
Akwen wodny – jezioro Tatarak 

 

 Jezioro Tatarak jest naturalnym zbiornikiem polodowcowym, położonym 

na małym Pojezierzu Kunickim. Znajduje się ok. 5 km na północny – 

zachód od Legnicy, przy miejscowości Jezierzany w województwie 

Dolnośląskim. Powierzchnia jeziora to 20,09 ha, a maksymalna głębokość 

wynosi 6 metrów. Jeszcze przed laty do jeziora wpadała rzeka Lubiatówka, 

ale został zmieniony jej bieg i obecnie biegnie wokół północno - zachodniej 

części zbiornika. Dojechać tu możemy kierując się do Legnicy z autostrady 

A4, a następnie jadąc drogą nr 336 (w kierunku Chojnowa) skręcamy w 

prawo na Ulesie. Stamtąd dzięki drogowskazom bez problemów trafimy 

nad samą wodę. 

 Prawie cała długość linii brzegowej porośnięta jest przez tatarak oraz 

trzcinę; natomiast dno zbiornika w niektórych miejscach pokryte jest 

rdestnicą. Dookoła zbiornika jest zbudowanych kilka pomostów, z których 

możemy swobodnie wędkować. Jednak dla tych wędkarzy, którzy lubią 

twardy grunt pod nogami, miejsca również nie zabraknie. Cała południowa 

część zbiornika jest trudno dostępna z powodu rozciągających się bagien. 

Ale w zamian, ta część wody poraża swoją dzikością, gdyż rośnie tu dużo 

drzew i krzaków, a przede wszystkim jest rzadko odwiedzana przez 

wędkarzy. Jeśli jednak uda nam się przedostać przez bagna (wystarczą 

wodery lub spodniobuty), przy samej wodzie dużo jest stanowisk, na 

których staniemy już suchą stopą. I to właśnie strona południowa jest 

najlepsza pod względem ilości brań. Karpie mają tam wręcz idealne 

warunki do żerowania. 

Dno w tej części zbiornika jest w większości muliste, choć również 

znajdziemy dno żwirowe i piaszczyste. Szczególnie polecam ten odcinek 

podczas wiosny, gdyż są tu najpłytsze miejsca. Północna część zbiornika jest 

tarliskiem ryb, obowiązuje zakaz połowu przez całą wiosnę. Tutaj mamy 

największe szanse spotkać się z amurami, które bardzo często przebywają 

w tych okolicach. Część zachodnia jest dla zwolenników łowienia z 

pomostów, które najliczniej tutaj występują. Natomiast dla tych, którzy 

uwielbiają, wręcz idealny komfort łowienia, polecam brzeg wschodni, gdzie 

jest sporo miejsca na rozbicie całego stanowiska. Warunki w wodzie są 

również atrakcyjne, gdyż dno jest żwirowo – piaszczyste, a dodatkowo jest 

to strona nawietrzna. Karpie już od kilku lat znają kulki i najczęściej są na 

nie łowione. Szczególnie będą łowne wszelkie kulki pływające, a z aromatów 

na pewno sprawdzi się scopex, choć najlepsza jest truskawka. Właściwie 

sprawdzają się wszelkie zapachy owocowe, a ze śmierdziuchów najlepsza 

będzie ryba. Największa jest populacja karpi w przedziale od 6 do 9 kg, 

których często można nałowić się do syta. 

Największy karp złowiony w Tataraku miał ponad 16 kg, ale złowienie 

naprawdę dużej sztuki jest niezwykle trudne. Trafiają się również pięknie 



ubarwione pełnołuskie grubasy, które najczęściej przekraczają 10 

kilogramów. Amury nie osiągają tutaj tak imponujących rozmiarów jak na 

innych wodach, zazwyczaj będą to sztuki do 10 kg . Godziny brań są 

uzależnione od panującej pory roku. Wiosną i jesienią brania następują w 

porach południowych od godziny 11 do 15. Natomiast latem będzie to noc 

oraz wczesne godziny poranne. Nad jeziorem Tatarak dozwolone jest 

używanie środków pływających, co pozwoli na szybkie odnalezienie 

dobrego łowiska oraz wywiezienie zestawów czy zanęty. Dodatkową zaletą 

jest znajdujący się ok. 300 metrów od Tataraku o wiele mniejszy zbiornik, 

w którym również możemy próbować swych sił. 

 Nad jezioro Tatarak warto przyjechać jeśli lubimy dzikość przyrody i nie 

straszne nam komary czy bagna. 
 

Podstawowe dane:  
 

Akwen: Tatarak  

GPS: N 51° 14' 10'' E 16° 06' 22''  
 

Położenie: Województwo Dolnośląskie Powiat Legnicki Gmina Miłkowice  

Właściciel: Woda PZW Okręg PZW Legnica – pod opieką Koło PZW 

„KOLEJARZ” w Legnicy  
 

Dominujące ryby: Amur, Karaś, Karp, Lin. 

Trafiają się piękne okazy Tołpygi i Suma. 
 

Link do strony z mapą: MAPA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikimapia.org/#lat=51.2362077&lon=16.1078024&z=16&l=28&m=b&v=8

