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Studnica
Start:
Zakończenie:
Długość rzeki:
Długość szlaku:
Czas spływu:
Preferowany sprzęt:

Miastko
Darłówko (rz.Wieprza)
45 km
36km + 81km
2 + 4 dni (Wieprza)
jedynki

Zwalone drzewa, wielkie głazy, silne bystrza, płycizny i dno wyściełane kamieniami. Jest tu też oczywiście
pięknie, ale nie będzie okazji się szczególnie rozglądać… Jeśli to do Was przemawia – zapraszamy na Studnicę.

POŁOŻENIE:
Studnica to lewy dopływ Wieprzy. Jej źródła znajdują się w zachodniej części Pojezierza Bytowskiego (woj.
pomorskie) na południowy wschód od Miastka. Rzeka zaczyna się ok. 8 km przed Miastkiem i wypływa z jeziora w
okolicy miejscowości Słosinko. Następnie przepływa przez jezioro Studzieniczno i kieruje się w stronę Miastka.
Ujście do Wieprzy następuje w okolicach miejscowości Biesowice.

TRUDNOŚĆ SZLAKU I WARUNKI BIWAKOWANIA:
Szlak należy do bardzo trudnych i wymaga od płynących naprawdę dużego doświadczenia. W zależności od stanu
wody zawsze trafimy na co najmniej kilka drzew, przy których należy wysiąść z kajaka i obnieść. Trzeba tutaj
zachowywać spore odległości między poszczególnymi kajakami, żeby nie zablokować się na przeszkodzie. Rzeka
ma silny nurt i sporo kamienistych bystrzy. Na niektórych odcinkach widać gołym okiem spory spadek terenu. Na
Studnicę należy wyposażyć się w kajaki jednoosobowe zaopatrzone w fartuchy – ekstremalna przygodna i
niezapomniane wrażenia. Dwójki na tej rzece to nieporozumienie, szczególnie na odcinku z Miastka do
Łodzierzy.
Na Studnicy brak jest infrastruktury turystycznej, ale znajdziecie bez problemu liczne dzikie miejsca na
obozowisko (na maksymalnie 5-6 namiotów). Sklepy znajdują się w miejscowościach Miastko, Kawcze, Przytocko

i Darnowo.

OPIS SZLAKU STUDNICY:
Spływ zaczynamy za Miastkiem przy betonowej kładce dla pieszych na ulicy Fabrycznej (wodowanie z prawego
brzegu). Ze względu na szybki nurt i bardzo dużą ilość różnorodnych przeszkód należy z tą rzeką zmierzyć się w
jedynce. Na pokonanie całej trasy potrzeba dwóch dni. Studnica przepływa przez malowniczo położone tereny
leśne i rzadko wypływa na otwarty teren. Płynie w głęboko wciętym wąwozie i dopiero w miejscu, gdzie zbliża się
od Wieprzy trochę zwalnia i poszerza się. Liczne zwalone drzewa i przełomy powodują, że nie ma tutaj czasu na
nudę. Spływ kończymy na Wieprzy.
Studnica to najciekawsza rzeka na pomorzu dla osób, które znudziły się spokojnym pływaniem i szukają nowych
mocniejszych doznań. Dla tych, którzy przyjeżdżają na dłuższy pobyt proponujemy kontynuację spływu Wieprzą z
finałem na plaży w Darłówku i możliwością wypłynięcia na Morze Bałtyckie.
Studnica jest także idealną rzeką na spływy kajakowe zimą. Jest to wyzwanie dla najbardziej wytrawnych
kajakarzy. Macie ochotę na duuużą dawkę adrenaliny? Zapraszamy zimą do sprawdzenia swoich umiejętności na
najbardziej wymagającej rzece północnej Polski!

SUGEROWANA TRASA:
1. Miastko - Kawczyn : 16 km
2. Kawczyn - Kawka : 20 km

NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE STUDNICY:
Liczne bystrza
Magicznie powalone drzewa
Przełom rzeki Studnicy
Stary betonowy most z herbami szlachty pruskiej w Biesowiczkach
Neogotycki pałac w Biesowicach
Elektrownia wodna w Biesowicach

