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PODRÓ¯E MA£E I DU¯E

Rzeka Pliszka jest prawym dopły−

wem Odry o długości 59,5 km i po−

wierzchni dorzecza 435 km2. Płynie

na Pojezierzu Lubuskim przez

Równinę Torzymską, pośród głębo−

kich lasów Puszczy Rzepińskiej

(nazywane też Puszczą Lubuską). 

W ypływa z jez. Malcz, położonego na wy−
sokości 101,3 m n.p.m. w szerokiej ryn−
nie, wysłanej osadami sandrowymi.

W górnym biegu rzeka płynie w wąskiej i głębo−
kiej dolinie, początkowo na południe, a od połą−
czenia z Łagową, wypływającą z Jez. Łagowskie−
go, zmienia kierunek na południowo−zachodni,
by od Kolonii Drzewce płynąc zdecydowanie na
zachód. W środkowym biegu od ujścia Konotopu
do jez. Wielicko dolina Pliszki jest szeroka, zaba−
gniona, towarzyszą jej liczne cieki i małe jeziora.
Poniżej jez. Wielicko dolina staje się ponownie
wąska, a koryto Pliszki bardzo meandruje. Od
Uradu, 3 km przed ujściem, rzeka wpływa w Do−
linę Środkowej Odry, do której uchodzi poniżej
wsi na wysokości 24,4 m n.p.m.
Przeciętny spadek doliny Pliszki od źródeł do uj−
ścia wynosi 1,28‰, średni roczny przepływ w Są−
dowie – na 13. km od ujścia – wynosi 1,78 m3/s,
zaś maksymalna rozpiętość wahań stanów wody
przekracza 70 cm.

Przeciêtny spadek 
doliny rzeki na proponowanej trasie spływu od
Kolonii Drzewce do Uradu wynosi 1,05‰. Roz−
kłada się on następująco na poszczególnych od−
cinkach spływu:
• Kolonia Drzewce – ambona; 

43,6 – 37,7 km .........1,86‰

• Ambona – jez. Ratno (ujście); 
37,7 – 31,4 km..........0,68‰

• Jez. Ratno (wypływ) – jez. Wielicko (ujście); 
30,9 – 27,8 km..........0,13‰

• Jez. Wielicko (Stary Młyn) – Nowy Młyn; 
25,2 – 19,2 km..........1,23‰

• Nowy Młyn – Sądowo; 
19,2 – 13,4 km..........1,11‰

• Sądowo – ujście do Odry; 
13,4 – 0,0 km.............. 1,16‰

Szczegó³owy kilometra¿ 
szlaku Pliszki (L – lewy brzeg, P – prawy brzeg)
63,7 Kolonia Raków, leśnictwo; południowe
brzegi jez. Malcz (wys. 101,3 m n.p.m.).

Jez. Malcz – wys. 103 m n.p.m., pow. 111 ha,
d³. 2,6 km, szer. 0,1-0,7 km, maks. g³êb. 9,2
m. Bardzo dobrze rozwiniêta linia brzegowa,
brzegi wysokie i lesiste. Najwiêksze w grupie
jezior na zachód od £agowa.

60,9 Wypływ Pliszki ze wschodniej zatoki jez.
Malcz.
59,9 Jez. Linie.
59,7 Wypływ Pliszki z jeziora.
58,1 Jez. Bobrze (wys. 99,5 m n.p.m.).
57,5 Wypływ Pliszki z jeziora.
56,3 (L, P) Poźrzadło, most drogi nr 2 Poznań –
Berlin.

55,3 (L) Ujście Łagowej, płynącej z Jez. Łagow−
skiego (wys. 96,9 m n.p.m.).
50,3 Most linii kolejowej Poznań – Kunowice.
49,6 (L) Zamęt.
48,7 (L) Ujście Konotopu.
48,0 (L) Kosobudki.
46,4 Mostek na leśnej drodze.
43,6 (P) Kolonia Drzewce, ruiny zabudowań, jaz,
przenoszenie kajaków prawym brzegiem na odle−
głość 50 m. Niżej koryto rzeki jest bardzo wąskie,
a nurt płynie wartko po kamienistym dnie wśród
wysokich drzew. Koryto poszerza się stopniowo,
nie brakuje w nim przeszkód w postaci zwalo−
nych drzew (wys. 70,0 m n.p.m.). Ze względu na
korzystny dojazd poleca się rozpoczynanie spły−
wów grupowych z tego miejsca (dojazd z miej−
scowości Debrznica).
41,2 Mostek na leśnej drodze.
40,4 Początek zabagnionej i porośniętej bagien−
ną roślinnością doliny, która dawniej była sta−
wem−jeziorem, sztucznie podpiętrzonym podob−
nie do jezior Ratno i Wielicko. Pliszka toczy swe
wody przez całą długość doliny licznymi zakola−
mi, silnie meandrując pomiędzy trzcinami oraz
kępami drzew i krzewów. W oczkach wodnych
licznie występuje lin, szczupak i wzdręga,
a wśród roślinności uwijają się całe masy ptactwa
wodnego.
37,7 (P) Wysoka ambona myśliwska, położona na
wzniesieniu prawego brzegu, z której rozciąga się
rozległy widok na nieckę wyschniętego jeziora
(wys. 59,0 m n.p.m.).
34,0 (L) Pliszka, most drogi nr 138 Gubin – Kor−
czyce – Torzym. Za mostem znajduje się pstrą−
garnia, a zabudowania leśnictwa mają na swym
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SPŁYW W PIGUŁCE
Trasa: jez. Malcz – Urad (około 61 km).
Trudność: szlak dość łatwy ZW B.
Uciążliwość: U5 (potrzebujemy około 100−200%
dodatkowego czasu na pokonanie przeszkód).
Malowniczość: ** do ***
Zalecana mapa: Mapa topograficzna Polski (wy−
danie turystyczne) w skali 1:100 000, arkusz
Świebodzin (N−33−139/140) oraz Eisenhüttenstadt
(N−33−137/138).

Czarownicy z Pliszki, czyli „Niezidentyfikowane Obiekty Trawiaste”.



zapleczu osobny domek myśliwski do wynajęcia.
Doskonałe miejsce noclegowe dla grupy spływo−
wej liczącej do 20 osób.
31,4 Ujście Pliszki do jez. Ratno (Czerwonego),
zabagnione i trudne do pokonania przy niższym
stanie wody. Płyniemy na wprost w poprzek mi−
sy jeziornej do widocznej zatoki. 

Jez. Ratno – wys. 54,7 m n.p.m., pow. 32,3
ha, d³. 900 m, szer. do 600 m, maks. g³. 1 m.
Misa jeziora jest bardzo p³ytka i zamulona,
a jego powierzchnia zmniejsza siê systema-
tycznie. W doœæ przejrzystej wodzie wystêpuje
du¿o roœlinnoœci podwodnej i o liœciach p³y-
waj¹cych (grzybienie bia³e i gr¹¿el ¿ó³ty). Miê-
dzy nimi liczne ryby – szczupak, lin, leszcz. 

30,9 Wypływ Pliszki z jez. Ratno.
30,2 Most linii kolejowej Zielona Góra – Szczecin.
27,8 Most lokalnej drogi Gądków Wielki – Siedli−
sko, a za nim ujście Pliszki do jez. Wielicko. 

Jez. Wielicko – wys. 54,3 m n.p.m., pow. 103,2
ha, d³. 2,5 km, szer. do 500 m, maks. g³. 3,5 m.
Jezioro powsta³o przed wiekami jako sztuczne
podpiêtrzenie rzeki Pliszki w miejscu zwanym
£apinóg (póŸniej Stary M³yn) i dlatego jest p³yt-
kie. Woda w jeziorze posiada zielonkaw¹ barwê,
charakterystyczn¹ dla jezior eutroficznych (san-
daczowych). Wiêksze skupiska roœlinnoœci ba-
giennej utrzymuj¹ siê g³ównie na wyp³yconych
miejscach przy dop³ywie i wyp³ywie Pliszki, zaj-
muj¹c na obrze¿ach jeziora niewielki pas brze-
gu. Partie dna przy brzegach tworz¹ ¿wiry i pia-
ski. Jak na tak p³ytkie jezioro wystêpuje w nim
stosunkowo niewiele roœlinnoœci podwodnej, na-
tomiast sporo gatunków ryb (sandacz, okoñ,
karp). W okolicznych lasach iglastych i miesza-
nych, o doœæ bogatym poszyciu, mo¿na spo-
tkaæ mnóstwo grzybów, malin, jagód, borówek
i je¿yn. Wystêpuje w nich tak¿e du¿o dzikiej
zwierzyny oraz ptactwa wodnego i leœnego.

27,4 (P) Ośrodek wypoczynkowy z licznymi
domkami kempingowymi, ładną plażą z pomo−
stem i wypożyczalnią sprzętu wodnego.
25,2 Stary Młyn, wypływ Pliszki z jez. Wielicko.
Spotykamy uszkodzony jaz, który można ostrożnie
spłynąć (fartuch konieczny). Nowicjusze przeno−
szą kajaki lewym brzegiem (10 m). Rozpoczyna się

pierwszy odcinek leśnej rzeki z wielką liczbą prze−
szkód w korycie w postaci zwalonych w poprzek
pni; ze względu na swą wielkość niektóre z nich
wymagają przenoszenia kajaków lądem, a tam
czyha na nasze nogi złośliwe bagienko! Pliszka
płynie wąską doliną, lawirując pomiędzy prze−
szkodami i tworząc liczne przełomy. Nurt przy−
spiesza, w wielu miejscach odczuwa się spadek
koryta rzeki, w dnie pokazują się kamienie.
19,2 Nowy Młyn (Kokoszka), jaz pod mostem le−
śnej drogi, łączącej Rzeczycę z Gądkowem. Rzeka
nadal zawalona drzewami, tempo płynięcia nie
przekracza 2 km/godz. (wys. 46,9 m n.p.m.).
13,4 (L, P) Sądów, most lokalnej drogi do leśnic−
twa i bocznej części tej rozproszonej wsi leśnej,
pod mostem przepust rurowy z bystrzem, łatwy
do spłynięcia (wys. 40,0 m n.p.m.). Wodowskaz
„Sądów”; WWW (najwyższy stan wody) – 123 cm,
NNW (najniższy stan wody) – 49 cm, różnica 74
cm; WWQ (przepływ największy) – 5,92 m3/s,
SSQ (przepływ średni) – 1,78 m3/s, NNQ (prze−
pływ najmniejszy) – 0,57 m3/s.
13,0 (L, P) Sądów, kładka z ogromnego drzewa,
przenoszenie kajaków z prawej strony (5 m).

12,6 (L, P) Sądów, most drogi z Cybinki do Rze−
pina, mała elektrownia wodna przy jazie wysoko−
ści ponad 2 m, kajaki przenosimy lewym brze−
giem na odległość 150 m. Na lewym brzegu ruiny
pałacu (najstarsza jego część pochodzi z XVII−
wiecznego założenia renesansowego). Przy pała−
cu przetrwały pozostałości krajobrazowego parku
z grabową aleją i starodrzewiem. Odcinek spływu
z drzewami w nurcie, tempo płynięcia jak wyżej.
7,4 (P) Koziczyn, młyn, mała elektrownia wodna,
pstrągarnia; nieczynna fabryka tektury, pałac w ru−
inie. Czeka nas długie na 300 m przenoszenie ka−
jaka pomiędzy ruinami różnorodnych budowli.
6,6 Most nieczynnej linii kolejowej Słubice – Cy−
binka.
2,6 (L) Urad, most drogi nr 29 Słubice – Zielona
Góra, parking, przydrożny bar. Dogodne miejsce
zakończenia spływu.
0,4 Most lokalnej drogi.
0,0 Ujście Pliszki do Odry w 567,0 km jej biegu
(wys. 24,4 m n.p.m.).                 
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£aciata z trudnoœci¹ przeœlizgiwa³a siê pod zwalonymi drzewami.

One to maj¹ zêby...
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