Jezioro Wełtyńskie
Gryfino

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jezioro Wełtyńskie znajduje się w zachodniej części Pobrzeża
Szczecińskiego, na południe od wsi Wełtyń, w gminie Gryfino, 6 km na
południowy-wschód od tego miasta. Wchodzi w skład krainy zwanej
Równiną Wełtyńską. Objęte jest również ochroną jako obszar Natura
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Jezioro Wełtyńskie, zwane również Wełtyń, jest największym akwenem w

OBWÓD

gminie Gryfino. Jego powierzchnia wynosi 310,1 ha, a maksymalna
głębokość 11,6 m. Jezioro ma urozmaiconą linię brzegową o długości 14
km, z licznymi zatokami. Ma kształt nieregularnej elipsy. Morenowe
wzgórza o wysokości do 20 m n.p.m. wokół zbiornika sprawiają, że
krajobraz jest bardzo malowniczy. Uroku dodają trzy duże wyspy: Koźla,
Dzicza i Ptasia, o łącznej powierzchni 32 ha. Z Jeziora Wełtyńskiego
wypływa Struga Wełtyńska. W strefie przybrzeżnej jeziora, po stronie
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północnej i zachodniej, występują trzcinowiska i krzewy. Jezioro otaczają
też niemal z każdej strony lasy. Na północno-wschodniej stronie akwenu
znajdują się łąki ze storczykami, ziemowitem jesiennym i niskimi
turzycami. Nad jeziorem warto też obserwować ptaki. Spotkać można
między

innymi

perkoza

dwuczubego,

łabędzia,

łyskę,

perkoza

rdzawoszyjego, zausznika, bączka, a nawet bociana czarnego.
Wełtyń już w średniowieczu słynął jako niezwykle rybne jezioro. Obecnie

wędkarze łowią głównie leszcze, szczupaki, liny i karpie. Jezioro jest
popularne także wśród turystów, głównie z pobliskiego Gryfina i
Szczecina. Na południowym i zachodnim brzegu jest wiele ośrodków
wypoczynkowych, pól namiotowych i gospodarstw agroturystycznych.
Wypożyczalnie sprzętu wodnego oferują rowery wodne, kajaki i łodzie
wieloosobowe. Obowiązuje jednak zakaz używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych.
W pobliżu jeziora prowadzą dwa znakowane szlaki turystyczne, czarny
Szlak Czepiński i niebieski Szlak Równiny Wełtyńskiej i Pojezierza
Myśliborskiego.
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