www.ekajaki.pl
ul. Strażacka 21
77-124 Parchowo
woj. Pomorskie

tel. + 48 510 808 333 - wynajem, rezerwacje, spływy
Gadu Gadu: 791845
Skype: ekajaki
e-mail: info@ekajaki.pl

Kamienica
Start:

Tuchomie

Zakończenie:

Ustka

Długość rzeki:

58 km

Długość szlaku:

35 km

Czas spływu:
Preferowany sprzęt:

3 dni
jedynki

Kamienica to jeden z czterech największych dopływów Słupi. Jeśli wybierasz się na swoje pierwsze kajaki, albo
nastawiasz się na spływ kajakiem dwuosobowym – przejdź teraz do innej zakładki naszej strony.

POŁOŻENIE:
Kamienica wypływa z jeziora Kamieniczno koło miejscowości Gliśno. Przepływa następnie przez wieś Tuchomie,
aby wypłynąć za nią na pola i na koniec schować się w lesie. Najeżona licznymi przeszkodami i przepięknymi
szybkimi bystrzami płynie do Kamieńca, i dalej do Gałąźni Małej, gdzie przy elektrowni wodnej wpada do Słupi,
jako jej lewy dopływ.

TRUDNOŚĆ SZLAKU I WARUNKI BIWAKOWANIA:
Szlak Kamienicy jest dość uciążliwy, ale przeszkody łatwe do ominięcia, a przenoski sporadyczne i na krótkich
dystansach. Rzeka wymaga szczególnego doświadczenia ze względu na szybki nurt i całą masę niespodzianek.
Nie wybierajcie kajaków dwuosobowych – zwłaszcza na górnym odcinku Kamienicy jest to nieporozumienie… Do
kajaka jednoosobowego zalecamy fartuch.
Baza turystyczna nie dotarła jeszcze w ten zakamarek naszego pięknego regionu. Możliwość biwaku znajdziecie
w Tuchomiu przy Centrum Międzynarodowych Spotkań oraz przy szkole. Potem czeka Was biwakowanie w lesie
na dziko (miejsca na 3-4 namioty). W Gałąźni Małej jest piękne pole biwakowe dogodne nawet dla dużego
obozowiska. Brak tu jednak jakiejkolwiek infrastruktury sanitarnej, a najbliższy sklep znajduje się ok. 2 km stąd,
w Gałąźni Wielkiej.

OPIS SZLAKU:
Nie jest to rzeka dla nieopierzonych żółtodziobów na dwójkach. Dopiero od miejscowości Kamieńc można by
spróbować swych sił na kajaku dwuosobowym ale tylko przy dużym stanie wody. Powyżej rzeka nadaje się raczej
na kajaki jednoosobowe i dla wprawionych już kajakarzy. Nowicjuszy ten kawałek może zniechęcić i wręcz
przestraszyć. Szczególnie odcinek od elektrowni wodnej do hodowli pstrągów w Kamieńcu jest bardzo szybki i
urozmaicony drzewami i kamieniami wystającymi z rzeki. Chwila nieuwagi lub nieprzemyślany manewr i
lądujemy w pędzącej zimnej wodzie.
Spływ kajakowy można kontynuować rzeką Słupią od miejscowości Gałąźnia Mała do Ustki.

NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE:
Wieś Tuchomie
Stare mosty
Bystrza
Powalone drzewa
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
Elektrownia Gałąźnia Mała – największa na Słupi

SUGEROWANA TRASA:
1. Tuchomie - Modrzejewo : 10 km
2. Modrzejewo - Kamieńc : 13 km
3. Kamieńc - Gałąźnia Mała : 12 km

