
Opis wybranych wód, użytkowanych przez  
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Olsztynie 
 

 

Jezioro Długie w Olsztynie  

Jezioro położone w zachodniej części Olsztyna. Powierzchnia jeziora 

wynosi 26,6 ha, głębokość maksymalna 17,3 m. Zlewnia jeziora w południowej części 

jest w całości zurbanizowana, środkowa część od zachodu otoczona jest zabudową. 

Obrzeża części północnej porośnięte są lasem. Na północny wschód od jeziora 

znajduje sie rezerwat Mszar. Dzięki malowniczej okolicy oraz obecności wielu 

atrakcyjnych stanowisk wędkarskich, jezioro stwarza dogodne warunki do 

wędkowania oraz wypoczynku. 

Gatunki ryb występujące w jeziorze Długim to: szczupak, boleń, okoń, lin, leszcz, 

karaś, płoć, węgorz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro Długie m. in. 

szczupakiem, linem, węgorzem. 

Na jeziorze Długim obowiązuje zakaz stosowania zanęt roślinnych i połów 

ryb ze środków pływających. 

 

Rzeka Łyna 

Łyna to najdłuższa rzeka na Warmii i Mazurach. Ma charakter nizinny, jednak 

na niektórych odcinkach występują przełomy o charakterze górskim. Roślinność 

wodna jest urozmaicona, brzegi z reguły są porośnięte, na rozlewiskach występują 

szuwary: trzcina pospolita, pałka wąsko i szerokolistna, tatarak, turzyce. Ryby 

występujące w Łynie to: szczupak, płoć, okoń, sum, węgorz, kleń, jelec, jaź, leszcz, 

krąp, kiełb, boleń, brzana, świnka, pstrąg potokowy. Na rozlewiskach Łyny 

możemy również spotkać sandacza. Oprócz atrakcyjności wędkarskiej Łyna to także 

szlak spływów kajakowych oraz doskonałe miejsce na spacer nad malowniczymi 

brzegami. Każdego roku Okręg PZW Olsztyn zarybia Łynę wieloma gatunkami ryb, 

m. in. szczupakiem, jaziem, kleniem, brzaną. 
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Rzeka Pasłęka 

Długość rzeki wynosi około 169 km. Rzeka Pasłęka od źródeł aż do ujścia do 

Zalewu Wiślanego stanowi utworzony zarządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Przemysłu Drzewnego, Rezerwat Przyrody "Ostoja Bobra na rzece Pasłęce". Na 

całej swojej długości Pasłęka posiada odcinki o szybkim nurcie, ze stromymi 

brzegami, piaszczystym i kamienistym dnie. Otoczenie stanowią malownicze lasy 

oraz dziewicze tereny. Brzegi rzeki w znacznej długości są naturalnie ukształtowane 

przez nurt wody. Znajdują się w nich liczne wymyte dołki i jamy, zwłaszcza na 

zakolach, stanowiąc doskonałe kryjówki dla ryb. Pasłęka zarybiana jest pstrągiem 

potokowym i lipieniem.  

Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń 

wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. 

Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, 

lipienia – 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.  

 

Rzeka Gołdapa 

Brzegi rzeki są porośnięte są trzciną, tatarakiem, strzałką wodna. Spośród 

roślinności wodnej występuje moczarka kanadyjska, rdestnica przeszyta i grążel 

żółty. W rzece Gołdapa występują następujące gatunki ryb: pstrąg potokowy, 

strzelba potokowa, brzana, kleń, piekielnica, jelec, krąp, karaś, lin, okoń, płoć, 

szczupak, węgorz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem 

potokowym.  

Rzeka Gołdapa posiada odcinki wody o charakterze górskim. Przynęty 

sztuczne – wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny 

pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.  

 

Rzeka Morąg 

Rzeka Morąg jest lewobrzeżnym dopływem Pasłęki. Jej długość wynosi 2,3 

km. Dno rzeki jest piaszczyste. Ryby występujące w rzece: kleń, pstrąg potokowy, 

płoć, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in.  pstrągiem potokowym. 
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Rzeka Morąg jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Wędkowanie możliwe 

jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny 

pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia – 32 cm. Limit dzienny 

po 1 szt.  

 

Rzeka Łukta 

Rzeka Łukta to prawobrzeżny dopływ Morąga. Ma długość 12 km. Koryto 

rzeki jest uregulowane, silnie zarośnięte, szerokość 3 m, głębokość przekracza 1 m, 

dno piaszczyste. Gatunki ryb występujące w tej rzece to: ciernik, cierniczek, pstrąg 

potokowy. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem potokowym. 

Rzeka Łukta jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Wędkowanie możliwe 

na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Olsztynie. Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 

40 cm i od 50 cm wzwyż, lipienia – 32 cm. Limit dzienny po 1 szt. 

 

Rzeka Drwęca 

Rzeka Drwęca na całej długości, z wyłączeniem krótkich odcinków 

w miastach płynie naturalnym korytem, brzegi rzeki są nieuregulowane, często 

strome, z licznymi wymytymi jamami, stanowiącymi doskonałe kryjówki dla wielu 

gatunków ryb. Dno rzeki jest urozmaicone, z licznymi dołkami, głównie piaszczyste, 

czasami żwirowate i kamieniste. Na dnie zalegają powalone drzewa, wśród których 

znajdują kryjówki ryb. W rzece występują ryby: pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, 

kiełb, płoć, okoń, leszcz, krąp, ukleja, jaź, kleń, węgorz, lin, karaś srebrzysty. 

Okręg PZW w Olsztynie zarybia Drwęcę m. in. pstrągiem potokowym.  

Rzeka Drwęca jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przynęty 

sztuczne – wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny 

pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.  
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Rzeka Miłakówka 

Dno rzeki jest głównie piaszczyste i zarośnięte roślinnością zanurzoną. Na 

dnie zalegają liczne drzewa, wśród których ryby znajdują kryjówki. Brzegi rzeki są 

nieuregulowane. Ryby występujące: pstrąg potokowy, strzebla potokowa, śliz, 

kleń, płoć, kiełb. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę m. in. pstrągiem 

potokowym.  

Rzeka Miłakówka jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przynęty 

sztuczne – wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny 

pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.  

 

Rzeka Giłwa 

Rzeka Giłwa to prawobrzeżny dopływ rzeki Pasłęka. Dno rzeki jest 

przeważnie piaszczyste, głębokość od 0,4 m do ponad 1,5 m. Ryby występujące w tej 

rzece to: ukleja, strzebla potokowa, płoć, pstrąg potokowy. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia rzekę pstrągiem potokowym.  

Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń 

wydawanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. 

Obowiązuje wymiar ochronny pstrąga potokowego do 40 cm i od 50 cm wzwyż, 

lipienia – 32 cm. Limit dzienny po 1 szt.  

 

Rzeka Pisa 

To prawobrzeżny dopływ rzeki Łyna. Powierzchnia rzeki Pisa wynosi 24,7 ha. 

Dno rzeki jest urozmaicone, piaszczysto żwirowate, fragmentami kamieniste. Brzegi 

miejscami porośnięte trzciną. W rzece występuje: kleń, płoć, jaź, jelec, okoń, krąp, 

ukleja, leszcz, szczupak. Okręg PZW w Olsztynie zarybia rzekę szczupakiem i 

jaziem. 

 

Rzeka Węgorapa 

Na znacznej części rzeki dno jest miękkie, brzegi porośnięte trzciną, 

tatarakiem, strzałką wodną. Ryby występujące w tej rzece to: płoć, okoń, lin, kleń, 
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jelec, jaź, miętus, leszcz, brzana, boleń, szczupak. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

rzekę szczupakiem i jaziem.  

Rzeka Węgorapa jest odcinkiem wody o charakterze górskim. Przynęty 

sztuczne – wyłącznie spinning i sztuczna mucha. Obowiązuje wymiar ochronny 

pstrąga potokowego 35 cm, limit dzienny 1 szt.  

 

Kanał Mazurski nr 1 

Linia brzegowa kanału jest słabo urozmaicona, brzegi są uregulowane, 

porośnięte trzciną, sitowiem i tatarakiem. Roślinność zanurzona jest silnie 

rozwinięta, dominuje moczarka kanadyjska i rogatek. Gatunki ryb występujące w 

kanale: leszcz, płoć, krąp i okoń, lin, karaś pospolity i srebrzysty, szczupak. Okręg 

PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem. 

 

Kanał Mazurski nr 2 

Linia brzegowa kanału jest słabo urozmaicona, brzegi są uregulowane, 

porośnięte trzciną, sitowiem i tatarakiem. Roślinność zanurzona jest silnie 

rozwinięta, dominuje moczarka kanadyjska i rogatek. Gatunki ryb występujące w 

kanale: leszcz, płoć, krąp, okoń, szczupak. Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał 

szczupakiem. 

 

Kanał Elbląski   

Brzegi kanału są uregulowane, wzmocnione faszynami. Głębokość kanału 

wynosi ok. 2m, dno jest mało urozmaicone. Ryby występujące w kanale to: leszcz, 

płoć, krąp, okoń, lin, karaś pospolity i srebrzysty, szczupak, sandacz. Okręg PZW 

w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem. 

 

Kanał Brożajcki 

Powierzchnia kanału wynosi ok. 7,6 ha. Dno piaszczysto - żwirowe, miejscami 

kamieniste. Brzegi kanału są przeważnie zalesione, porośnięte trzciną, tatarakiem. 
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Ryby występujące: pstrąg potokowy, strzebla potokowa, brzana, kleń, krąp, płoć, 

okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia kanał szczupakiem. 

 

Jezioro Łąckie (Łąka, Lonker) 

Powierzchnia jeziora wynosi ok. 24,3 ha. Linia brzegowa słabo rozwinięta, 

brzegi porośnięte drzewami. Dno silnie zamulone, stosunkowo płytkie. Ryby 

występujące w jeziorze to: płoć, leszcz, okoń, szczupak, sandacz, krąp, lin, ukleja. 

Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro  szczupakiem. 

 

Jezioro Siemiańskie (Urowiec) 

Powierzchnia jeziora wynosi 24,4 ha. Głębokość maksymalna 31,8 m. Jezioro 

w znacznym stopniu porośnięte trzciną i sitowiem. Ryby występujące w jeziorze 

to: płoć, leszcz, okoń, krąp, lin, karp, amur, szczupak, węgorz. Okręg PZW 

w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem i sumem. 

 

Jezioro Durąg 

Powierzchnia jeziora wynosi 16,5 ha. Głębokość maksymalna 10 metrów. Dno 

jeziora urozmaicone, występują liczne górki. Ryby występujące w jeziorze: leszcz, 

płoć, krąp, okoń, lin, szczupak, węgorz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro 

szczupakiem i sumem. 

 

Jezioro Platyny 

Powierzchnia jeziora wynosi 48,7 ha. Maksymalna głębokość wynosi 6,5 m. 

Jezioro porośnięte szerokim pasem trzcin i tataraku. Występujące gatunki ryb w 

zbiorniku: sandacz, węgorz, szczupak, lin, płoć, karaś, leszcz, krąp, okoń, jazgarz, 

sum, ukleja. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, 

sandaczem.  
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Jezioro Srebrne Duże i Małe 

Powierzchnia jezior wynosi 13,9 ha. Brzegi są porośnięte drzewami. Prawie 

cała linia brzegowa dostępna dla wędkarzy. Występujące gatunki ryb: płoć, leszcz, 

okoń, szczupak, karp, lin. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jeziora m. in. 

Szczupakiem.  

Obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu pływającego.  

 

Jezioro Ględy 

Powierzchnia jeziora wynosi 5,77 ha. Brzegi zbiornika są płaskie, w około 80% 

porośnięte lasem mieszanym. Pozostałą część stanowią podmokłe łąki. Dno jeziora 

jest twarde, głębokość maksymalna wynosi ok. 3 m. Występujące gatunki ryb w 

jeziorze: lin, karaś, szczupak, leszcz, płoć, okoń, ukleja, wzdręga, krąp i jazgarz. 

Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Zapadłe (Czarne Duże) 

Powierzchnia jeziora wynosi 6,00 ha, głębokość maksymalna 18,0 m. Brzegi 

zbiornika są wyjątkowo strome i praktycznie w całości zalesione. Występujące 

gatunki ryb: lin, szczupak, płoć, karaś, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Guzowy Piec 

Powierzchnia jeziora wynosi 10,62 ha. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta. 

Nad zbiornikiem znajdują się zabudowania wiejskie. Dno jest mało urozmaicone, 

silnie zamulone. Głębokość maksymalna wynosi ok. 5 metrów. Jezioro porośnięte 

szerokim pasem trzciny. Występujące gatunki ryb w jeziorze to: karaś, leszcz, płoć, 

okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Złotna (Kalnicki Staw) 

Powierzchnia jeziora wynosi 6,70 ha. Głębokość maksymalna - 2,4 m. Linia 

brzegowa obficie porośnięta tatarakiem zwyczajnym, trzciną pospolitą. Występujące 
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gatunki ryb: okoń, lin, szczupak, płoć, leszcz, karp. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

jezioro m. in. szczupakiem i linem. 

 

Jezioro Bolity (Balwiąg, Fila) 

Powierzchnia jeziora wynosi 10,77 ha. Linia brzegowa słabo rozwinięta. 

Obrzeże porośnięte jest drzewami. Dno zbiornika jest mało urozmaicone. 

Występujące gatunki ryb: płoć, okoń, krąp, szczupak, lin. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. szczupakiem.  

Na jeziorze Bolity obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu 

pływającego.  

 

Jezioro Włodowo  

Powierzchnia jeziora wynosi 14,59 ha. Położone jest w okolicy wsi Włodowo. 

Jezioro ma kształt wydłużony, głębokość maksymalna wynosi 4 metry. Ryby 

występujące w zbiorniku: lin, okoń, szczupak. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

jezioro m.in. szczupakiem. 

 

Jezioro Bieniasze  

Powierzchnia jeziora wynosi 9,64 ha. Położone jest w okolicy wsi Bieniasze. 

Jezioro ma kształt wydłużony, głębokość maksymalna wynosi 4 metry. Występuje 

tu: lin, szczupak, okoń, płoć, leszcz, krąp. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro 

m.in. szczupakiem i sumem.  

 

Jezioro Niegławki  

Powierzchnia zbiornika wynosi 7,22 ha. Jezioro jest płytkie, głębokość 

maksymalna wynosi 2 metry. Spotkać tu można: karasia, lina, okonia. Okręg PZW 

w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem i sumem. 
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Jezioro Litwa  

Powierzchnia jeziora wynosi 9,03 ha. Na bezpośrednią zlewnię jeziora 

składają się pola uprawne położone na stromych zboczach. Tutaj występuje: karaś, 

lin. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. szczupakiem. 

 

Jezioro Skolity  

Powierzchnia jeziora wynosi 39,03 ha. Głębokość maksymalna wynosi 9,8 m. 

Na zbiorniku znajduje się wyspa o powierzchni 0,8 ha. Występują tu ryby: płoć, 

leszcz, lin, karaś, krąp, karp, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m.in. 

szczupakiem. 

Na jeziorze Skolity obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z 

silnikiem spalinowym.  

 

Jezioro Bożęcin (Olchowo) 

Powierzchnia zbiornika wynosi 12,79 ha. Głębokość maksymalna wynosi 6 

metrów. Linia brzegowa obficie porośnięta trzciną pospolitą, tatarakiem. Występują 

tu takie ryby jak: szczupak, okoń, lin, płoć, leszcz, ukleja. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. sandaczem, szczupakiem, węgorzem.  

Na jeziorze obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi i sprzętu pływającego.  

 

Jezioro Pasłęk  

Powierzchnia jeziora wynosi 8,84 ha. Głębokość maksymalna 6 metrów. 

Występują tu: płoć, leszcz, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. 

szczupakiem. 

 

Jezioro Długie (gm. Morąg)  

Powierzchnia jeziora wynosi 10,10 ha. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 

2,7 m. Dno zbiornika jest płaskie. W jeziorze występuje: szczupak, okoń, lin, płoć, 

leszcz, karaś. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, linem. 
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Jezioro Pajtuny  

Powierzchnia jeziora wynosi 12,54 ha. Głębokość maksymalna jeziora do 3 

metrów. Brzegi są płaskie, w znacznej części porośnięte lasem liściastym. Występuje 

tu: lin, karaś, szczupak, leszcz, płoć, okoń, krąp. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Komin (Kajmino) 

Powierzchnia jeziora wynosi 6,56 ha. Jezioro położone w pobliżu miejscowości 

Cerkiewnik. Głębokość maksymalna jeziora dochodzi do 5,0 metrów. Brzegi 

porośnięte krzewami i drzewami. Dno silnie zamulone. Występujące ryby to: płoć, 

leszcz, lin, karaś, krąp, karp, okoń, szczupak, sandacz. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Bartosz 

Powierzchnia jeziora wynosi 7,3 ha. Położone jest w pobliżu miejscowość 

Rukławki. Głębokość maksymalna wynosi ok. 4 metry. Brzegi jeziora są trudno 

dostępne z powodu silnie rozwiniętego pasa szuwarów. Ryby występujące 

w zbiorniku to: lin, szczupak, leszcz, płoć, okoń, krąp, karaś srebrzysty. Okręg 

PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Skok (Bobrówko) 

Powierzchnia jeziora wynosi 12,88 ha. Głębokość maksymalna 6,6 m. Brzegi 

jeziora są łagodne, dostęp do jeziora jest swobodny. Roślinność wynurzona porasta 

linię brzegową wąskimi pasami. Ryby występujące w zbiorniku to: lin, karaś 

srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płoć, okoń, krąp, węgorz, jaź, jelec, 

kleń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. jaziem. 

 

Jezioro Orzyc Mały  

Powierzchnia jeziora wynosi 9,62 ha. Głębokość maksymalna - 3 metry. Brzegi 

jeziora są płaskie. Zlewnię bezpośrednią stanowi głównie las. W zbiorniku spotkać 
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można: lina, karasia, szczupaka, leszcza, płoć, okonia, węgorza, krąpia. Okręg PZW 

w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Mażańskie (Mazany) 

Powierzchnia jeziora wynosi 22,66 ha. Głębokość maksymalna ok. 2,5 m. 

Brzegi zbiornika są płaskie, zlewnię bezpośrednią stanowią głównie podmokłe 

nieużytki rolne oraz grunty orne. Występują tu ryby: lin, karaś srebrzysty, 

szczupak, leszcz, płoć, wzdręga, węgorz, krąp, okoń. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Duś 

Powierzchnia zbiornika wynosi 35,51 ha. Głębokość maksymalna - 6 metrów. 

Brzegi są łagodne, dostęp do jeziora jest swobodny. Otoczenie  jeziora stanowią pola 

uprawne i nieużytki. Ryby występujące to: lin, karaś srebrzysty i pospolity, 

szczupak, leszcz, płoć, okoń, krąp, karp, węgorz, sum, jaź, jelec, kleń. Okręg PZW 

w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, jaziem.   

 

Jezioro Wronowo 

Powierzchnia zbiornika wynosi 14,07 ha. Głębokość maksymalna - 4,7 metra. 

Jezioro otoczone jest lasem liściastym z przewagą brzozy, nad samym brzegiem 

dominują drzewa olchowe. Dno zbiornika jest płaskie, silnie zamulone. Ryby 

występujące w jeziorze to: okoń, szczupak, lin, leszcz, karaś srebrzysty i pospolity, 

krąp, karp, amur. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.  

 

Jezioro Arklickie 

Powierzchnia jeziora wynosi 58,0 ha. Głębokość maksymalna 2 m. Brzegi 

jeziora w niewielkim stopniu porośnięte olszyną. Dno zbiornika jest płaskie, silnie 

zamulone. Zbiornik porośnięty trzciną pospolitą. Występują tu ryby: szczupak, płoć, 

lin, leszcz, karaś, krąp, amur, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. 

szczupakiem. 
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Jezioro Paproteckie  

Powierzchnia jeziora wynosi 27,8 ha. Głębokość maksymalna 7,2 m. Dno 

zbiornika w większości jest muliste. Linia brzegowa porośnięta tatarakiem 

zwyczajnym, trzciną pospolitą. Ryby występujące w zbiorniku: szczupak, okoń, 

węgorz, lin, płoć, leszcz, ukleja, wzdręga. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro 

m. in. węgorzem, linem. 

 

Jezioro Siniec Wielki   

Powierzchnia wynosi 29,6 ha, głębokość maksymalna 29,9 m. Zbiornik 

w dużej części otoczony lasem. Ryby występujące w zbiorniku: płoć, szczupak, 

sielawa, okoń, leszcz, lin, karaś, krąp, węgorz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia 

jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Siniec Mały 

Powierzchnia wynosi 10,52 ha. Głębokość maksymalna 19,0 m. Obrzeże 

jeziora jest mało urozmaicone, prawie całą bezpośrednią zlewnię stanowią lasy. Ryby 

występujące w zbiorniku: płoć, szczupak, sielawa, okoń, leszcz, lin, karaś, krąp, 

węgorz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem. 

 

Jezioro Domowe Duże 

Powierzchnia jeziora wynosi 53,42 ha. Głębokość maksymalna 5,4 m. Zbiornik 

otoczony zabudowaniami. Na jeziorze zlokalizowane są trzy niewielkie wyspy 

trzcinowe. Jezioro przepływowe - łączy się z jeziorem Domowym Małym. Ryby 

występujące: leszcz, lin, szczupak, sandacz, sum, karaś srebrzysty i pospolity, 

okoń, karp, amur, krąp, wzdręga. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. 

sandaczem, szczupakiem. 

 

Jezioro Domowe Małe 

Powierzchnia jeziora wynosi 12,0 ha, głębokość maksymalna ok. 4 m. Linia 

brzegowa porośnięta krzewami, dno zbiornika silnie zamulone. Ryby występujące w 
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zbiorniku: leszcz, lin, szczupak, sandacz, sum, karaś srebrzysty i pospolity, okoń, 

karp, amur, krąp, wzdręga. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. 

sandaczem, szczupakiem. 

 

Jezioro Bukwałd 

Powierzchnia zbiornika wynosi 39,97 ha, głębokość maksymalna 12,4 m. Dno 

jeziora jest piaszczyste i muliste. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią głównie 

użytki rolne (pastwiska, pola uprawne). Ryby występujące w zbiorniku: lin, karaś 

srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płoć, amur, sandacz, sum, węgorz, krąp, 

wzdręga, okoń. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, 

sandaczem.  

 

Jezioro Pupel Duży 

Powierzchnia jeziora wynosi 11,46 ha, głębokość maksymalna 4,8 m. 

Roślinność wynurzona porasta linię brzegową w zachodniej części brzegu. 

Roślinność miękka porasta znaczną część dna jeziora, występuje na głębokości do 3 

metrów. Ryby występujące w zbiorniku: lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, 

leszcz, płoć, sandacz, węgorz, krąp, okoń, wzdręga. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem. 

 

Jezioro Pupel Mały 

Powierzchnia zbiornika wynosi 5,52 ha, głębokość maksymalna 4 m.  Brzegi 

jeziora są płaskie, łagodne. Otoczone w większej części lasem. Ryby występujące w 

zbiorniku: węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć, krąp, karaś srebrzysty 

i pospolity. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.   

 

Jezioro Pietraszewo  

Powierzchnia jeziora wynosi 8,33 ha, głębokość maksymalna ok. 3 m. Obrzeże 

jeziora jest płaskie, zlewnię bezpośrednią stanowią torfowiska, podmokłe łąki 

i bagna. Ryby występujące w zbiorniku: węgorz, szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć, 
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krąp, karaś pospolity i srebrzysty. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. 

szczupakiem, sumem. 

 

Jezioro Wielochowskie 

Powierzchnia jeziora wynosi 67,72 ha, głębokość maksymalna 13,2 m. Linia 

brzegowa słabo rozwinięta, obrzeże jeziora wysokie, miejscami strome. Zlewnię 

bezpośrednią stanowią grunty orne. Ryby występujące w zbiorniku: szczupak, 

węgorz, amur, sum. lin, okoń, leszcz, płoć, krąp, karp, karaś pospolity i srebrzysty. 

Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem. 

Na jeziorze obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z silnikiem 

spalinowym.  

 

Jezioro Guber (Salpik) 

Powierzchnia jeziora wynosi 228,0 ha, głębokość maksymalna 2,1 m. 

Roślinność miękka porasta całe dno jeziora. Dominuje rogatek sztywny. W okresach 

zimowych często dochodzi do przyduch. Ryby występujące w zbiorniku: lin, karaś 

srebrzysty i pospolity, szczupak, leszcz, płoć, okoń. Okręg PZW w Olsztynie 

zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.  

 

Jezioro Martiany 

Powierzchnia zbiornika wynosi 18,48 ha. Dno na całej powierzchni muliste. 

Brzegi jeziora łagodnie schodzące do wody, południowy brzeg wysoki. Ryby 

występujące w zbiorniku: lin, karaś srebrzysty i pospolity, szczupak, płoć, okoń 

leszcz, krąp, wzdręga. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, 

sumem. 

 

Jezioro Kiersztanowo  

Powierzchnia jeziora wynosi 16,0 ha, głębokość maksymalna 6 m. Brzegi są 

płaskie, łagodne. Otoczenie zbiornika stanowią grunty rolnicze - łąki, pastwiska. 
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Ryby występujące w jeziorze: szczupak, węgorz, sandacz, lin, karp, okoń, leszcz, 

płoć, krąp. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.  

 

Jezioro Tuchel  

Powierzchnia jeziora wynosi 42,88 ha, głębokość maksymalna 5 m. Linia 

brzegowa porośnięta wąskim pasem trzciny pospolitej. Roślinność zanurzona bardzo 

uboga, występuje tylko rogatek sztywny. Ryby spotykane w zbiorniku: szczupak, 

węgorz, sandacz, lin, leszcz, płoć, krąp, karaś pospolity i srebrzysty. Okręg PZW w 

Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sandaczem.  

 

Jezioro Mój 

Powierzchnia jeziora wynosi 118,69 ha, głębokość maksymalna - 4,1 m. Linia 

brzegowa porośnięta wąskim pasem trzciny pospolitej. Ryby występujące 

w zbiorniku: szczupak, węgorz, sandacz, lin, okoń, leszcz, płoć, krąp, karp, karaś 

pospolity i srebrzysty. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, 

sandaczem. 

 

Jezioro Siercze  

Powierzchnia jeziora wynosi 61,95 ha, głębokość maksymalna - 2 metry. 

Brzegi są płaskie, otoczenie jeziora stanowią grunty rolnicze. Ryby występujące 

w zbiorniku: szczupak, węgorz, okoń, lin, płoć, leszcz, karaś pospolity i srebrzysty, 

karp, amur. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, karpiem. 

 

Jezioro Kwiedzińskie (Kwidzkie) 

Powierzchnia jeziora wynosi 31,54 ha, głębokość maksymalna - 1,8 m. Brzegi 

są płaskie, otoczenie jeziora stanowią grunty rolnicze. Linia brzegowa porośnięta 

szerokim pasem trzciny pospolitej. Ryby występujące w zbiorniku: szczupak, karaś 

pospolity i srebrzysty, okoń, płoć, leszcz. Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro 

m. in. szczupakiem, sumem, karpiem.    

 


