
Mapowanie Jacek Fijałkowski 
 

Jezioro Budzisławskie 
 

Jezioro Budzisławskie położone jest na terenie powiatu konińskiego, w gminie Kleczew obok 

miejscowości Tręby Stare. Znajduje się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, objęte jest 

ochroną. Jezioro posiada znacznie wydłużony kształt, o osi z kierunku południowy-zachód na 

północny-wschód. Linia brzegowa jest dość dobrze rozwinięta. Powierzchnia jeziora – 140,8 ha. 

Jezioro dzieli się na dwa baseny: główny z dwoma głęboczkami – 35,2 m i 23,8 m (w sprzyjających 

warunkach przejrzystość wody sięga tu nawet do 15 m). Bardzo bujna szata roślinna występuje do 

głębokości 6–7 metrów. 

 Miętus    Okoń 
 

 Lin     Płoć 
 

 Szczupak   Węgorz 
 

 Leszcz 
Zdjęcie internetowa encyklopedia ryb 

  Rak Polski zdj. Nurkomania   Łyska 

  Perkoz dwuczuby zdj. Wojciech Grzanka 
Zdjęcia Internetowa Encyklopedia Ptaków 

     Ramienica krucha (Charophyta) 
 



 tabliczka mapowania 
Jezioro Budzisławskie należy do grona najciekawszych jezior Polski. W akwenie tym jest około  

20 gatunków ryb. Przepiękne łąki Rumienicy, w której żyje niezliczona ilość ryb przyciąga uwagę 
każdego kto tylko się tam zanurzy. Poza atrakcjami przygotowanymi przez lokalne Centrum Nurkowe 
można godzinami śledzić ławice ryb. Jezioro to jest w stanie zaspokoić każdego ciekawskiego.  
Możemy tam spotkać, co najmniej dwie zaprzyjaźnione rodziny miętusów, jedna bardzo muzykalna 
upodobała sobie zatopiony fortepian. Druga rodzina chętnie udziela pomocy i wskazuje drogę  
do „domu” w północno-wschodniej części przy platformie na głębokości 30 metrów. W słoneczne dni 
możemy zobaczyć większość gatunków ryb pod platformą na 7 metrach na prawo od pomostu. Nocą 
zaś zobaczymy pełen przekrój tych ryb na powierzchni tej platformy. Nieduża głębokość idealna zieleń 
oraz odrobina słońca pozwalają wykonać rewelacyjne zdjęcia podwodne. W okolicznych szuwarach 
możemy zobaczyć wiele gatunków ptaków. Trzeba niestety zwrócić uwagę na przypływające do 
pomostu łabędzie, bo wystarczy chwila nieuwagi, a pozostawiona kanapka zmienia właściciela. Nie 
polecana jest też próba odebrania swojej własności, gdyż ptaki te bardzo szybko i zdecydowanie 
uznają się za nowych właścicieli.  
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Bardzo głęboki muł 
pokryty miejscowo 

glonami 

Do 9 metra bardzo 
bogata szata roślinna, 

głównie  
„Rumienica krucha” 

Platforma na 7 metrach 

Linia brzegowa szuwarowa 

Do 9 metra bardzo 
dużo ryb w wielu 

gatunkach, niektóre 
zostały powyżej 
przedstawione. 

Pozostałe trzeba 
samemu wypatrzeć 


