
 Zarybienia wód Rejonu Nowe Miasto Lubawskie  

w roku 2008   
 

Wyrobisko pożwirowe NIELBARK  –  400.000 sztuk wylęgu sandacza ;  

                                             400.000 sztuk wylęgu płoci ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro DĘBNO MAŁE –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro GORYŃ – 225.000 sztuk wylęgu szczupaka;  

                               400.000 sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro KAKAJ –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro KAMIENNY MOST –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro KIEŁPIŃSKIE – RYNEK  – 150.000 sztuk wylęgu szczupaka;  

                                     200.000 sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro KATLEWO –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka ;  

                                   100.000 sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro LEKARTY –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro LINOWIEC –  100.000 sztuk wylęgu sandacza ;  

                                       300.000 sztuk wylęgu płoci ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro ŁĄKOREK – 800.000 sztuk wylęgu sielawy; 

                                     187.500 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro MIERZYŃSKIE –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro MIERZYN –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro OSETNO –  112.500 sztuk wylęgu szczupaka ;  

                                  100.000 sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro OSTROWITE –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro RADOMNO –  225.000 sztuk wylęgu szczupaka ; 

                                   100.000  sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro SKARLIŃSKIE –  525.000 sztuk wylęgu szczupaka ; 

                                             100.000 sztuk wylęgu sandacza ;  

                                             200.000 sztuk wylęgu płoci ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro STUDA –  75.000 sztuk wylęgu szczupaka 

Jezioro SZWARCENOWO – 300.000 sztuk wylęgu szczupaka;  

                                     400.000 sztuk wylęgu sandacza ( gniazda z Portu Drzewnego) 

 

Jezioro WIELKIE PARTĘCZYNY – 750.000 sztuk wylęgu szczupaka;                                                       

                                             200.000 sztuk wylęgu sandacza ;  

                                             200.000 sztuk wylęgu płoci ( gniazda z Portu Drzewnego) 

Jezioro WIELKI STAW – 75.000 sztuk wylęgu szczupaka; 
 

Zarybienie rzek na całym administrowanym odcinku: 
 



Rzeka DRWĘCA – troć smolt 2+  91.000 sztuk;  troć wylęg 699.230 sztuk; 

                 łosoś narybek letni 230.000 sztuk ;  troć narybek letni 500.000 sztuk;  

                 łosoś smolt 1+  42.240 sztuk ; certa narybek letni 46.000 sztuk ;   

                 certa narybek jesienny 143.373 sztuki ;  troć wylęg 699.230 sztuk; 

                 pstrąg potokowy narybek wiosenny 9.000 sztuk ; 

                 troć wylęg 84.400 sztuk; jesiotr narybek 0+  2.000 sztuk ;  

                 jesiotr narybek 1+   15 sztuk 

Rzeka WEL –  świnka narybek jesienny 1.000 sztuk;  pstrąg potokowy narybek  

                          wiosenny 8.000 sztuk;  lipień narybek jesienny 1.000 sztuk 

Rzeka Osa –  gniazda sandaczowe 3 sztuki( gniazda z Portu Drzewnego) ;   

                      sum kroczek 20 sztuk;  jaź narybek jesienny 390 sztuk ;  

                      świnka narybek jesienny 2.000 sztuk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje na podstawie danych z ZGRW Grzmięca opracował  Marek Polomski 


