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Paukščių stebėjimo vietų žemėlapis Lietuvos Dzūkijos regione ir Bebros upės apylinkėse (Lenkija) 
parengtas įgyvendinant projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje 
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partnerių lėšomis pagal „Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną“ programą.
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Lietuvos ornitologų draugija yra nevyriausybinė narių organizacija, vienijanti gyvosios gamtos apsau-
gai neabejingus Lietuvos žmones, kurie globoja ir stebi paukščius bei jų aplinką, rūpinasi jos išsaugojimu 

ir visuomenės ekologiniu švietimu, taip pat pilietiškai dalyvauja formuojant aplinkos ir biologinės įvairovės 
apsaugos politiką. Gamtosauginė praktinė veikla vykdoma įgyvendinant tarptautinius ir šalies projektus, 

taip pat savanoriškai dalyvaujant draugijos nariams. Mes tikime, kad bendromis pastangomis, remdamiesi 
narių entuziazmu, žiniomis ir patirtimi, pasieksime, kad ne tik paukščių bei jų aplinkos, bet ir visos mus 

supančios gyvosios gamtos apsauga būtų efektyvesnė ir realiai įgyvendinama. 

Mes dirbame paukščiams ir žmonėms. Kviečiame įsijungti į mūsų gretas!

Naugarduko g. 47-3, LT-03208 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 213 04 98
El. paštas lod@birdlife.lt, http://www.birdlife.lt



1    Szuszalewo – Trzyrzeczki

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – gegužės–liepos mėnesiai. 

Neretą pavasarį, o kartais ir rudenį, šis takas užliejamas polaidžio vandens, todėl gali būti sunkiai įveikia-
mas. Keliaujant nuo Tsar kelio, žygį galite pradėti pereidami pėsčiųjų tiltą ties Szuszalewo ir toliau eidami smė-
lėtu taku. Maršrutas veda per sama-
nomis ir šlapiais viksvynais apaugusią 
teritoriją, kurioje birželio mėnesį žydi 
daug gegužraibių. Grįžę į Szuszalewo 
kaimą, užlipkite į paukščių stebėjimo 
bokštelį, iš kurio turėsite puikią gali-
mybę stebėti perkūno oželius, pievines 
linges ir net globaliai nykstančias mel-
dines nendrinukes. 

Toliau tęskite savo kelionę pro 
Kamienna Stara iki Trzyrzeczki miško, kuriame vyrauja ąžuolai ir skroblai. Šaltiniuotame miške gausu privir-
tusių negyvų medžių, kurie sukuria puikias sąlygas maitintis ir veistis daugeliui gyvūnų, čia yra ir retų rūšių 
paukščių. Šis ąžuolų ir skroblų miškas ypač įdomus pavasarį, atviros vietos tampa spalvingais kilimais –žydi 
plukės ir pavasariniai pelėžirniai. Toliau kelias veda į Augustavą ir Bialystoką (Augustów–Bialystok).

5    Ant Bebros upės kranto

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Bebros upės slėnio pakraštys, einantis palei vakarinį krantą, yra aukštas. Keliaujant po šią parko dalį 
verta aplankyti miško gilumoje glūdintį Sośnia kaimą, iš kurio pateksite į atviras pelkes. Pagrindiniu keliu 
pateksite į Biały Grąd. Kelias veda tik iki apžvalgos aikštelės ir kempingo. Aplinkui driekiasi pelkių buveinės. 
Toliau keliaudami būtinai sustokite Łoje Awissa kaime. Važiuodami toliau pagrindiniu keliu aplinkui matysi-
te atviras pelkes, migracijos metu galite grožėtis žąsimis ir tilvikiniais paukščiais. Jau arčiau upė privažiuosite 
Brzostowo kaimą ir kitoje upės pusėje esančiose pievose matysite ramiai besiganančias karves, o pavasarį 
galite stebėti žąsis, antis bei kitus paukščius, kurie migruodami sustoja pailsėti. Keliaudami toliau sustokite 
Burzyn kaime, pavasarį verta pamatyti upę polaidžio metu – vaizdas iš apžvalgos bokšto įspūdingas. Stab-
telėję prie Wierciszewo, pamatysite upės pakrantėje esančias pelkes, kur sustoja migruojantys paukščiai. Iš 
čia į Ruś galite nuvykti dviem keliais, o pasukę į 64-ąjį kelią Lomža–Bialystokas, stabtelkite Góra Strękowa 
pasigrožėti pavasarį besibūriuojančiais paukščiais.

2    Grzędy - Nowy Świat

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Rasti maršruto pradžią – Grzędy miškininkų namelį – gali būti nelengva, tačiau iš 61-ojo kelio pa-
sukite Woźnawie link ir vykite tiesiu keliu, kuris daugiausia yra žvyrkelis. Nuo Grzędy prasideda maršrutas 
pėsčiomis per gražų alksnyną, šlapią lapuočių ir mišrų spygliuočių mišką, ir netrukus prieisite gyvūnų reabi-
litacijos centrą. Pasveikę ir sustiprėję gyvūnai grįžta į laisvę, tačiau, deja, kai kuriems reikia žmogaus pagal-
bos iki gyvenimo pabaigos. Toliau maršrutas veda per pėsčiųjų tiltą pelkės link, pro pušyną ir baigiasi ties že-
mapelke, už kurios driekiasi garsioji pelkė Red Bog. Į ją lankytojai neleidžiami. Grįžkite atgal į kelią ir už kelių 
kilometrų prieisite Bartny Boreko pažintinį taką, kuriuo keliaudami pamatysite drevinės bitininkystės pušis. 
Eidami toliau pamatysite pelkėje iškilusias smėlio kalveles, kurios yra vienintelės sausumos salelės. Vienoje 
iš jų (Wilcza Góra) įrengtas stebėjimo 
bokštelis, ir esant palankiam orui ga-
lite pamatyt briedį ar vilką, o slėnio 
horizonte kitoje upės pusėje galite 
pasigrožėti kaimo vaizdu. Keliauda-
mi toliau pro Tchórze Grzędy ir Dział 
Grabowskiego prieisite Solistowska 
Hill ir sugrįšite į maršruto pradžią prie 
miškininkų namelio. 

3    Goniądz–Brzeziny Kapickie

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Atvykę prie Goniądzs gyvenvietės ir pasirinkę patogią vietą už kultūros centro pastato pasigrožėkite 
besidriekiančiomis Bebros upės slėnio pelkėmis. Pervažiavę tiltą per upę, netrukus pasieksite stebėjimo 
bokštelį, iš kurio atsivers gražūs vaizdai. Keliaudami asfaltuotu keliu pasieksite Wolka Piaseczna kaimą, to-
liau maršrutas tęsis žvyrkeliu, ir, pravažiavę paskutinę kaimo sodybą, už kelių kilometrų privažiuosite infor-
macinius stendus. Nuo čia pateksite į 
romantišką taką greta Kapicki kanalo, 
abiejose pusėse eidami matysite pel-
kėje augančius įvairios brandos beržų 
ir alksnių medynus. Praėję kelis infor-
macinius stendus, pasieksitę atvirą 
pievą, kurioje takas pasibaigs, ir čia 
pamatysite specialią gamtos stebė-
jimo slėptuvę. Verta aplankyti vilkų 
muziejų. Atgal grįžkite tuo pačiu taku.

4    Tsar’s Road

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Rudenį migruodami paukščiai praskrenda pro Bebros upės slėnį. Čia įdomu apsilankyti bet kuriuo metų 
laiku. Važiuokite keliu (Carska Droga) Mężenin link pamatyti Bebros upės slėnį. Pravažiuosite Laskowiec, 
Strękowa Góra, važiuokite 64-uoju keliu, kuris veda į parką. Pakeliui verta kelis kartus sustoti ir apžiūrinėti 
vietoves, pavaikščioti toliau nuo ma-
gistralinio kelio. Pirmą kartą verta sus-
toti už posūkio į 65-ąjį kelią ir apžiūrėti 
durpynus – čia pamatysite įdomias 
buveines, pelkių augalus. Pasukę 
link upės, galėsite aplankyti Osow-
iec tvirtovės ketvirtą fortą. Dar verta 
aplankyti Budy ir Barwik, pažintinį 
taką su stebėjimo bokšteliu. Galima 
grįžti keliu Tsar’s Road arba pro Gugny. 
Dar viena patraukli vieta yra pylimas 
Honczarowska Dike, juo galite eiti link 
apžvalgos aikštelės, norėdami pama-
tyti įvairias buveines – krūmus, pelkių 
alksnynus, pelkes. Sugrįžę į pagrindinį 
maršrutą, keliaukite į Długa Luka – 
400 m ilgio pėsčiųjų tiltą virš didingos 
beribės pelkės.

Savaitgalio maršrutas Biebžoje pavasarį 

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Maršrutas pateikiamas stebėtojams iš užsienio, kurie viešnagei gali skirti vos vieną savaitgalį, todėl 
stengiasi aplankyti tik svarbiausias stebėjimo vietas. 

Į šį maršrutą įtraukta nemaža dalis svarbiausių paukščių stebėjimo vietų Biebžos nacionaliniame par-
ke. Keliaudami maršrutu aplankysite daug skirtingų gamtos pažinimo takų, paukščių stebėjimo bokštelių 
ir gerai apžvelgiamų atvirų užliejamų pievų plotų, kuriuose stebėsite Bebros upės slėnio paukščius. Ba-
landžio mėnesį ir gegužės pradžioje užliejamose pievose gausu įvairių rūšių ančių, žąsų, tilvikų, iš kurių 
bene didžiausią įspūdį palieka Bieb-
žos nacionalinio parko simboliu tapę 
gaidukai – jų čia kiekvieną pavasarį 
susirenka tūkstančiai. Migracijai pa-
sibaigus, iki liepos mėnesio vidurio, 
be įprastų sparnuočių, Bebros slė-
nyje galima stebėti ir retus perinčius 
paukščius, tokius kaip meldinės nen-
drinukės, stulgiai, didžiosios kuolin-
gos, o danguje neretai galima išvysti 
ir sklandančius didžiuosius erelius 
rėksnius. 

Atvykus į Biebžos nacionalinį 
parką, rekomenduojame užsukti ir į 
lankytojų centrą, kuriame darbuotojai 
jums suteiks būtiną informaciją apie 
geriausias paukščių stebėjimo vietas 
jūsų apsilankymo metu.
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Savaitgalio maršrutas Dzūkijoje pavasarį 

Tinkamiausias laikas migruojantiems paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Maršrutas pateikiamas stebėto-
jams iš užsienio, kurie viešnagei turi 
vos vieną savaitgalį, todėl stengiasi 
aplankyti tik svarbiausias stebėjimo 
vietas. Gamta besidomintys Lietuvos 
piliečiai jam gali skirti kelias išvykas.

Į savaitgalio maršrutą įtrauktos 
daugelis geriausių stebėjimo vietų 
Dzūkijos regione paukščių veisimosi 
metu. Keliaudami šiuo maršrutu ap-
lankysite dvi žuvėdrų ir kirų kolonijas 
salose, kurias galėsite stebėti iš specialiai tam įrengtų regyklų ar nuo siūlomų pakrantės vietų, aptiksite 
daug įvairių miško paukščių, tarp jų – ir Dzūkijos simbolį kukutį. Maršrutas driekiasi pro gražiausius Dzūkijos 
etnografinius kaimus, tad galėsite ne tik stebėti daugybę sparnuočių, bet ir aplankyti Musteikos bei Zervynų 
kaimus, taip pat užsukti prie hidrografinio gamtos paminklo – Ūlos akies. 

Jei turite daugiau laiko, labai rekomenduojame aplankyti ir vandens paukščių karalystę Žuvinte (2 
maršrutas), Paluknio pievas ir Rūdninkų girią, kurioje galite stebėti kurtinius, tetervinus, naktį klausytis 
pelėdų, o anksti ryte – genių balsų (13 maršrutas). Paluknio pievose ir Rūdninkų girioje taip pat grožėsitės 
plėšriųjų paukščių skrydžiais.

8    Latežeris-Cimakavas-Ašarėlis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Į rytus nuo Druskininkų miesto telkšantį Latežerį nesunku pasiekti asfaltuotu keliu važiuojant į Marcin-
konis. Dzūkijos regione Latežeris yra išskirtinis dėl pietinėje dalyje slūgsančios žemapelkės ir pelkėjančios 
ežero dalies. Dėl to ir čia aptinkamų vandens paukščių įvairovė yra išskirtinė, palyginti su kitais šio regiono 
ežerais. Latežeryje ne vienus metus kuriasi negausi juodųjų žuvėdrų kolonija, nors ir negausiai, aptiksite 
daugelį mūsų krašto vandens paukš-
čių rūšių, tarp kurių vyrauja klykuolės. 
Greta ežero peri ir čia medžioja spar-
čiai mūsų krašte nykstantys juodieji 
pesliai, pasigauti maisto atskrenda 
jūriniai ereliai, o paežerės miškuose 
naktį galima išgirsti lutučių ir žvirbli-
nių pelėdų balsus.

Pro Kermušijos kaimą keliauda-
mi link Ašarėlio ežero, neretai paste-
bėsite kukutį, visas meletų rūšis, o 
jei pasiseks – ir medžioti atskridusį 
žalvarnį. Tačiau kelionės tikslas turėtų 
būti į vakarus nuo rekreacinio Ašarėlio 
ežero esančios plynojo kirtimo biržės, kuriose, be minėtų rūšių, beveik visada pamatysite saugomus uldukus 
ir sketsakalius.

Nuo Kermušijos kaimo gerai pravažinėtu miško keliuku pasukę į rytus, netruksite pasiekti Cimakavo 
pelkynus ir brandžius miškus apimantį ornitologinį draustinį. Judant šiuo keliuku, gali pasisekti susidurti su 
kurtinio patele ar girių galiūnu briedžiu. Cimakavo draustinis išskirtinis dėl jame perinčių geninių ir pelėdi-
nių paukščių įvairovės, todėl čia reikėtų lankytis vakarop arba anksti ryte, kai jus pasitiks ir gervių trimitai, 
o Kermušijos pievose dar neseniai burbuliuodavo tetervinai. Tačiau čia, palikus automobilį, daugiau laiko 
reikia praleisti po draustinį vaikštant pėsčiomis. Šiose apylinkėse kelis kartus stebėtas ir ypač retas mūsų 
krašte gyvatėdis.

6    Raigardo slėnis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–rugsėjo mėnesiai.

Nemuno slėnyje, kiek piečiau 
Druskininkų, plyti didžiulis, kone 
20 km², slėnis, kuriame yra išlikusių 
senvagių fragmentų. Šią žymaus 
Lietuvos menininko M. K. Čiurlio-
nio išgarsintą vietą itin pamėgo reti 
sparnuočiai. Slėnyje gausu perkūno 
oželių, aptinkama ir kitų tilvikų, įpras-
tos griežlės, miško, pievų ir vandens 
paukščiai. Tačiau neretą stebėtoją šis 
slėnis vilioja dėl čia palyginti įprastų kukučių, kurių upsėjimas sklinda iš skirtingų slėnio kraštų. Plėšrieji 
paukščiai taip pat mėgsta Nemuno slėnį, todėl į jį pamedžioti atskrenda net iki 15 skirtingų plėšriųjų paukš-
čių rūšių, perinčių aplinkiniuose miškuose. Čia taip pat galima pastebėti ypač retą Lietuvoje pilkąją startą, 
pasigrožėti įsikūrusia pilkųjų garnių kolonija.

Nemune ties šiuo slėniu susiformavo dvi smėlio salos, kuriose kiekvieną pavasarį apsigyvena dešimtys 
porų upinių ir mažųjų žuvėdrų, kirų. Neretai poilsio apsistoja ir didžiųjų dančiasnapių vados, o virš Nemuno 
upės medžioja jūriniai ereliai, juodieji pesliai, rečiau žuvininkai. Vasaros pabaigoje salelėse maitinasi įvairios 
tilvikų rūšys. Patogiausia šias saleles apžiūrėti nuo specialiai tam įrengtos regyklos, esančios kitoje Nemuno 
upės pusėje, nuo Lipliūnų kaimo. 

Raigardo slėniu driekiasi pasienio ruožas, todėl vykstant į šią teritiriją su savimi būtina turėti asmens 
dokumentus.

13   Paluknio pievos, Papio ežeras ir Rūdninkų giria 

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–spalio mėnesiai. 

Nuo Vilniaus centro Alytaus–Varėnos kryptimi pavažiavę vos 30 min., pasieksite vieną įdomiausių 
gamtinių buveinių kompleksų Pietų Lietuvoje. Ties Madžiūnų kaimu atsiveria plačios, kadaise nusausintos 
ir paverstos kultūrinėmis Merkio upės slėnio pievos, kurių ornitologinės svarbos nepranoksta nė viena kita 
greta Vilniaus esanti teritorija. Pievos sparnuočiams svarbios ne tik migracijų metu, kai čia leidžiasi gausūs 
žvirblinių paukščių būriai, medžioti apsistoja plėšrieji paukščiai, maitinasi dideli tilvikų pulkai, vandens 
paukščiai. Perėjimo laikotarpiu pievose galima aptikti nykstančių sparnuočių: paprastųjų griciukų, stulgių, 
gaidukų, raudonkojų tulikų, taip pat pievinių lingių, griežlių ir putpelių, kurių gausa ypač stebina sutemus. 
Paluknio pievose į tuokvietes susirenka tetervinai, kurių čia galima pastebėti iki rudens. Na, ir, žinoma, šiose 
pievose medžioja aplinkiniuose miškuose perinčios įvairios plėšriųjų paukščių rūšys.

Į rytus nuo šių pievų, už žuvininkystės tvenkinių, kurių lankymas paukščių stebėtojams yra ribojamas, 
verta užsukti prie seklaus Papio ežero. Jį paukščiai mėgsta ne tik per migracijas, bet ir perėjimo laikotarpiu. 
Tuomet čia stebėsite juodąsias, upines, o kai kuriais metais ir baltasparnes žuvėdras, didžiulę rudagalvių kirų 
koloniją, kurioje peri ir įvairios ančių rūšys. Per migracijas ši teritorija ypač įdomi ankstyvą pavasarį, kai čia 
anksti atsirandančiose properšose jau kovą galima aptikti įvairių vandens paukščių. 

Trečioji šio gamtinio komplekso dalis – Rūdninkų giria. Ši giria ypač svarbi plėšriesiems ir vištiniams 
paukščiams, pelėdoms ir geniams. Girioje peri jūriniai ir mažieji ereliai rėksniai, vapsvaėdžiai, vanagai, 
startsakaliai ir sketsakaliai. Prieš kurį laiką čia nuolatos buvo stebimi ir itin reti šalyje gyvatėdžiai. O pačioje 
girios glūdumoje plyti sovietmečiu naudotas karinis poligonas, kurio išlikę smėlynai privilioja kukučių, 
dirvoninių kalviukų, čia yra ir viena didžiausių Dzūkijoje tetervinų tuokviečių. Smėlynų pakraštyje žaliuo-
jančiuose pušynuose yra tikimybė pamatyti dar vieną stambų vištinį paukštį – kurtinį. Jį galima aptikti 
važinėjant miško keliukais, aišku, tam teks skirti daugiau laiko. Be kitų įprastų miško sparnuočių, Rūdninkų 
giria žymi ir genių bei pelėdų įvairove, tarp kurių bene įdomiausi yra tripirštis genys, pilkoji meleta, lututė 
ir žvirblinė pelėda.

4    Dusios ežeras ir Simno tvenkiniai

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–gegužės ir spalio–lapkričio mėnesiai.

Metelių regioniniame parke 
telkšo trys didžiuliai ežerai – Dusia, 
Metelys ir Obelija. Visi trys ežerai gerai 
žinomi ne tik dėl išskirtinio grožio, bet 
ir dėl juose aptinkamų gamtinių ver-
tybių, o ypač paukščių. Be jų, aplinki-
niuose sekliuose vandens telkiniuose 
nuo seno gyvena mūsų krašte itin reti 
baliniai vėžliai. Ežeruose pavasarį ir 
rudenį apsistoja gausūs migruojančių 

3    Žaltyčio ir Rimiečio ežerai bei Buktos miškas

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–spalio mėnesiai.

Perinčių ir praskrendančių vandens paukščių gausa Žaltyčio ežeras nusileidžia tik Žuvinto ir Dusios 
ežerams. Jame peri saugomi didieji baubliai, plovinės vištelės, pilkosios žąsys, gausu kragų, įvairių rūšių 
ančių, nendrinių lingių. Per migracijas ežere ir jo apylinkėse apsistoja didžiuliai žąsų ir kitų vandens paukščių 
pulkai. Tai lemia ežero ypatybės: nors Žaltytis yra 289 ha ploto, tačiau didžiausias jo gylis – tik 4,1 m, o 
vidutinis – 1,7 m, krantai žemi, pel-
kėti, dugnas lėkštas, padengtas storu 
dumblo sluoksniu, vietomis siekian-
čiu 2 m. Žaltyčiui suteiktas botaninio-
zoologinio draustinio statusas. 

Vos 5 km į šiaurę nuo Lazdijų 
miesto, Raišupės ir Kirsnos upelių 
slėniuose, slūgso Rimiečio ežeras. 
Jo pakrantės smarkiai užpelkėjusios, 
apaugusios medžiais, o prieinames-
nėse vietose stūkso sodybos, todėl 
lankytis prie šio ežero yra gana su-
dėtinga. Viena geresnių apžvalgos 
vietų yra tik rytinėje Rimiečio dalyje, iš kurios galite stebėti ežere perinčias antis ir juodąsias žuvėdras, 
o vakarais klausytis didžiųjų baublių, ilgasnapių vištelių. Ežerą supančiose kadaise nusausintose pievose 
vis dar galima aptikti tokių saugomų rūšių, kaip pievinė ir nendrinė lingės, griežlės, putpelės, plėšriosios 
medšarkės ir kt.

Buktos miško gamtos pažintinis takas, kurio ilgis – 1,8 km, yra viena geriausių vietų šiame regio-
ne miško paukščiams stebėti. Brandžiame lapuočių medyne galite aptikti baltnugarių ir vidutinių genių, 
juodųjų meletų, mažųjų musinukių ir kitų įprastų miško paukščių. Geriausias metas keliauti šiuo taku yra 
balandžio–liepos mėnesiai. Tuomet miškas skamba nuo čia perinčių paukščių giesmių.

1    Amalvo ežeras ir polderis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–liepos mėnesiai. 

Vos 10 km į rytus nuo Marijampolės esanti Žuvinto biosferos rezervatui priklausanti teritorija išsiskiria 
unikaliomis ir natūraliomis gamtinėmis buveinėmis. Sovietmečiu čia plytėjusios šlapios pievos buvo stipriai 
numelioruotos ir vietomis paverstos dirbamais laukais, tačiau dalis jų, besidriekiančios rytinėje ir šiaurinėje 
ežero pusėse, ir po melioracijos liko itin svarbios gamtiniu, o ypač ornitologiniu požiūriu. Pievose peri tokios 
retos paukščių rūšys, kaip stulgiai, rau-
donkojai tulikai, pievinės lingės, miško 
pakraščiuose galima stebėti sklandan-
čius juoduosius gandrus. Ši teritorija 
itin svarbi migracijų metu, kai pievos 
užliejamos polaidžio vandens ir jose 
apsistoja dešimtys tūkstančių žąsų, 
ančių ir tilvikų.

2    Žuvinto ežeras ir gretimi laukai

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–spalio mėnesiai. 

Tai pirmoji Lietuvos saugoma teritorija, kurią dar 1937 m. įsteigė žymus Lietuvos gamtininkas orni-
tologas Tadas Ivanauskas, pastebėjęs unikalią šio ežero ir jo apylinkių svarbą paukščių apsaugai. Dabar šiai 
saugomai teritorijai suteiktas biosferos rezervato statusas. 

Ežere per migracijas apsistoja tūkstančiai vandens paukščių – ančių, žąsų, o jo salose ir pakrantėse 
leidžiasi ir migruojančių tilvikų būriai. Rudeniop Žuvinto paliose (pelkėse) nakvynės apsistoja gausūs mig-
ruojančių gervių būriai. Veisimosi laikotarpiu ežere ir jo apylinkėse taip pat susitelkia daugybė saugomų 
sparnuočių rūšių. Bene labiausiai Žuvintą garsinantis paukštis – meldinė nendrinukė. Be šio globaliai nyks-
tančio giesmininko, ežere peri ir daug retų ančių, pilkosios žąsys, plovinės vištelės, švygždos, didieji baubliai, 
mėlyngurklės, ūsuotosios zylės, o iš palių į laukus pasimaitinti neretai išskrenda ir tetervinai. Nemažai jų 
galima pamatyti keliaujant maršrutu greta Žuvinto ežero link Ąžuolinių kaimo.

7    Merkinė

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–rugsėjo mėnesiai.

Vietą ties Nemuno ir Merkio santaka gamtininkai seniai žino kaip vieną įdomiausių gamtiniu po-
žiūriu teritorijų Dzūkijoje. Šių upių slėniuose, be retų augalų ir vabzdžių, galima aptikti ir daug retų bei 
saugomų sparnuočių. Paukščių veisimosi metu, pasivaikščiojus Merkio pievomis ar prie Straujos žiočių, 

5    Veisiejų regioninis parkas 

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–liepos mėnesiai. 

Veisiejų regioninio parko centre esantys Ančios ežeras ir Veisiejų gyvenvietė yra įdomi vieta ne tik dėl 
kultūrinių vertybių bei vaizdingų vietų, bet ir ornitologiniu požiūriu. Veisiejų dvaro parke įsikūrusi didžiausia 
Dzūkijoje kovų kolonija, o einant ežero pakrante galima klausytis didžiųjų baublių, stebėti perinčius ausuo-
tuosius kragus, krakšles, ežerines nendrinukes bei kitus miško ir nendrynų paukščius. Čia aptiksite ir didžiųjų 
dančiasnapių.

Pavažiavę vos 2 km nuo Veisiejų šiaurės vakarų kryptimi pasieksite Petroškų mišką. Miškas ypatingas 
dėl mišrių ir brandžių medynų, kurių vakarinėje Dzūkijoje nedaug. Dėl tokios medynų sudėties čia galima 
pastebėti įvairių genių rūšių, mažųjų musinukių, baltabruvių nykštukų, naminių ir žvirblinių pelėdų, jerubių. 

4 km vakarų kryptimi nuo Kapčiamiesčio, ties Kalviškių kaimu, pasieksite Niedaus ornitologinį draus-
tinį. Kiekvieną pavasarį Veisiejo ežere dvi greta stūksančias salas „okupuoja“ vandens paukščiai. Salose 
įsikuria kirų ir žuvėdrų kolonijos, kurios čia gyvena nuo pat balandžio pradžios iki liepos pradžios. Salose 
ir jas supančiuose nendrynuose peri kuoduotosios, rudagalvės, didžiosios antys, ausuotieji kragai, laukiai, 
nendrinės lingės, didieji baubliai, o pirmiausia į akis krinta arčiausiai kranto esanti sala, kurios visą teritoriją 
užima rudagalviai, kaspijiniai ir sidabriniai kirai, prie kurių glaudžiasi upinių žuvėdrų kolonija. Toliau stūk-
sančioje mišku apaugusioje saloje yra nuolatinė didžiųjų kormoranų poilsio vieta.

11   Paramėlis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Pietiniu Čepkelių pelkės pakraščiu vingiuojanti Katros upė yra unikali ne tik dėl plačių užpelkėjusių 
pakrančių, supančių šią paslaptingą upę. Ši upė – vienintelė Lietuvoje, tekanti į dvi puses. Maždaug ties 
Paramėlio kaimu Katra pradeda tekėti rytų kryptimi link Dubičių ir netrukus jos vandenis pasiglemžia Ūla, o 
nuo Paramėlio į vakarus ji vingiuoja per plačias girias, Čepkelių raisto pakraščiu. 

Katros slėnyje, ties Paramėlio kaimu, vakarais ir naktimis galima klausytis ilgasnapių ir plovinių vištelių, 
žvirblinių ir naminių pelėdų, kurių balsai susipina su varliagyvių – kūmučių ir medvarlių – balsais. Tamsoje 
važiuojant miškų keliukais, reikėtų dairytis ant kelio tupinčių paslaptingųjų lėlių, kurie savo vietą išduoda 
ne tik varlę primenančiu kurkimu, bet ir iš toli spindinčia akimi. Apsilankyti čia verta ir dieną: pasivaikščioję 
po Paramėlį, galite išgirsti ir pamatyti kukučius, juodąsias ir žaliąsias meletas, o Katros slėnis skamba nuo 
perkūno oželių balsų. 

Vakare ar anksti ryte užsukę į Pelesos botaninį-zoologinį draustinį prie Dubičių, išgirsite didžiuosius 
baublius, griežles, švygždas ir ilgasnapes višteles. Visus šiuos garsus lydės skardus nendrinukių balsų fonas. 
Laukuose piečiau Dubičių iš miškų pasimaitinti išskrenda gražuoliai tetervinai, mažieji ereliai rėksniai. Vaka-
rais čia dažnai pavyks pamatyti ir briedžius.

vandens paukščių būriai. Ypatingas laikas aplankyti šiuos ežerus – vėlyvas ruduo. Spalio–lapkričio mėne-
siais Dusios ir Metelio ežeruose apsistoja retai vidaus vandenyse pastebimos jūrinės antys, narai ir kragai, 
gausiai aptinkama vandens paukščių, o juos akylai seka jūriniai ereliai.

Simno žuvininkystės ūkio tvenkiniai – paukščių stebėtojams taip pat patraukli vieta per rudenines 
migracijas. Iš tvenkinių išleidus vandenį, spalio–lapkričio mėnesiais, čia susirenka gausūs tilvikų būriai. Ne-
retai tvenkiniuose susitelkia net tūkstantiniai dirvinių sėjikų ir pempių pulkai, tarp kurių galima aptikti ir kitų 
tilvikų rūšių, o greta ilsisi įvairių kirų būriai bei garniai.

12  Daugų žuvininkystės ūkis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–spalio mėnesiai. 

Žuvininkystės tvenkiniai yra itin mėgstama įvairių sparnuočių susibūrimų vieta nuo ankstyvo pavasario 
iki pat vėlyvo rudens. Gavus administracijos leidimą, Daugų tvenkinius patogu apžvelgti nuo aukštų dambų, 
kuriomis galima ir automobiliu apvažiuoti teritoriją. 

Vakariniame didžiausiame nuo vėjų užstotame tvenkinio krante susiformavusi plati nendrių, vietomis 
švendrų juosta. Tai paukščių stebėtojams įdomiausias Daugų tvenkinio krantas. Mat čia peri didysis baublys, 
pilkosios žąsys, laukiai, nendrinės lingės, pilkosios ir kitų rūšių antys. Rudenį susidaro iki 150–200 gulbių 
nebylių būriai, 1 500 laukių, kiek mažesnės gulbių giesmininkių, didžiųjų, kuoduotųjų ir rudagalvių ančių, 
klykuolių santalkos. Rudeniop, nuleidus tvenkinius, čia laikosi jūriniai ereliai, kanaluose braido didieji baltieji 
ir pilkieji garniai, plaukioja didžiosios antys, rudagalvės kryklės. Į nuleistus tvenkinius gausiais būriais poilsio 
leidžiasi migruojančios pempės, dirviniai sėjikai ir kiti tilvikiniai paukščiai, įvairios kirų rūšys.

jūsų dėmesį atkreips įvairūs pievų ir plėšrieji paukščiai, kukučiai, uldukai ir geniai. Vakarais Merkio slėnyje 
koncertuoja griežlės, o upėje mažas žuveles medžioja gražuoliai tulžiai. Dvi didžiulės Nemuno salos su 
greta esančiomis smėlio seklumomis tik praturtina šią paukščių pamėgtą vietą. Salose kai kuriais metais 
peri mažosios ir upinės žuvėdros, įvairios ančių ir tilvikų rūšys, jauniklius poilsio čia atsiveda ir saugomi 
didieji dančiasnapiai.

9    Čepkelių raistas ir Dzūkijos etnografiniai kaimai 

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – kovo–liepos mėnesiai.

Dzūkijos girių glūdumoje, greta sienos su Baltarusija, slūgso Čepkelių raistas. Tai ne tik didžiausia 
Lietuvos aukštapelkė (5 858 ha), bet ir žemapelkiniai viksvynai bei juodalksnynai, sausi kerpšiliai, pelkių 

10   Zervynos ir Ūlos akis

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – balandžio–liepos mėnesiai.

Ūla – viena gražiausių Dzūkijos upių, kurios ištakos yra Baltarusijos teritorijoje, o vingiuodama per 
pušynus ji įteka į Merkį aukščiau Puvočių. Greta šios upės įsikūrę ir seni šiliniai dzūkų kaimai, kuriems tyras 
upės vanduo teikia gyvybę šimtus metų. 

Vienas tokių kaimų, iki šių dienų išlaikęs savo dzūkišką dvasią, yra Zervynos. Šis etnografinis gatvinis 
kaimas žavi ne tik senovine architektūra, bet ir kaimą supančios gamtos įstabumu. Kaime galima aptikti 
žaliųjų meletų, kukučių, o jo pakraščiuose išgirsti lygutės arba karvelio ulduko giesmę. Pasidairę į dangų, 
galite išvysti sklandančius vapsvaėdžius ir net juoduosius gandrus. Upėje galima pastebėti ir saugomų di-
džiųjų dančiasnapių.

Pavažiavę vos 5 km ŠV kryptimi, atvyksite prie Ūlos akies, kuri paskelbta hidrografiniu gamtos pa-
minklu. Ūlos slėnyje iš gelmių besiverčianti vandens versmė apsupta aukštų smėlėtų skardžių, kuriuose 
ruošdamiesi perėti urvelius rausia smaragdiniai žvejai – tulžiai. Šį sparnuotį galite stebėti tiesiog nuo tiltelio 
per Ūlos upę. Dažniausiai jį išvysite praskrendantį išilgai upės vagos, o apie savo skrydį jis iš anksto praneša 
greitai cypsėdamas aukštu balsu. Atvykę anksti ryte, kol dar nesilanko turistai ir upe neplaukia baidarės, 
šį paukštelį galite matyti tupintį ant iš vandens iškilusių kuolų greta tiltelio arba virš upės styrančių šakų.

Savaitgalio maršrutas Dzūkijoje rudenį 

Tinkamiausias laikas paukščiams stebėti – rugpjūčio–spalio mėnesiai.

Maršrutas pateikiamas stebėtojams iš užsienio, kurie viešnagei turi vos vieną savaitgalį, todėl stengiasi 
aplankyti tik svarbiausias stebėjimo vietas. Gamta besidomintys Lietuvos piliečiai jam gali skirti kelias išvykas.

Į savaitgalio maršrutą įtrauktos beveik visos svarbiausios paukščių stebėjimo vietos Dzūkijos regio-
ne rudeninės migracijos metu. Juo keliaudami, vandens paukščius stebėsite keliuose vandens telkiniuose, 
žąsis ir gerves – laukuose, tilvikinius paukščius – žuvininkystės tvenkiniuose. Buktos pažintiniame take 
geriausia lankytis ankstyvą rytą, nes 
rudenį paukščiai aktyvesni būna tik 
pirmomis valandomis po saulėtekio. 

Jei turite daugiau laiko, reko-
menduojame užsukti į dar dvi teri-
torijas, neįtrauktas į šį maršrutą, – į 
Daugų žuvininkystės ūkio tvenkinius 
(12 maršrutas) ir Paluknio pievas su 
Papio ežeru (13 maršrutas). Šias teri-
torijas migruojantys sparnuočiai taip 
pat mėgsta rudenį.

salos ir ežerai. Beveik visa aukštapelkės teritorija priklauso Čepkelių valstybiniam gamtiniam rezervatui, dėl 
to žmonių lankymasis pačioje aukštapelkėje yra griežtai draudžiamas ir kontroliuojamas. Tačiau teritorijos, 
juosiančios šią unikalią vietovę, dažnai neką mažiau įdomios nei pats rezervatas, todėl apsilankyti apžvalgos 
bokšte aukštapelkės pakraštyje, pavaikščioti po miškus greta rezervato visuomet verta, tikintis išvysti tokius 
retus sparnuočius, kaip tetervinas, kurtinys, jerubė, jūrinis erelis, vapsvaėdis, sketsakalis, lututės, žvirblinės 
pelėdos, juodoji, pilkoji ir žalioji meletos, egliniai kryžiasnapiai ir kt. Jei pasiseks, taip pat galite pamatyti 
lygiažvynių žalčių, vilkų, lūšių ir briedžių. 

Pelkės apsuptyje nuo seno kūrėsi mediniai šilinių dzūkų kaimai, kurių dalis išliko iki šių dienų. Dalis 
kaimų yra paskelbti etnografiniais, todėl šis kultūros paveldas yra saugomas ir puoselėjamas. Keliaudami 
šiuo maršrutu, turėsite galimybę stebėti retus Dzūkijos krašto sparnuočius ir grožėtis šimtmečius stovinčiais 
etnografiniais šilinių dzūkų kaimais, kuriuose neretai galima pamatyti kukučių.
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