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1. Wprowadzenie do tematu. Ogólne wiadomości o Cybinie 

 

Rzeka Cybina jest prawobrzeżnym dopływem Warty, do której 

wpada na 240,5 km jej biegu. Leży w granicach dorzecza Odry i zlewiska 

Morza Bałtyckiego (Ryc. 1). Źródło znajduje się w pobliżu wsi Nekielka, 

położonej na terenie gminy Nekla. W swoim dalszym biegu przepływa 

przez tereny następujących gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz             

i miasto Poznań. Cybina liczy nieco ponad 41 km długości przy 

powierzchni zlewni wynoszącej 195,5 km². Do głównych dopływów 

należą: Cybinka, Szkutelniak, Czachurski Potok, Strumień Kostrzyński        

i Mielcuch.  

Cybina pokonuje w czasie swojego spływu różnicę wysokości ok.  

60 m, co daje jej 0,0146 ‰ średniego spadku. Na różnych jej odcinkach 

działają inne zjawiska związane z działalnością, czy to erozyjną czy 

akumulacyjną, rzeki. Praca skupia się jednak na jej środkowym odcinku 

(Ryc. 2), leżącym pomiędzy Jeziorem Góra a rozlewiskami w pobliżu wsi 

Gortatowo. Cybina tworzy tutaj bardzo malowniczą i jedną z bardziej 

wciętych dolin rzecznych w Wielkopolsce.  
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Ryc. 1 Główne dorzecza, umiejscowienie Cybiny w skali 1:6 000 000 1 

 

 

 
Ryc. 2 Mapa zlewni Cybiny 2 

                                                
1  Atlas Rzeczypospolitej Polskiej „Główne dorzecza” na podstawie A. Czernego, Warszawa 1995 
2  opracowanie własne  
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2. Metody badawcze 

 

W swojej pracy posłużę się wynikami badań, które pomogły mi 

określić niektóre z potrzebnych danych liczbowych dotyczących Cybiny.          

Niektóre z doświadczeń musiałem przeprowadzić w terenie, a inne 

wymagały pomiaru w domu. W tym rozdziale znajduje się opis wszystkich 

czynności badawczych. 

 

2.1. Badania terenowe 

 

Badania tego rodzaju, z uwagi na swoją dokładność i precyzję, 

musiały zostać przeprowadzone bezpośrednio na obszarze badawczym. 

W literaturze często odnajdywałem dane, które były już dawno nieaktualne.  

Pierwszymi badaniami, jakie podjąłem, było pobranie próbek wody  

z różnych odcinków Cybiny na jej długości od wsi Gortatowo do Jeziora 

Góra. Każda z nich została wyszczególniona tak, aby ocenić jakość rzeki 

zależnie od różnorodności środowiska, w jakim płynie. W ten oto sposób 

zostały zbadane próbki wody z lasu (700 m na północ od wsi Gortatowo), 

 z Jeziora Uzarzewskiego, z mostu po drodze łączącej wieś Góra  

z Promienkiem i w końcu z jeziora Góra (Ryc. 4).  

Pomiar szerokości i głębokości koryta Cybiny wykonałem w lesie, 

gdzie rzeka mocno wcina się w podłoże, przez co ma bardzo widoczne 

koryto. Brak trzcin i rzęsy wodnej oraz gęsta sieć drzew wpłynęły na 

łatwość przeprowadzenia pomiaru. Do badań posłużyły dwa sznurki, taśma 

i miara. Pierwszy sznur został przywiązany do dwóch drzew, rosnących po 

przeciwnych brzegach. Pozwala to na ustalenie odpowiedniego poziomu, 

względem którego zostały przeprowadzone pomiary. Co pół metra sznurka 

umieściłem kawałek taśmy.  
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Kolejny sznurek, podzielony na odcinki co 10 cm służył jako miernik 

głębokości (Fot. 1). Pomiarów było tyle, ile taśm na sznurze głównym. 

Wyniki następnie porównałem i na ich podstawie wykreśliłem profil 

poprzeczny koryta rzecznego (Ryc. 4). 

 Prędkość rzeki ustaliłem korzystając z zależności drogi od czasu. 

Odmierzyłem na środku koryta (w jednej linii) długość 10 m a następnie 

zaznaczyłem dystans wbijając trzy kije (Fot. 2). Następnie wrzuciłem 

pływaczek do wody. Czas jego płynięcia od pierwszego do trzeciego 

punktu obliczyłem za pomocą stopera.  

 

 

 
Ryc. 3 Mapka z zaznaczonymi miejscami pobrania próbek wody w skali 1:50 000 3 

 

 

 

 

                                                
3  zeskanowana mapa topograficzno-turystyczna „Okolice Poznania” WZKart. 
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Fot. 1 Badania szerokości i głębokości koryta rzeki (Szymon Mydlarz) 
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Fot. 2 Mierzenie szybkości rzeki (Szymon Mydlarz) 

 

 

2.2. Badania kameralne 

 

Z uwagi na potrzebę pracy w spokoju oraz przy pomocy niektórych 

sprzętów część badań musiała zostać wykonana w domu. Do tego rodzaju 

doświadczeń zaliczam obserwacje dotyczące zanieczyszczeń 

mechanicznych oraz chemicznych wody.  

Próbki wody zebrane z 9,5 km odcinka rzeki zostały umieszczone              

w sterylnych pojemnikach, a następnie ustawione w lodówce, aby 
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zachować ich pierwotny skład chemiczny. Obserwacje zanieczyszczeń 

mechanicznych zostały wykonane dopiero po opadnięciu zawiesiny.  

Przy pomocy papierka lakmusowego określiłem pH próbek (Fot. 3). 

Wszelkie inne badania zanieczyszczeń chemicznych przeniosłem do 

laboratoriów SANEPID-u.  

 W domu przeprowadziłem także doświadczenie pozwalające 

przekonać się o właściwościach absorpcyjnych torfu. Najpierw do 

pojemnika wsypałem próbki dwóch warstw gleby: torfu i piasków 

gliniastych. Następnie próbki zostały wysuszone w temperaturze 100°C. 

Wyniki badań zostały zmieszczone w rozdziale 4 niniejszej pracy. 
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Fot. 3 Badanie pH próbek (Szymon Mydlarz) 

 

 

3. Położenie omawianego odcinka Cybiny 

 

3.1. Położenie administracyjne 

 

Cybina na wybranym odcinku przepływa w większości przez Gminę 

Swarzędz (główne wsie leżące niedaleko rzeki to m. in. Uzarzewo, 

Uzarzewo – Katarzynki oraz Gortatowo) i w mniejszym stopniu przez 

Gminę Pobiedziska (wsie leżące w pobliżu Cybiny: Góra, Jankowo, 

Biskupice i Uzarzewo – Huby). Niedaleko, około 1 km na północ od koryta 
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rzecznego usytuowana jest droga krajowa nr 5 z Poznania do Gniezna. 

Przez rzekę można przeprawić się trzema mostami, w tym tylko jednym 

asfaltowym na drodze gminnej z Jankowa do Biskupic (Ryc. 4). 

 

 

3.2. Położenie geograficzne 

 

Wybrany odcinek Cybiny znajduje się na w miejscu wypływu rzeki  

z Jeziora Góra na 18 km do wsi Gortatowo tj. na 27,5 km. Według podziału 

geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej zlewnia na tym obszarze 

należy do regionu Wysoczyzny Gnieźnieńskiej w subregionie Równiny 

Średzkiej (Ryc. 5). 4  

Rzeka przepływa przez dwa duże zbiorniki wodne: J. Góra oraz       

J. Uzarzewskie. Tylko w okolicach tego drugiego można wyróżnić większe 

obszary leśne (Ryc. 6). Przeważająca część terenu pokryta jest roślinnością 

łąkową i szuwarowo – oczeretniową.  

 

 

                                                
4  Gołdyn J.: Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona, Poznań 2005, Wydawnictwo Kontekst, 

 s. 6 – 7. 
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Ryc. 4 Plan badanego odcinka rzeki wraz z przystającymi miastami i wsiami 5 

 

 

 

 

Ryc. 5 Regiony i subregiony geomorfologiczne 6 

                                                
5  opracowanie własne  
6  opracowanie na podstawie B. Krygowski: „Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1958. 
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Ryc. 6 Mapa terenów przyległych do fragmentu Cybiny     

w skali 1:50 000 7 

                                                
7  opracowanie własne  
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4. Budowa doliny  

 

Rzeźba terenu wokół doliny została ukształtowana w fazie 

poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego, w schyłkowym okresie plejstocenu 

i w holocenie. Na północnym brzegu Cybiny zalegają piaski i żwiry 

naniesione przez wody fluwioglacjalne. Na południowym brzegu 

występują gliny morenowe i piaski z głazami akumulacji lodowcowej  

(Ryc. 7). Miąższość obydwu utworów nie jest duża i sięga do 50 m.  

 

 
Ryc. 7 Powierzchniowe utwory geologiczne 8 w skali 1:1 500 000 

 

 

Obszar usytuowany w obrębie Równiny Średzkiej (Ryc. 5) położony 

jest na wysokości od 90-115 m n.p.m. i charakteryzuje się niewielkimi 

deniwelacjami nieprzekraczającymi 5 m. Na płaskim obszarze, pomiędzy 

wysoczyzną morenową na południu a piaskami sandrowymi na północy, 

wyraźnie zaznacza się głęboko wcięta rynna polodowcowa w której Cybina 

znalazła sobie dogodny bieg (Ryc. 9). Na badanym odcinku rzeka ma 

przeważającą orientację SW.” 9 W okolicach pomiędzy Jeziorem 

                                                
8  Atlas Rzeczypospolitej Polskiej „Powierzchniowe utwory geologiczne” na podstawie Jana 

Rzechowskiego, Warszawa 1995. 
9   Gołdyn  R.: Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona, Poznań, Wydawnictwo Kontekst, s. 7. 
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Uzarzewskim a Swarzędzkim szerokość doliny waha się od 500 do nawet 

800 m. Rzeka wcina się w teren od ok. 20 m w dolnej części badanego 

odcinka do ponad 30 m, patrząc wzdłuż drogi z Jankowa do wsi Góra  

(Fot. 4). Spotyka się tutaj bardzo często wzniesienia wystające ponad 

płaskie dno doliny o wys. 1 – 2 m, na których rosną trawy i roślinność 

torfowa. Najlepiej można te formy zauważyć z południowej strony doliny 

na wysokości wsi Gortatowo (Fot. 5).  

Pomiędzy J. Góra a J. Swarzędzkim ukształtowały się największe  

torfowiska na całej długości rzeki. Liczą one ok. 580 ha. Przeważają tu 

gleby torfowe i torfowo-murszowe. Niektóre z nich, na skutek zaniechania 

gospodarczego użytkowania łąk i konserwacji rowów melioracyjnych, 

uległy wtórnemu zabagnieniu. Po wykonaniu profilu glebowego (Ryc. 10), 

 w dolinie na wysokości wsi Gortatowo, można dojść do kilku ciekawych 

wniosków. Możemy wyróżnić trzy warstwy zalegające jedna na drugiej. 

Pierwsza warstwa to piaski występujące do głębokości 30 cm. Kolejna to 

ziemia torfowa -  bardzo wilgotna i brudząca. Występuje ona na głębokości 

od 30 do 80 cm. Zawiera dużą ilość gnijących materiałów roślinnych, 

zwłaszcza trzciny (Fot. 6). Jest lekko kwasowa – jej pH wynosi 5,8. 

Trzecia, i najgłębiej zalegająca warstwa, to piaski gliniaste lekkie o szarej 

barwie. Zalegają one na głębokości od 80 do 120 cm. Absorbują dużą ilość 

wody. Kwasowość tych pokładów jest niewielka i wynosi ok. 6,8 pH.  

W wyniku doświadczenia z suszeniem torfu okazuje się, że w czasie gdy 

piaski gliniaste stały się suche i pozlepiały się w twarde bryłki, torf ma 

jeszcze w sobie wilgoć i nadal brudzi (Fot. 7). 

Drugi profil (Ryc. 11) został wykonany przy mostku łączącym wieś 

Góra z Promienkiem. Badania zostały przeprowadzone na prawym, 

północnym brzegu Cybiny. Gleba składa się z większej ilości warstw niż ta 

z okolic rozlewiska. Warstwa próchnicza jest tutaj znikoma. Do głębokości 
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ok. 80 cm zalega poziom eluwialny o jasnoszarej barwie, co sugeruje duży 

udział kwarcu w budowie. Od 80 do 95 cm występuje poziom iluwialny  

o brunatnym kolorze. Warstwa poniżej, do głębokości 120 cm, to pokład 

silnie nawilżonego torfu. Pod nią, występuje warstwa lekkich  piasków 

gliniastych o miąższości 20 cm.  Kopiąc jeszcze głębiej przecinamy 

warstwę wodonośną.  

 Oba profile gleb zostały wykonane w różnych miejscach  

o odmiennych cechach środowisku. Elementem, który łączy oba profile jest 

warstwa  torfu różniąca się głębokością zalegania i miąższością. 

Pod doliną Cybiny zlokalizowany jest jeden z głównych zbiorników 

wód podziemnych Polski zwany Wielkopolską Doliną Kopalną z którego 

czerpana jest woda dla większości miejscowości położonych wzdłuż biegu 

rzeki. 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10   Bardzo ważne jest dbanie o czystość tych wód i ich izolację przed zanieczyszczeniami, gdyż 

       w przeciwnym razie dostęp do wody pitnej mogą stracić mieszkańcy dużej części aglomeracji       

poznańskiej. 
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Ryc. 8 Wody podziemne słodkie 11 w skali 1:1 500 000 

 

 

 

                                                
11 Atlas Rzeczypospolitej Polskiej „Wody podziemne zwykłe (słodkie)” na podstawie Bronisława Paczyńskiego, Warszawa 1994. 
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Ryc. 9 Fragment mapy rzeźba terenu Polski w skali 1:1 500 000 12

                                                
12 Atlas Rzeczypospolitej Polskiej „Pochodzenie i rzeźba terenu” na podstawie Sylwii Gilewskiej i Marii Klimek, Warszawa 1997. 
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Fot. 4 Wcięcie doliny, widok z okolicy Jankowa (Szymon Mydlarz) 

 
Fot. 5 Wystające pagórki ponad taflę wody w okolicach wsi Gortatowo  

(Szymon Mydlarz) 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 10 i 11 Profil glebowy 13 

 

 
Fot. 6 Resztki trzcin wydobyte z torfu (Szymon Mydlarz) 

                                                
13  profil pierwszy został zrobiony na lewym, południowy brzegu, na wysokości wsi Gortatowo, a profil 

drugi wykonałem na brzegu przeciwnym przy mostku łączącym Promienko ze wsią Góra 
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Fot. 7 Doświadczenie z suszeniem torfu, przed/po (Szymon Mydlarz) 

 

 

Cybina wykształciła terasy rzeczne, które najlepiej są widoczne ze 

wsi Gortatowo na długości między 26 a 27,5 km rzeki, gdzie teren jest  

w miarę odsłonięty. Terasy są bardzo szerokie - dla przykładu terasa 

zalewowa liczy ok. 150 – 200 m (Ryc. 12). Została ona utworzona  

w wyniku akumulacji osadów rzecznych w obrębie dna doliny. Terasa jest 

porośnięta głównie przez trawy i roślinność wilgociolubną: pałkę wodną  

i trzcinę pospolitą (Fot. 9). Zbocza doliny są porośnięte przez niskie 

krzewy i brzozy samosiejki. W trawach można znaleźć wiele ziół.  

W rozlewisku, jakie tworzy Cybina na tym terenie, znajduje się dużo 

małych, sztucznych jeziorek po wyrobiskach torfowych. Dzisiaj jest to 

ulubiony teren połowów ryb. Wokół zbiorników znajduje się wiele 

pomostów dla wędkarzy, którzy wybierają się nad wodę w nadziei na 

złowienie kilogramowego szczupaka. 
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Fot. 8 Rozkład teras w dolinie Cybiny (Szymon Mydlarz) 

 

 

 
Ryc. 12 Schemat terasy zalewowej wraz z parametrami 14 

                                                
14  opracowanie własne 
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Fot. 9 Roślinność na terasie zalewowej (Szymon Mydlarz) 

 

 

5. Parametry rzeki 

 

5.1. Krętość 

 

Cybina jest rzeką o charakterze roztokowym. Przy długości odcinka 

rzeki liczącej 9,5 km oraz długości doliny wynoszącej ok. 8,75 km 

wskaźnik krętości oscyluje wokół wartości 1,086. Przyczyną jest 

prostolinijny bieg bez większych urozmaiceń. Cybina meandruje tylko na 

odcinkach przed rozlewiskami potorfowymi oraz w jej górnym biegu, 

pomiędzy Jankowem i Górą, czyli tam, gdzie ma najszerszą dolinę  

(Fot. 10). Tylko na tym odcinku zaznacza się zjawisko erozji bocznej, choć 

siła jego działania nie jest duża z uwagi na gęstą roślinność chroniącą 

brzegi. 
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Cybina ma generalną orientację SW, jednak na 20 kilometrze rzeka 

chwilowo zmienia kierunek na NW. Wypływając z J. Uzarzewskiego 

wraca z powrotem do podstawowego kierunku. Rzeka na 19 i 18 km także 

przyjmuje kierunek zachodni.  

 

5.2. Prędkość 

 

Doświadczenie wykonane w lesie wykazało, że pływaczek 

potrzebował 67 s na przepłynięcie odcinka 10 m. Dzieląc drogę przez czas 

otrzymujemy prędkość rzeki która w przybliżeniu wynosi 0,15 m/s.  

W badanym punkcie rzeka transportuje małe drobinki pochodzenia 

organicznego w procesie suspensji. 

 

5.3. Przepływ 

 

Przepływ wody w Cybinie jest znikomy w okresie letnim. 

Spowodowanie jest to wysoką ewapotranspiracją wody z terenów 

rolniczych oraz dużymi możliwościami retencyjnymi gleb torfowych. 15 

Do obliczenia przepływu wykorzystałem dane sporządzone na podstawie 

profilu poprzecznego koryta oraz prędkości rzeki. W przybliżeniu ilość 

wody przepływającej w jednostce czasu jest równa 0,15 m3/s. Porównując 

tę wartość z danymi z lat poprzednich można zauważyć, że przepływ jest  

4 – krotnie mniejszy od średniej z lat 1951 – 1990.  

 

5.4. Spadek 

 

Rzeka na badanym odcinku pokonuje różnicę wysokości wynoszącą 

ok. 4,7 m, co na długości 9,5 km daje jej 0,49‰ średniego spadku. 
                                                
15  Gołdyn  R.: Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona, Poznań, Wydawnictwo Kontekst, s. 9. 
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Największa wartość tego wskaźnika występuje pomiędzy 22,5 a 24,5 km  

i jest równa 0,8‰. Tutaj też Cybina płynie najszybciej. Najleniwiej rzeka 

płynie pomiędzy 24,5 a 27,5 km gdzie spadek wynosi ok. 0,3‰. Odcinek 

pomiędzy J. Góra a 22,5 km prezentuje wartości średnie (ok. 0,66‰). 

 

 
Ryc. 13 Wysokość dna Cybiny na różnych odcinkach w skali 1:110 000 16 

 

 

6. Działalność rzeki 

 

Cybina na badanym odcinku jest rzeką spokojną. Jej powolny bieg 

oraz umiarkowany przepływ wpływają na równowagę pomiędzy procesami 

erozyjnymi a akumulacją. Przeważa za to transport. Największe obciążenie 

koryta stanowi głównie materiał okruchowy, przemieszczany w trakcji 

dennej (wleczenie i toczenie) oraz na drodze saltacji. Obfitość takiego 

materiału w wodzie bierze się ze stożków sandrowych, leżących na 

prawym, północnym brzegu (Ryc. 9 ). 

 

 

                                                
16  opracowanie własne na podstawie mapy ze strony internetowej www.earth.google.com 



 27 

 
Fot. 10 Meandrująca Cybina na odcinku przed rozlewiskami potorfowymi  

(Szymon Mydlarz) 

 

 

7. Zagospodarowanie rzeki i jej brzegów 

 

Rzeka i jej brzegi są bardzo słabo zagospodarowane z uwagi na 

przyległe tereny podmokłe. Cybina zachowała charakter dzikiej rzek, 

a starania o jej ochronę wykluczają wszelkie większe inwestycje  

i ingerencję człowieka w jej granicach. Jeśli już odcinek rzeki jest  

w jakikolwiek sposób wykorzystywany, to wiąże się to, albo z hodowlą 

ryb, albo z wypoczynkiem. Większość prywatnych stawów hodowlanych 

rozlokowanych jest na północ od wsi Jankowo (Fot.  11) oraz kilometr na 

zachód od J. Góra (Fot. 12). Największe skupisko stawów znajduje się 

jednak na terenach już wcześniej wspomnianych, czyli na obszarze 

wyrobisk potorfowych. Mówiąc o wypoczynku mam na myśli 

wykorzystanie jezior do celów rekreacyjnych przez okolicznych 
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mieszkańców (plaże, kąpieliska). Barierą dla rozwoju sportu – np. 

kajakarstwa, jest zbyt duża ilość roślinności pokrywającej powierzchnię 

rzeki (zanieczyszczenie biologiczne). 

 

 

 

 
Fot. 11 Staw hodowlany wzdłuż Cybiny na wysokości Jankowa (Szymon Mydlarz) 
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Fot. 12 Stawy hodowlane na wschód od J. Góra (Szymon Mydlarz) 

 

8. Stan czystości wody 
 
 

8.1. Badania próbek wody 

 

Próbka nr 1 
 

 Woda została pobrana z lasu w okolicach wsi Gortatowo (Fot. 13). 

Rzeka płynie tutaj korytem szerokości 4 – 5 m. Dno jest grząskie, 

porośnięte glonami. Teren dookoła jest mocno porośnięty i trudny do 

przejścia. Niedaleko istnieje przeprawa przez rzekę zbudowana z dwóch 

przewróconych konarów zbitych razem deskami. Próbka pobrana właśnie 

z tego miejsca jest czysta, klarowna. Jej odczyn chemiczny jest lekko 

zasadowy z pH 7,4. Zawiesina składa się głównie ze szczątków roślin, ma 

barwę beżową. Już na pierwszy rzut oka zdaje się być najczystszą  
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z wszystkich próbek. Na długości około 700 m, gdzie Cybina chowa się  

w gęsty las, nie zauważyłem większych śladów ingerencji człowieka.  

Brak tutaj wszelkich rur odprowadzających ścieki i zanieczyszczenia 

przemysłowe. Do najbliższych osiedlisk ludzkich mamy około 500 m na 

północ – wieś Katarzynki i wspomniana przeze mnie wieś Gortatowo, 700 

m na południe od tego odcinka rzeki. Można by rzec, że jest to dziewiczy 

odcinek rzeki, gdzie tereny podmokłe i bagna zniechęcają człowieka do 

wszelkiej działalności gospodarczej i rolniczej. 

 

 

 

Fot. 13 Zdjęcie Cybiny w lesie, widok na północny-wschód (Szymon Mydlarz) 
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Próbka nr 2 

 

 Pojemnik został napełniony wodą z Jeziora Uzarzewskiego. Jest to 

niewielki zbiornik wodny o powierzchni 14,78 ha. Jego głębokość jest 

znaczna i wynosi ok. 8 m. Brzeg jeziora (Fot. 14) jest zarośnięty 

(roślinność szuwarowo – oczeretniowa) i niestety zniszczony. Pomiar 

został wykonany z plaży w północnej części jeziora.  Próbka jest czysta  

i klarowna. Chociaż w zbiorniku brak większych ruchów wody to jednak 

ilość zawiesiny jest znacznie większa niż w próbce 1. Nad jeziorem 

znajduje się wieś Uzarzewo, zamieszkiwana przez 580 osób (dane z 2007 

r.). Oczywiście stwarza to zagrożenie zanieczyszczeniami poprzez zrzut 

ścieków bądź brak odpływu kanalizacyjnego w starych wiejskich 

domostwach. Niedaleko wsi znajduje się jednak przepompownia ścieków, 

obsługująca okoliczne zabudowania. Jezioro, oprócz przepływającej 

Cybiny, zasilane jest okolicznymi małymi potokami (Fot. 15), których 

długość jest nieznaczna, jednak przy stromym zboczu doliny stają się one 

rwące i są w stanie transportować materiał skalny. Istnieje możliwość 

przenoszenia związków chemicznych z nawożonych pól właśnie tymi 

potokami.  
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Fot. 14 Brzeg Jeziora Uzarzewskiego, widok na południowy – zachód  

(Szymon Mydlarz) 
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Fot. 15 Potok spływający w dół doliny do rzeki (Szymon Mydlarz) 

 

 

Próbka nr 3 

  

Ta próbka została pobrana z mostu, 500 m na północny – zachód od 

wsi Góra. Średnia szerokość rzeki na tym terenie waha się od 3,50 - 4,00 

m. Jest to miejsce w którym dolina rzeczna jest na tyle płaska, by utworzyć 

dość duże tereny podmokłe porośnięte trzciną (Fot. 16). Woda jest tutaj 

mętna, zawiera znaczną ilość zawiesiny. Pływające resztki to głównie 

szczątki pochodzenia organicznego i drobinki piasku. Po dokładniejszym 

przyjrzeniu się można zauważyć maleńkie organizmy fitoplanktonowe. Na 

pierwszy rzut oka widać znaczną różnicę w barwie. 
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Fot. 16 Zdjęcie zarośniętej rzeki wraz z terenami przyległymi (Szymon Mydlarz) 

 

 

Próbka nr 4 

 

 Jest to woda z Jeziora Góra, będącego początkiem badanego odcinka 

rzeki. Jezioro o podłużnym kształcie układa się zgodnie z biegiem wąskiej 

na tym odcinku, bo liczącej ok. 200 m szerokości doliny. Jest głębokie  

i osiąga 7,4 m głębokości. 

Przebywając na jednej z plaż jeziora moją uwagę zwróciła jego 

niespotykana barwa. Otóż jezioro miało kolor wręcz brunatny (Fot. 17). 

Miałem wrażenie jakby na dnie leżała skorodowana rura, która właśnie  

w ten sposób barwiła zbiornik. Po opadnięciu zawiesiny okazało się, że 

woda zawiera znaczną ilość zanieczyszczeń o białym zabarwieniu. Po 

bliższym przyjrzeniu się próbce można zauważyć pływające w zbiorniczku 

małe organizmy. Po zbadaniu odczynu chemicznego papierkiem 

lakmusowym okazało się, że pH w jeziorze Góra wahało się pomiędzy 7,7 
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do 7,8. Trzeba mieć jednak na uwadze bliską lokalizację wiosek. Z jednej 

strony mamy wieś Promienno, a z drugiej leżącą przy brzegu wieś Góra. 

Zwłaszcza osiedle Góra może być przyczyną znacznego zanieczyszczenia 

wody. Znajduje się w nim wiele obór i miejsc z przeznaczeniem na 

gnojowniki. 

 
 

 
Fot. 17 Zdjęcie jeziora Góra, widok na zachód (Szymon Mydlarz) 
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8.2. Przyczyny zanieczyszczenia rzeki 

 

Czystość Cybiny na odcinku od Jeziora Swarzędzkiego do Jeziora Góra 

rośnie zgodnie z biegiem rzeki, co wydaje się sprzecznością, zwłaszcza gdy 

mówimy o tak krótkiej rzece, mającej niespełna 41 km całkowitej długości. 

Wpływ na jakość wody ma przede wszystkim fakt, że w jej dolnym 

odcinku znajduje się mniej zabudowań i osad ludzkich. Jeżeli takie istnieją, 

jak w przypadku Uzarzewa, posiadają one swoje oczyszczalnie bądź 

przepompownie ścieków. Woda jest także filtrowana przez okoliczne lasy  

i torfowiska. W ten sposób woda zwiększa swoją jakość wraz  

z odległością od początku badanego odcinka Cybiny, by w okolicach 

Uzarzewa osiągnąć III skalę czystości. Na znacznie większe 

zanieczyszczenie rzeki w okolicach J. Góra wpływ ma kilka czynników: 

 

1. większe zagęszczenie osiedli ludzkich  

2. brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Góra, która 

przyczynia się do bezpośredniego zrzutu ścieków do gleby, co  

w konsekwencji prowadzi do skażenia wód gruntowych 

3. mineralizacja osadów dennych z autochtonicznej produkcji 

pierwotnej 

4. efekt intensyfikacji rolnictwa – zwiększenie użycia nawozów  

i wylewania gnojownicy  powoduje znaczne spływy powierzchniowe 

a w konsekwencji przedostawanie się dużych ilości związków azotu 

(czynnik przyspieszający: znaczna różnica wysokości doliny  

i obszarów rolniczych wynosząca ponad 30 m) 

5. eutrofizacja i saprofizacja jeziora przez spuszczanie żyznych wód 

stawów rybnych (intensywna hodowla karpia) i przedostawanie się 

dużych ładunków materii organicznej i biogenicznej do wód 

otwartych – zjawisko powszechne latem.                                   



 37 

Jak się okazuje w trakcie spuszczanie wody z 1 ha stawów spływa do 

rzeki też 2,5 tony zawiesin organicznych, sedymentujących w niżej 

położonych zbiornikach. Przyczynia się to do intensywnego zasilenia 

wewnętrznego azotem i fosforem z osadów dennych w kolejnym 

roku.  

 

Na dalszym odcinku rzeki wpływ na jej zanieczyszczenie mają: 

 

1. zrzucanie ścieków przez domy mieszkalne, które nielegalnie 

podłączają się do kanalizacji deszczowej w Swarzędzu 

2. zanieczyszczenia związane z płukaniem filtrów z ujęcia wody we 

wsi Gortatowo 

3. zrzucanie ścieków do gruntu przez wieś Sarbinowo a następnie 

przesiąkanie zanieczyszczeń i dalszy transport rowem C-8 do samej 

rzeki 
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Fot. 18 Zawiesiny pochodzenia organicznego w próbce z J. Góra (Szymon Mydlarz) 

  

 
Fot. 19 Próbki wody pobrane z różnych odcinków rzeki, porównanie barwy i ilości 

osadu (Szymon Mydlarz) 
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8.3. Proponowanie działania zaradcze 
 
 

Uważam, że w pierwszej kolejności powinno się zastosować takie 

działania, które na trwale wyeliminują główne źródło zanieczyszczeń. Lista 

prezentuje projekty w kolejności, jaką przyjąłbym z uwagi na możliwość  

i wagę działania. Rozwiązania w większości dotyczą okolicy J. Góra, skąd 

generowane są największe zanieczyszczenia. Rozwiązania, prowadzące do 

poprawy jakości wody, podzieliłbym na cztery grupy: 

 

1. Prawne zabezpieczenie Cybiny przed uciążliwymi inwestycjami 

 

Na terenie korytarza ekologicznego powinno się ustanowić zakaz 

lokowania zakładów przemysłowych, ferm tuczu zwierząt, zbiorników 

retencyjnych czy kompleksów stawowych. 

 

2. Działania mające na celu niedopuszczenie do przedostawania się 

ścieków i zanieczyszczeń do wód i gruntu: 

a) sprawdzanie szczelności zbiorników do gromadzenia szamb, 

regularnego ich opróżniania i wywóz przez odpowiednie służby 

działające na zasadzie koncesji 

b) odcinanie kanalizacji sanitarnej od deszczowej (na przykładzie 

rowu C – 8) 

c) podłączenie wsi Gortatowo i Łowęcin do systemu 

kanalizacyjnego miasta Swarzędza 

d) budowa urządzenia odprowadzającego ścieki ze wsi Sarbinowo 

e) budowa oczyszczalni ścieków we wsi Góra 

 

Są to rozwiązania związane z dość dużym nakładem kapitałowym, 

jednak bardzo ważne, jeśli chodzi o problem punktowego zrzutu ścieków  
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i zanieczyszczeń pochodzenia ludzkiego. 

 

3. Przestawienie gospodarstw z intensywnej gospodarki towarowej na 

rolnictwo ekologiczne: 

a) rozpoczęcie akcji uświadamiającej i szkoleniowej dla 

okolicznych rolników 

b) finansowa zachęta ze strony gmin dla rolników 

przestawiających swoje gospodarstwo na inny rodzaj uprawy 

c) stworzenie placówek doradczych i kontrolnych 

d) zastosowanie odpowiednich preferencji podatkowych 

 

 Rolnictwo ekologiczne charakteryzuje się nowatorskim systemem 

gospodarowania ziemi. Stosowanie naturalnych nawozów i racjonalne ich 

rozdysponowanie (obornik i kompost) nie zanieczyszczałoby gleby i nie 

pozwoliłoby pośrednio na skażenie rzeki. Wprowadzenie rolnictwa 

ekologicznego jest możliwe z uwagi na dobre warunki glebowe  

i klimatyczne. 

 

4. Naciski na władze stawów rybnych, by hodowały takie gatunki 

ryb, które spełniają rolę deeutrofizującą.  

 

 Niektóre gatunki ryb, jak szczupak czy tołpyga odżywiają się frakcją 

fitoplanktonu odpowiedzialnego za zakwity sinicowe. 

Wprowadzenie takich ryb zmniejszyłoby znacznie zanieczyszczenia 

pochodzenia organicznego w J. Góra. 
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9. Podsumowanie 

 

 Cybina na badanym odcinku, liczącym zaledwie 9,5 km, jest rzeką 

bardzo interesującą. Ciekawe położenie, z dala od wielkiego miasta oraz jej 

niezmieniony przez człowieka charakter, sprawiają że można tu poczuć 

zespolenie z naturą. Szczególnie zachwyca bieg rzeki w mocno wciętej 

dolinie, która jest schronieniem dla zwierząt, zwłaszcza dla wielu 

gatunków ptaków wodnych.  

 Pozostałością po działalności wód fluwioglacjalnych jest 

charakterystyczny bieg Cybiny w rynnie, jej kierunek płynięcia oraz układ 

doliny. Umiejscowienie przed czołem lądolodu sprawiło, że obszar   

i rzeźba dookoła nie są takie same. Wpływa to na różnicę w budowie gleby, 

miąższość warstw czy głębokość zalegania niektórych pokładów.  

  Rzeka nie była nigdy regulowana, przez co wszelka jej działalność, 

erozyjna czy akumulacyjna, na przestrzeni czasu nie była stymulowana 

przez człowieka. Formy, jakie tworzy, mają swój naturalny rodowód a to 

wpływa na jej rzeczywistą, nieocenioną wartość. Wytworzone dookoła 

torfowiska są jednymi z większych na wschód od Poznania. Występowanie 

terenów podmokłych skutecznie odstraszało człowieka od wszelkiej 

działalności gospodarczej. Odcinek pomiędzy Gortatowem a J. Góra był 

obszarem mało uczęszczanym i znanym turystycznie. Mieszkańcy 

Poznania korzystali zawsze z uroków rzeki na obszarze przyległym do 

Jeziora Maltańskiego. Tu też kończyła się wiedza mieszkańców o Cybinie. 

Zainteresowanie rzeką ujawniło się dopiero wtedy, kiedy zauważone 

zostały tragiczne skutki prowadzenia wyrobisk torfowych tuż przed 

Jeziorem Swarzędzkim. Także próba wykorzystania tych obszarów pod 

rozwój stawów rybnych spotkała się z szerokim rozgłosem. Ekologowie 

podkreślali, że Poznań traci kolejny piękny zakątek, mogący stać się 

enklawą dla ludzi uciekających od zgiełku miasta. Tak samo jak w 
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przypadku doliny Rospudy ludność zaciekawiona tematem chciała sama 

przekonać się o walorach Cybiny w środkowym jej biegu.  

W ten sposób Poznaniacy zaczęli wychodzić na spacery oraz jeździć 

rowerami w zupełnie nowe tereny. Budowa ścieżki dydaktycznej na 

północnym, prawym brzegu rzeki, była pomysłem bardzo trafnym.  

W przyszłości powinno się pomyśleć o stworzeniu kolejnych tras także po 

drugiej stronie rzeki. Przyczyniłoby się to do dynamicznego rozwoju 

turystyki pieszej i rowerowej, a przez to rosłaby świadomość potrzeby 

ochrony prawnej tych terenów. Tylko w ten sposób człowiek jest w stanie 

przekonać się o urokach tej rzeki, a następnie walczyć o zachowanie jej 

naturalnego, dzikiego charakteru.   

 Niestety z drugiej strony wzrastająca popularność Cybiny przyczynia 

się do zbliżania zabudowań w stronę koryta rzeki. Rzesza bogatych ludzi 

odkryła piękno okolicy i postanowiła wybudować swoje rezydencje prawie 

na skarpie doliny. Nie jest to zagrożeniem dla samej rzeki, o ile 

odpowiednio domy te są skanalizowane, jednak niszczy estetykę otoczenia. 

Proces ten prowadzi do zakłócenia życia zwierząt żyjących w dolinie  

i zawęża ich obszar lęgowy. Chcąc zachować pierwotne cechy i wartości 

doliny uważam, że potrzebne są obwarowania prawne, co do zabudowy, 

poprzedzone utworzeniem obszaru chronionego.  

 Aby zachować naturalny charakter Cybiny oraz korzystać z jej dóbr 

wymagany jest zrównoważony rozwój obszarów, przez które badana rzeka 

przepływa. Trzeba dbać nie tylko o próbę polepszenia stanu czystości 

wody, ale także zadbać o profilaktykę, by całkowicie wykluczyć 

możliwość powstawania nowych źródeł zanieczyszczeń. Potrzebne jest 

zaangażowanie nie tylko władz gminnych ale także całej społeczności 

mieszkańców. Tylko działając wspólnie możemy utrzymać ekosystem 

Cybiny w niezmienionym stanie. Nie można dopuścić aby tak urokliwy 

zakątek stracił na znaczeniu.  
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11. Załączniki 

 

 

 


