SZLAK RZEKI OMULEW (od jeziora Omulew do Wielbarka)
OD DO
(km) (km)

Dokładny opis
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Umowny początek szlaku wyznaczamy we wsi Wykno ( pd. –zach. kraniec jeziora Omulew.
Kierujemy się wzdłuż wschodniego brzegu na północ, potem południowego brzegu na wschód –
po lewej stronie zostają dwie wyspy ( za pierwszą z nich na stałym lądzie doskonałe miejsce
biwakowe).. Wypływ rzeki Omulew z jeziora znajduje się na wprost lekko na prawo (na południe)
48 od osi środkowej części jeziora.
12 Ujście rzeki z jeziora.
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Po wpłynięciu na rzekę (bardzo słaby nurt, muliste dno) mijamy mostek metalowy i jaz betonowy
40 (przesunięcie kajaka przy lewym brzegu).
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36 Most betonowy na szosie Jedwabno – Nidzica. Kamienie w nurcie.
Wieś Kot. Most betonowy, rzeka bardzo płytka, ostre kamienie w nurcie. Kajak należy przesunąć.
34,5 Płycizny i głazy narzutowe przez ok. 2 km.
Osada leśna i leśniczówka Dębowiec. Jaz betonowy. Przenoska kajaków prawym brzegiem. Przed
33 jazem po prawej stronie dobre miejsce na biwak (po uzgodnieniu z leśniczym).
29 Bród i kładka. Po prawej ślady wioski Dębowiec Mały.
Z lewej strony ujście Czarnej Rzeki (łatwo przeoczyć). Zaczyna się szeroka, długa, zabagniona
28 dolina Omulwi.
Dolina się zwęża, widoczne ślady po drewnianym moście. Dawniej biegła tędy droga (widoczna
24 grobla) z Szuci do wsi Dębowiec Duży (-dziś wioska nie istnieje). Rzeka ponownie rozszerza się.
Ponowne zwężenie rzeki. Most drewniany na drodze z Pidunia do Małgi (na prawym wysokim
22 brzegu dobre miejsce na odpoczynek.
Kolejne zwężenie rzeki i ślady mostu. Na lewym brzegu niezłe miejsce na biwak. Granica
rezerwatu „MAŁGA”. Dalej rzeka i dolina znowu się rozszerza. Po prawej bardzo słabo widoczna
wieża kościelna w Małdze (wioskę wysiedlono i rozebrano na początku lat 50- tych. Powstał
20 wtedy poligon wojskowy „Muszaki”
Resztki wojskowych pomostów i bród przez rzekę. Przy brodzie na prawym brzegu doskonale
18 miejsce na biwak.(uzgodnić wcześniej z leśniczym w Dębowcu). Do resztek wsi ok. 2 km.
Na prawym brzegu ujście „Niedźwiedziej Rzeki”- strumienia wypływającego spod wsi
Niedźwiedź- Piec (zniszczona). Nieco dalej ślady po drewnianym moście. Rozpoczął się odcinek
17,5 rzeki zmeliorowany w latach 70-tych.
Resztki drewnianego mostu – ślady osady leśnej „Przegańsk” ( biegła tędy droga z Rekownicy do
16 Niedźwiedzia- Pieca) Na obu brzegach stare drzewa.
Na północnym (lewym) brzegu ujście rzeki Rekowniczki do Omulwi. Rozległy widok na jej
15 dolinę.
Kolonia Wesołowo. Dwie zagrody na lewym brzegu rzeki. Drewniany mostek. Mogą być kłopoty z
przepłynięciem przy wyższym stanie wody. Dobre miejsca na biwak (choć kiepska woda w
14 miejscowej studni).
Wieś Wesołowo. Na skraju pomost i przyjemnie urządzone przez Nadleśnictwo Wielbark miejsce
na odpoczynek (stoły, ławy). Za ogrodzeniem boisko szkolne. We wsi drewniany pomost11 promenada wzdłuż rzeki. Miejsce na nocleg?
Wieś Głuch. Most betonowy na drodze do wsi Róklas. Wcześniej i później zabudowa kolonijna po
9 obydwóch stronach rzeki .Niezłe warunki biwakowe.
Most betonowy. Po lewej szkółka leśna. W prawo droga brukowa do wyludnionych terenów po
6 poligonie wojskowym „Muszaki”
Pierwsze zabudowania Wielbarka. Rzeka silnie przyśpiesza przed betonowym mostem na drodze
Szczytno- Warszawa. Należy zachować ostrożność! Starsze przewodniki wskazywały to miejsce
jako metę spływu. Lepszym rozwiązaniem jest przepłynięcie jeszcze ok. 300 m i wpłynięcie w
1 rzekę Sawicę (w lewo).
Po kolejnych 200 m, przed mostem napotykamy małą przystań. Wygodny dojazd i miejsce na
0 rozpakowanie kajaków.
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