
 WÊDKOWANIE
ATRAKCJE



Wêdkowanie  
Jezioro Iliñsk (Jelonek) 
Zbiornik o rozwiniêtej linii brzegowej, 
przedzielony nasypem nieczynnej obecnie 
trasy kolejowej (Ostróda - Mor¹g). Brzegi 
jeziora wysokie, miejscami strome. Od 
wschodu i pó³nocnego zachodu jezioro okalaj¹ 
lasy (obrze¿a Lasów Taborskich)
Powierzchnia jeziora / powierzchnia wysp: 
235,40 ha / 1ha
Max. g³êbokoœæ / œrednia g³êbokoœæ: 27,4 m / 
8,6 m
Max. d³ugoœæ / max szerokoœæ: 5,75 km / 1 km
RYBY WYSTÊPUJ¥CE W JEZIORZE:
leszcz, lin, okoñ, sandacz, szczupak 
gro.ostroda.pl/sprzedaz

Jezioro DrwêckieJezioro Ruda Woda 

Zbiornik o ma³o rozwiniêtej linii brzegowej z 
wieloma g³êboczkami, górkami podwodnymi 
i kilkoma ma³ymi wysepkami zgrupowanymi 
w pó³nocnej czêœci jeziora. Brzegi przewa¿nie 
wysokie, strome, otoczone lasami krañce 
jeziora s¹siaduj¹ z polami i ³¹kami. 
Powierzchnia jeziora / powierzchnia wysp: 
655 ha / 0.90 ha
Maksymalna g³êbokoœæ / œrednia g³êbokoœæ: 
27.8m / 10.6m
Maksymalna d³ugoœæ / maksymalna szerokoœæ 
12 km / 1,75 km
RYBY WYSTÊPUJ¥CE W JEZIORZE:
karaœ, leszcz, okoñ, sandacz, szczupak 

 - Pozwolenie Sklep firmowy Zak³adu 
Rybackiego w Bogaczewie, Mor¹g ul. 3 maja 2

Du¿y zbiornik o urozmaiconym kszta³cie - 
pó³nocnej rynnie z du¿¹, wysok¹ i zalesion¹ 
wysp¹ i rynnie samborowskiej, biegn¹cej ku 
zachodowi, przez któr¹ p³ynie rzeka Drwêca, 
wschodni basen jeziora otaczaj¹ zabudowania 
Ostródy. 
Powierzchnia jeziora / powierzchnia wysp: 
880,8  ha / 10,8 ha
Maksymalna g³êbokoœæ / œrednia g³êbokoœæ: 
22,3 m / 5,7 m
Maksymalna d³ugoœæ / maksymalna: 
szerokoœæ: 15,5 km / 1,1 km
RYBY WYSTÊPUJ¥CE W JEZIORZE:
leszcz, lin, sandacz, szczupak, wêgorz

Jezioro Bartê¿ek  
Jezioro o rozwiniêtej linii brzegowej z 
wieloma zatokami i pó³wyspami oraz 
kilkunastoma wyspami. Brzegi jeziora 
przewa¿nie wysokie i miejscami strome. 
Otoczenie urozmaicone. 
Powierzchnia jeziora: 385,30 ha 
Maksymalna g³êbokoœæ:  15 m
Œrednia g³êbokoœæ:  5,1 m
Maksymalna d³ugoœæ: 7,4 km
Maksymalna szerokoœæ: 1,25 km
RYBY WYSTÊPUJ¥CE W JEZIORZE:
karaœ, leszcz, lin, okoñ, szczupak, wêgorz

 - Pozwolenie Sklep firmowy Zak³adu 
Rybackiego w Bogaczewie, Mor¹g ul. 3 maja 2

Pozwolenie - Ksiêgarnia ul. Pas³êcka 2, Mi³om³yn

Pozwolenie - Ksiêgarnia ul. Pas³êcka 2, Mi³om³yn

https://forum.wedkuje.pl/f/jezioro-ilinsk/663090
http://gro.ostroda.pl/sprzedaz/
https://wedkuje.pl/l/jezioro/54931
https://wedkuje.pl/l/jezioro-ruda/21026
https://www.google.com/maps/place/Sklep+firmowy+zak%C5%82adu+rybackiego+Bogaczewo/@53.9136614,19.9240058,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46e298d2ae08d449:0x8fb9aef6a6fcffac!2sSklep+firmowy+zak%C5%82adu+rybackiego+Bogaczewo!8m2!3d53.9136583!4d19.9261945!3m4!1s0x46e298d2ae08d449:0x8fb9aef6a6fcffac!8m2!3d53.9136583!4d19.9261945
https://forum.wedkuje.pl/f/jezioro/784934
https://www.google.com/maps/place/Sklep+firmowy+zak%C5%82adu+rybackiego+Bogaczewo/@53.9136614,19.9240058,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46e298d2ae08d449:0x8fb9aef6a6fcffac!2sSklep+firmowy+zak%C5%82adu+rybackiego+Bogaczewo!8m2!3d53.9136583!4d19.9261945!3m4!1s0x46e298d2ae08d449:0x8fb9aef6a6fcffac!8m2!3d53.9136583!4d19.9261945
https://www.google.com/maps/place/Krystasiak+Zuzanna.+Ksi%C4%99garnia/@53.7641568,19.8322538,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x471d60dea3f81c09:0x8e3c769cf85f47f0!8m2!3d53.7644144!4d19.8332664
https://www.google.com/maps/place/Krystasiak+Zuzanna.+Ksi%C4%99garnia/@53.7641568,19.8322538,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x471d60dea3f81c09:0x8e3c769cf85f47f0!8m2!3d53.7644144!4d19.8332664


Jeziora w najszej okolicy link mapa open street 

https://www.openstreetmap.org/#map=10/53.8071/19.7699&layers=C
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