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Veisiejis –ežeras Lazdijų rajone, nusidriekęs 3 km į pietvakarius nuo Veisiejų miesto. Tai gražus
nemažas ežeras, jo plotas – 655 ha. Ežeras tarsi sena upės vaga vingiuoja iš šiaurės į pietus,
tęsiasi net 12,5 kilometrų. Krantai labai vingiuoti, dažniausiai aukšti, statoki, kai kur – labai
statūs, pietinėje ir vakarinėje dalyse apaugę nuostabiais pušynais. Veisiejyje yra trylika įvairaus
dydžio salų. Dugnas – labai duobėtas. Didžiausias gylis – 33,8 m, vidutinis – 6 m. Pakrančių
zonoje beveik visą ežerą juosia siaura smėlio, apžėlusio žemomis žolytėmis, juosta, kitur
vyrauja karbonatinis ir sapropelinis dumblas, durpės. Ežeras gausiai apaugęs meldais,
nendrėmis, švendrais. Į Veisiejį įteka Zapsė ir dar keturi mažesni bevardžiai upeliai.
Pietvakarinėje dalyje ežeras sąsiauriu jungiasi su Niekaus ežeru.
Veisiejo ežeras žuvingas. Jau vien pažiūrėjus į laimikius verslininkų tinkluose, galima susidaryti
vaizdą apie šio ežero žuvies išteklius. Kiek girdėjau, ne kartą ežere žvejai yra pagavę net
trisdešimties, keturiasdešimties kilogramų šamų. Sužvejota ir didelių karpių, nemažai karšių,
ešerių. Traukiant tinklus, vyksta visuotinė šventė – visi suguža pažiūrėti Veisiejo ežero dovanų.
Susiruošus žvejoti Veisiejo ežere, būtina turėti leidimą. Šis ežeras yra išnuomotas, nuomininkai
jį prižiūri, saugo. Prieš keletą metų į ežerą prileista nemažai paūgėjusių lydekaičių, sterkų,
vėgėlių, ungurių, seliavų. Nuomininkai stengiasi, kad ežeras nemirtų, kad būtų patrauklus.
(Žūklės leidimus galima įsigyti Kapčiamiestyje, Paupio 13).
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Prie ežero nėra aiškių ir patogių privažiavimų. Reikia nardyti miško keliukais, kuriais
besisukinėdamas, ypač jei randi gražesnę vietelę ar tvarkingesnį keliuką, gali būti tikras, kad
privažiuosi kieno nors vilą. O ten jau negalima – privati teritorija. Tomis privačiomis
nuosavybėmis apraizgytos visos Veisiejo ežero pakrantės. Tačiau labai norint įmanoma surasti
laisvą skylutę ir privažiuoti prie ežero.
Ežero pakrantės labai apžėlusios meldais ir nendrėmis, todėl beveik neįmanoma surasti tokią
vietą, kurioje būtų galima vaikščioti pakrantėmis ir spiningauti. Dažniausiai žvejojama iš valties.
Ežero struktūra tikrai įdomi – nuo kranto keletą metrų seklu, o po to prasideda skardis ir duobės,
pasitaiko ir labai didelių duobių.

Šiaip jau Veisiejo ežere patogiausia žvejoti žiemą. Tada netrukdo apžėlusios pakrantės, gali
visur prieiti. Be to, šis ežeras traukia ir todėl, kad jame visada kimba. Jei nesulauksite padorios
žuvies, tai bent smulkmė paįvairins gyvenimą. Ir visai nesvarbu, keičiasi oras ar ne. savo akimis
esu matęs, kaip žiemą ežere pagavo kilogramo ir pusantro kilogramo ešerius. Šiame ežere tai
nieko nestebina.
Žiemą, kur matosi gilesnės vietos, vietiniai žvejai paprastai tešla gaudo karšius. O atvykėliai
dažniausiai žvejoja uodo trūklio lervomis. Karšiai kimba visą žiemą. Aš šaltuoju metų sezonu
netoli tų vietų paprastai statau vėliavėles, nes žvejoti čia tikrai smagu. Kimba. Būna, kad per
dieną net keliolika kibimų sulauki.
Vėliavėles išdėlioti rajone stengiuosi palei kranto liniją, 2 – 3 metrus už nendrių juostos
pabaigos ir įlankėlėse. Lydekos čia kimba tikrai neblogai, tiesa, nedidelės, bet vis tiek smagu.
Vietiniai žvejai vėliavėles stato giliau – apie 30 metrų nuo kranto, kokių 7 metrų gylyje, ir
pagauna didesnių – 2 – 4 kilogramų – lydekų. Dar jie vėliavėles stato už nedidelės salelės,
sąsiaurio link. Šioje vietoje sužvejojama didelių lydekų, paprastai ne mažesnių kaip 4 – 6
kilogramų.
Veisiejo ežero dugnas gana stipriai apaugęs. Vasarą seklios pakrantės būna apžėlusios žema
smulkia žolyte, tarsi samanėlėmis. Kiek toliau priaugę visokiausių aukštesnių žolių. Įlankėlės
apskritai labai apžėlusios, daug plūdenų ir kitų vandenžolių. Čia plaukioja nemažai gražių lynų.
Esu matęs ne vieną 2 – 3 kilogramų gražuolį. Spiningauti ežere gal nelabai patogu, geresnėse
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vietose daugoka žolių. Nors prisitaikyti visuomet įmanoma.
Spiningaujant gegužės mėnesį, šiame ežere pats geriausias masalas – 3 – 4 numerio
besivartančios blizgutės. Vasarą, kad ir birželio mėnesį, reikia mažesnių masalų – žuvys
“reikalauja” nulinio, pirmo, antro numerio “mopsiukų”. Ant tokių masalų ešeriai kimba kaip
išprotėję.
Šiaurinėje ežero dalyje, prie piliakalnio, yra pagrindinės lydekinės vietos. Palei žoles, įlankose
gylis svyruoja nuo 1,5 iki 2 metrų, visur auga vandens lelijos. Čia lydekos žvejojamos tik
besivartančiomis blizgėmis. Nors negirdėjau, jog kas girtųsi pagavęs stambesnę nei 4 kilogramų
lydeką, tačiau mažesnės kimba pakankamai intensyviai.
Vasarą spiningauju dažniausiai ties Paveisiejais, prieš pat bažnytėlę. Prie šios vietos bent
galima privažiuoti automobiliu. Ten taip pat yra daug privačių vilų, daug kas pasistatę lieptelius į
ežerą, gražiai paprašius, manyčiau, savininkai leistų nusileisti valtelę ir išplaukti. Spiningauti čia
geriausia irgi palei nendres, įlankėlėse, atabraduose. Tikrai neblogai kimba ešeriai, lydekos.
Toliau nuo kranto gana didelis gylis – apie 9 m, todėl čia galbūt reikėtų velkiauti dideliais
vobleriais, nors pats niekada nebandžiau. Tik žinau, kad šiose vietose verslininkai tinklais
ištraukia didelių lydekų – ir dešimties, ir vienuolikos kilogramų.
Rugpjūčio mėnesį labai smagu žvejoti žemėlapyje pažymėtoje V vietoje. Čia seklūs atabradai,
tiesiog plaukiant matosi, kaip po truputį gilėja, dugnas tolsta. Nuplaukus už žolių apie trisdešimt
metrų, masalą (geriau gyvą žuvytę) mėtant tų žolių link, galima puikiai pažvejoti ešerių.
Nesakyčiau, kad šiame ežere kimba maži ešeriai, žvejai traukia 200 – 300 gramų ir dar
didesnius dryžuotuosius. Tie, kas su plūdine meškere mėgsta žvejoti, tose vietose gali pasigauti
plakių, kuojų. Šios žuvys čia puikiai kimba.
Vietiniai žvejai paprastai žvejoja su paprasta plūdine meškere iš valties įlindę į nendres. Per
daug nejaukina, ant kabliuko dažniausiai kabina slieką, apsiuvą. Kimba kuojos, plakiai, raudės.
Keista, bet šiame ežere vasarą pagauti karšį labai sunku, todėl jie žvejojami žiemą. Gal vasarą
karšiai susitelkia į kažkokias duobes ir juos sunku surasti. Na, bet plakiai čia iš tiesų labai dideli.
Nemažai Veisiejyje yra ungurių. Žvejojami jie kaip ir visur – su žuvyte, slieku, statomi skrituliai.
Apskritai norėčiau pasakyti, kad Veisiejis tikrai gražus. Plauki tarsi sena didele upe, krantai
keičiasi – tai laukas, tai miškas. Svarbiausia, ežerą gali skaitysi kaip kokią knygą. Visada aiškiai
matosi, kur pagilėja, o kur skardis. Viską išduoda vandens žolės.

Nori redaguoti informaciją - rašyk mums info@zvejams.lt

Ežero baltimetrinis planas&nbsp;
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