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Na terenie Powiatu Szczycieńskiego znajduje się ponad 100 jezior i kilka rzek. Najwięcej
odnajdziemy w Gminach Pasym i Jedwabno, mniej licznie występują w Gminach Dźwierzuty,
Świętajno i Szczytno. Nie ustępuje im Miasto Szczytno, które jako jedno z niewielu miast w Polsce
może pochwalić się aż dwoma jeziorami w ścisłym centrum miasta. Mowa oczywiście o jeziorach
– Dużym i Małym Domowym. Natomiast w Gminach Wielbark i Rozogi królują rzeki.
Miłośnicy wędkowania odwiedzający Powiat Szczycieński nie mogą narzekać na nudę. Jeziora
oferują wachlarz gatunków ryb od popularnych sandaczy i okoni przez płocie, karpie i leszcze
do ryb rzadkich jak szczupak, węgorz, sum, wzdręga, po sielawę, a nawet amura.
Z racji dobrze rozwiniętej bazy turystycznej – ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater,
amatorzy wędkarstwa bez trudu znajdą na terenie Powiatu nocleg i wypożyczą np. łódź.
Natomiast wszelki niezbędny sprzęt i pozwolenia można kupić w licznych sklepach wędkarskich.
Zapraszamy i życzymy udanych połowów.

www.powiatszcz ycienski.pl

GMINA DŹWIERZUTY
Sasek Wielki GPS: 53.64476, 20.92838
Powierzchnia: 870,5 ha
Głębokość: 8,1 m (średnia) / 38 m (maks.)
Informacje: To największe jezioro w powiecie szczycieńskim o pagórkowatych, miejscami wysokich
i stromych brzegach. Brzeg jeziora jest nierównomiernie porośnięty, miejscami występują liczne tereny
bagniste i torfowiska. Zbiornik posiada dwie wyspy. Na terenie jeziora i jego brzegów obowiązuje strefa
ciszy. Jezioro składa się z 2 zbiorników połączonych wąskim przesmykiem. Wzdłuż brzegów położone
są miejscowości Budy, Dąbrowa, Dźwierzuty i Linowo.
Ryby: leszcz, okoń, sandacz, szczupak, ukleja
Rańskie GPS: 53.70256, 21.07282
Powierzchnia: od 272,5 ha do 291,3 ha
Głębokość: 3,8 m (średnia) / 7,8 m (maks.)
Informacje: Jezioro wydłużone ze wschodu na zachód, a krańce lekko skręcają ku północy. Północny
brzeg i wschodnia część południowego są wysokie i strome, pozostałe płaskie i podmokłe. Jezioro
otaczają pola i łąki, miejscami drzewa. Ze wschodniego krańca zbiornika wypływa struga do Babięt
Wielkich. Na jeziorze znajdują się 2 wyspy. Nad jeziorem leżą wsie: Kałęczyn, Rańsk, Targowska Wólka,
Zalesie. Obecnie jezioro w III stopniu czystości wody.
Ryby: płoć, okoń, karp, lin, karaś i węgorz
Babięty Wielkie GPS: 53.71902, 21.12053
Powierzchnia: 264 ha
Głębokość: 23,9 m (średnia) / 65 m (maks.)
Informacje: Ukształtowanie terenu wokół jeziora jest bardzo zróżnicowane. Brzegi w części północnej jeziora
są płaskie i pagórkowate, wschodnie strome, a pozostałe wysokie. Prawie całe jezioro otaczają lasy. Przy
północnym krańcu jeziora leży miejscowość Śledzie, a przy południowym była leśniczówka Rańsk.
Ryby: sielawa, sieja, ukleja, płoć, leszcz, krąp, okoń, szczupak, sandacz, miętus, węgorz, jazgarz, wzdręga i lin

GMINA PASYM
Kalwa Wielka GPS: 53.65746, 20.76585
Powierzchnia: 584,71 ha
Głębokość: 7 m (średnia) / 32 m (maks.)
Informacje: Jezioro ma kształt podkowy o nierównych ramionach. Dzieli je półwysep Ostrów, na końcu którego
znajduje się jezioro Kalwa Mała. U wejścia do zachodniej odnogi znajduje się Wyspa Szpitalna. Z jeziora wypływa
rzeka Kośna wpływająca do jeziora Kośno. Wokół brzegów znajdują się liczne pomosty wędkarskie.
Ryby: leszcz, szczupak, płoć, sielawa, okoń i węgorz

GMINA SZCZYTNO

Leleskie GPS: 53.64159, 20.84460
Powierzchnia: 441,42 ha
Głębokość: 12,1 m (średnia) / 49,5 m (maks.)
Informacje: Brzegi łagodnie schodzą do wody. Dno piaszczyste, miejscami muliste, z licznymi górkami
i głęboczkami. W płytszych partiach porośnięte roślinnością zanurzoną.
Ryby: sielawa, leszcz, płoć, okoń, szczupak i węgorz.

Jezioro Marksoby (Marksewo) GPS: 53.62732, 21.13024
Powierzchnia: 154 ,6 ha
Głębokość: 4,5 m (średnia) / 10,2 m (maks.)
Informacje: Jest to wąskie i wydłużone jezioro, położone w kierunku północ-południe. Przy jeziorze
znajduje się miejscowość Marksewo. Jezioro objęte strefą ciszy. Istnieje połączenie na południu
z jeziorem Wałpusz. Na południowym wschodzie wypływa niewielka rzeczka Jerutka. W okolicach jeziora
spotkać można wiele umocnień z czasów II wojny światowej.
Ryby: płoć, leszcz, lin, okoń i szczupak

Gromskie GPS: 53.63466, 20.88544
Powierzchnia: 216,18 ha
Głębokość: 5,8 m (średnia) / 16 m (maks.)
Informacje: Otoczone jest lasami, polami i łąkami, rozciąga się z północy na południe. Jezioro w części
południowej posiada trzy wyspy o łącznej pow. ok. 3 ha. Okolice wysp i pn. części jeziora silnie
porośnięte roślinnością zanurzoną.
Ryby: leszcz, szczupak i płoć

Jezioro Wałpusz GPS: 53.59500, 21.06957
Powierzchnia: 436,9 ha
Głębokość: 4,2 m (średnia) / 10,3 m (maks.)
Informacje: Jezioro wydłużone z północy na południe, zwężające się w północnej części. Brzegi
południowej części raczej płaskie i podmokłe, na północy przeważają bardziej strome. W południowowschodniej zatoce do jeziora wpływa Kanał Marksobski z jeziora Marksewo, na północy wpływa rzeczka
z Jeziora Starokiejkuckiego, na południu wypływa rzeka Wałpusza, która poprzez Omulew łączy się
z Narwią.
Ryby: płoć, leszcz, lin, szczupak i okoń

MIASTO SZCZYTNO

Jezioro Sędańskie (Sędańsk) GPS: 53.53693, 20.91271
Powierzchnia: 168,5 ha
Głębokość: 2,5 m (średnia) / 6,1 m (maks.)
Informacje: Zbiornik płytki, o mało rozwiniętej linii brzegowej, dnie miękkim, mulistym. Jezioro okalają
lasy, tylko północne krańce zajmują mokradła i zabudowania wsi Sędańsk. Roślinność wodna bujna.
Ryby: płoć, okoń i sandacz

Jezioro Domowe Małe GPS: 53.56722, 20.99482
Powierzchnia: 11,4 ha
Głębokość: 2,2 m (średnia) / 3,8 m (maks.)
Informacje: Jezioro leży w samym centrum miasta. Nad jego brzegiem znajdują się specjalne kładki dla
wędkarzy, w tym wędkarzy niepełnosprawnych. Kształt zbiornika jest zbliżony do okręgu z niewielką
zatoką w części wschodniej.
Ryby: leszcz, płoć

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GMINA ŚWIĘTAJNO
Piasutno GPS: 53.60958, 21.20390
Powierzchnia: 51,74 ha
Głębokość: 4 m (średnia) / 7 m (maks.)
Informacje: Jezioro otwarte, wydłużone z północnego zachodu na południowy wschód. Brzegi są płaskie
i łagodnie wzniesione. Od południa otacza je wieś Piasutno.
Ryby: szczupak, okoń, płoć, wzdręga i leszcz

DŹWIERZUTY
Jez. Rańskie

GMINA JEDWABNO
Jezioro Małszewskie GPS: 53.58497, 20.72426
Powierzchnia: 202 ha
Głębokość: 6,3 m (średnia) / 16,9 m (maks.)
Informacje: Zbiornik wydłużony z północy na południe. Brzegi jeziora są łagodnie wzniesione,
po stronie północnej i północno-wschodniej płaskie. Otoczenie zbiornika stanowią pola uprawne i łąki,
do północnego brzegu przylega las. Wokół jeziora zlokalizowane są liczne pomosty wędkarskie. Przy
jeziorze znajdują się miejscowości Małszewo i Burdąg.
Ryby: lin, okoń, sandacz, karaś i leszcz
Dłużek GPS: 53.55145, 20.65826
Powierzchnia: 29 ha
Głębokość: 5,7 m (średnia) / 13 m (maks.)
Informacje: Niewielkie ale bardzo urokliwe jezioro śródleśne o dnie piaszczystym i mulistym. Brzegi
wysokie, przeważnie strome, jedynie w części północno-zachodniej niskie i podmokłe. Dokoła bardzo
grzybne lasy.
Ryby: okoń, szczupak, płoć, leszcz i lin
Brajnickie GPS: 53.54918, 20.81438
Powierzchnia: 186 ha
Głębokość: 2,7 m (średnia) / 5,2 (maks.)
Informacje: Zbiornik wydłużony z północy na południe. Brzegi jeziora są pagórkowate lub płaskie, dalej
od lustra wody stają się wysokie i strome. Południowo-wschodnią część brzegu otacza las, na północnej
znajdują się pola i podmokłe łąki. Wokół jeziora znajdują się miejscowości Witowo, Brajniki i Warchały.
Ryby: karp, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, szczupak i węgorz
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Świętajno Łąckie GPS: 53.60000, 21.24898
Powierzchnia: 182,82 ha
Głębokość: 4,5 m (średnia) / 12 m (maks.)
Informacje: Jest to wąskie i mocno wydłużone jezioro, położone w kierunku północny zachód –
południowy wschód. Brzegi na ogół łagodnie wzniesione lub płaskie, tylko miejscami strome.
W większości otacza je las.
Ryby: leszcz, lin, okoń, płoć i szczupak
Spychowskie GPS: 53.60196, 21.33828
Powierzchnia: 48,80 ha
Głębokość: 2,3 m (średnia) / 7,7 m (maks.)
Informacje: Jezioro zbliżone kształtem do litery C o osi skierowanej z północy na południe. Brzegi
są płaskie, dalej od lustra wody pagórkowate. Leżą na nich podmokłe łąki, kępy lasu i pola,
a na wschodnim brzegu wieś Spychowo.
Ryby: jaź, leszcz, lin, okoń, płoć i węgorz

Jezioro Domowe Duże GPS: 53.56891, 20.97824
Powierzchnia: 62 ha
Głębokość: 2,8 m (średnia) / 5,4 m (maks.)
Informacje: Jezioro o kształcie wydłużonym. Długość linii brzegowej wynosi 5300 m. W części
wschodniej znajduje się mały półwysep. Dobry dostęp do zbiornika, wokół którego znajduje się ścieżka
pieszo-rowerowa.
Ryby: okoń, sandacz, płoć, leszcz, karp i sum

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GMINA WIELBARK
Sawica (rzeka)
Długość: 53,52 km
Informacje: Rzeka przepływa głównie przez tereny gmin Wielbark i Szczytno. Płynie m. in. przez
miejscowości: Sędańsk, Sasek Wielki, Kucbork i Wielbark. Na terenie gminy Wielbark wyznaczone
są 2 szlaki kajakowe. Szlak Sawicy ze względu na większą ilość przeszkód w nurcie uważany jest
za trudny.
Ryby: płoć, karaś, okoń, szczupak, lin
Omulew (rzeka)
Długość: 115 km
Głębokość: 1,5 m (średnio)
Informacje: Rzeka płynie przez jezioro Omulew, Puszczę Kurpiowską, kompleks bagien Szeroka Biel.
Przepływa m.in. przez miejscowości Kot, Wielbark. W górnym biegu rzeki znajdują się trzy rezerwaty:
Koniuszanka I, Koniuszanka II i Małga. Od jeziora Omulew do ujścia do Narwi rzeka jest oznakowanym
szlakiem kajakowym.
Ryby: płoć, karaś, okoń i szczupak

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GMINA ROZOGI
Rzeka Szkwa GPS: 53.48481, 21.35995
Długość: 86 km
Głębokość: 1.5 m (średnia) / 3.2 m (maks.)
Informacje: Wypływa z Jeziora Świętajno leżącego nieopodal miejscowości o tej samej nazwie. Przepływa
przez miejscowości Kolonia, Długi Borek, Rozogi i w miejscowości Kurpiewskie wpada do Narwi.
Całkowita długość rzeki wynosi.
Ryby: ukleja, szczupak i płoć
Staw w Wilamowie GPS: 53.48121, 21.33217
Informacje: Staw położony jest w centrum wsi i jest jej wizytówka. Nad brzegiem zbiornika znajdują się
ławki i wiata wypoczynkowa. Staw nie jest już porośnięty trzciną. Jest dostępny z każdej strony.
Ryby: karaś, karp i lin

