Jezioro Strzeszowskie
Strzeszów

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Jezioro Strzeszowskie znajduje się na północ od miejscowości Strzeszów
w gminie Trzcińsko-Zdrój, w powiecie gryfińskim. Jest jednym z jezior
Pojezierza Myśliborskiego i drugim co do wielkości w zlewni rzeki Tywy.
Zbiornik połączony jest rzeką Tywą z innymi jeziorami: na południu z
Jeziorem Miejskim, nad którym leży Trzcińsko-Zdrój, a na północy z
całym rzędem zbiorników wodnych, ciągnących się aż po Swobnicę i
Banie. Najłatwiej dojechać do niego z Trzcińska-Zdroju, kierując się na
północ Al. Wolności i dalej ul. Cmentarną aż do miejscowości Strzeszów.
Po wschodniej stronie jeziora przebiega zielony Szlak Pojezierza

ADRES

Strzeszów
POWIERZCHNIA

127 [ha]
WSPÓŁRZĘDNE

52.9916599196, 14.6124304000
52° 59' 30'', 14° 36' 45''

Trzcińskiego z Bani do Trzcińska-Zdroju.
Jezioro Strzeszowskie jest największe w gminie Trzcińsko-Zdrój i ma
powierzchnię 127,2 ha. Lustro wody położone jest 51 m n.p.m. Zbiornik
ma kształt owalny o orientacji południkowej, maksymalna długość to
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1900m, a szerokość 1150 m. Jezioro Strzeszowskie jest dość głębokie,
głównie w części północnej, najniższe miejsce ma 14,2 m. Brzegi są
dostępne, choć w niektórych miejscach pas trzcin wynosi około 5-12
metrów. Północne brzegi porośnięte Lasem Swobnickim są położone
wyżej.
Jezioro charakteryzuje się dużą przejrzystością, co jest wynikiem niskiego
zanieczyszczenia wód. Należą one do II i III klasy czystości. Dzięki temu

występują tu prawie wszystkie gatunki ryb. Wędkarze mogą tu znaleźć
miejsca szczupakowe i okoniowe. Spragnieni wypoczynku mogą
powylegiwać się na plaży i skorzystać z kąpieliska przy ośrodku
wypoczynkowym. Jezioro ma również dogodne warunki do uprawiania
sportów wodnych, jak choćby kajakarstwa. Niestety sprzęt trzeba
przywieźć ze sobą, gdyż nie ma tu wypożyczalni.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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