vandens

telkiniuose, maksimali žūklės leidimo kaina negali būti didesnė nei 22 Lt metams, 6 Lt mėnesiui
ir 2 Lt parai. Vaikai iki 16 metų ir pensininkai gali
žvejoti nemokamai, neįgalieji ir vietiniai gyventojai, gyvenantys kaimuose, esančiuose ne toliau
kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio – su 50
procentų nuolaida. Tuo pačiu metu galima naudoti 4 žūklės įrankius, kurių bendras kabliukų
skaičius nedaugiau 6. Per parą leidžiama sugauti
5 kilogramus žuvies, 1 šamą, iki 3 vienetų upėtakių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau 5 vėgėlių, starkių, lydekų, šapalų, menkių, ungurių ar
karpių. Draudžiama imti mažesnius nei šių dydžių: šamus - 75 cm, salačius - 52 cm, vėgėles - 40
cm, ūsorius - 47 cm, lydekas - 45 cm, kiršlius - 29
cm, upėtakius - 30 cm, šapalus - 25 cm, lynus - 25
cm.

