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Łupawa
Start:
Zakończenie:

Łupawsko
Rowy (pozwolenie SPN)

Długość rzeki:

98 km

Długość szlaku:

84 km

Czas spływu:
Preferowany sprzęt:

6 dni
jedynki, dwójki, kanadyjki

Przedstawimy Wam tutaj trasę idealną dla ludzi, którym nie przeszkadza woda w kajaku, nie boją się wywrotki i
wiedzą już, jak załatać dziurę w swoim statku. Trzymajcie się mocno – oto Łupawa! Ta dzika rzeka przypomina
szybką rzekę górską, na której bystrzy i przeszkód jest znacznie więcej niż spokojnego nurtu. Jeśli jednak uda
się Wam na chwilę oderwać wzrok od czytania wody, zobaczycie malownicze, wysokie i strome wzgórza oraz
porastającą brzegi starą puszczę. Naprawdę warto tu zawitać, bo będzie o czym opowiadać po powrocie...

POŁOŻENIE:
Łupawa znajduje się w województwie Pomorskim, a swój początek ma niedaleko jeziora Jasień (20km od
Bytowa), w Parku Krajobrazowym Doliny Słupi. Dalej przecina jezioro Oborowo i biegnie przez wzgórza morenowe
oraz nizinę nadmorską. Na końcu wpada do jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym. Szlak Łupawy to
bezspornie jeden z najpiękniejszych i najbardziej dzikich szlaków na Pomorzu. Na Łupawie znajdują się również
elektrownie wodne - jest to drugi ciekawy szlak po Słupi, na którym można podziwiać infrastrukturę
hydrotechniczną. Część elektrowni dostępna jest nawet do zwiedzania. Łupawa należy do szlaków, którymi
można spłynąć prosto do Morza Bałtyckiego!

TRUDNOŚĆ SZLAKU I WARUNKI BIWAKOWANIA:
Przeprawa Łupawą kosztuje niemało wysiłku. Szlak należy do trudnych i wymaga doświadczenia. Przeszkody
(głównie pod postacią kamienistych bystrzy), są zazwyczaj dość łatwe do ominięcia, ale liczne; czeka Was także
duża liczba przenosek – na szczęście na niewielkich odległościach. Należy tu nieustannie pamiętać o
zachowaniu sporych odległości między poszczególnymi kajakami, aby uniknąć niebezpiecznych zderzeń.
Jednocześnie kontakt wzrokowy pomiędzy kajakarzami musi być zachowany, by w razie kłopotów móc szybko
ruszyć z pomocą.

Dla mniej doświadczonych kajakarzy proponujemy początek spływu w Łupawie. Starzy wyjadacze mogą
natomiast wystartować z Kozina.
Na Łupawę zdecydowanie polecamy kajaki jednoosobowe zaopatrzone w fartuchy.
Dodamy tu jeszcze, że Łupawa nie jest najlepszym pomysłem, jeśli o chodzi o spływy zimowe lub masowe –
chyba wiecie już, dlaczego… Jest to idealny szlak na pionierskie wędrówki w kilka kajaków. Dogodną porą na
przeprawę Łupawą jest późna wiosna i dni tuż po okresach większych ulew – wyższy poziom wody znacznie
ułatwia pokonanie kamieni, a bystrza są spokojniejsze. Oczywiście, jeśli szukacie większych wrażeń nie
zważajcie na te porady.
Choć kajakarzy na Łupawie przybywa, nie idzie za tym rozwój infrastruktury turystycznej. Na szczęście
znajdziemy tutaj liczne dzikie miejsca na obozowisko (większość miejsc biwakowych na maksymalnie 4-5
namiotów). Nie będzie także problemów z zaopatrzeniem w żywność. Łupawa jest tym samym idealna na
prawdziwą traperską wyprawę. To rzeka z charakterkiem.

OPIS SZLAKU:
Górny odcinek Łupawy przepływa przez interesujące krajobrazowo jezioro Jasień (jest to największe jezioro w
Parku Krajobrazowym Doliny Słupi). Następnie Łupawa, niczym górska rzeka, przecina pas moren, aby na końcu
wpaść do wód jeziora Gardno. W górnym i środkowym odcinku niezwykłych wrażeń dostarczą Wam wysokie,
strome wzgórza piętrzące się nad wodą i porastająca brzegi stara puszcza. Na pokonanie tego szlaku należy się
dobrze przygotować, pamiętając, że chociaż szlak sam w sobie nie jest zbyt długi, to nieraz nie wystarcza 4-6 dni,
jakie są standardowo przewidziane na pokonanie Łupawy.
Alternatywą dla górnego odcinka Łupawy z Jasienia do Kozina może być prawy dopływ o nazwie Bukowina,
łączący się z Łupawą w Kozinie. Dość długa dolina tej rzeki jest przedłużeniem doliny środkowego biegu Łupawy.
Nie tylko wielkość tego dopływu, ale przede wszystkim piękno, otaczające lasy i nieokiełzany dziki temperament
Bukowiny, stanowić mogą doskonały przedsmak tego, co da nam następnie Łupawa.
Bukowina dostępna jest dla kajaków od Jeziora Kamienickiego. Jest to szlak krótki, bo liczący tylko 21 km,
bardzo uciążliwy i miejscami trudny, ale malowniczy i ciekawy – zwłaszcza pod koniec. Szybki prąd, kamieniste
bystrza, głazy i szypoty oraz tarasujące koryto stare buki sprawiają, że pokonanie tej rzeki wymaga
doświadczenia kajakowego. Zalecamy zabranie na ten szlak kajaków polietylenowych – w nich spływanie
kamienistych bystrzy i pokonywanie przeszkód jest znacznie bezpieczniejsze.
Z uwagi na małe zaludnienie okolicznych terenów, rzeka na prawie całej długości ma pierwszą klasę czystości.
Nie spotkamy tu także wielu turystów, jak na innych popularnych szlakach kajakowych.
Spływ kajakowy Łupawą to propozycja dla tych, którzy chcą przeżyć prawdziwą przygodę i nie lubią nudzić się w
trakcie płynięcia. Dodatkową atrakcją tego szlaku jest możliwość zorganizowania całodniowej wyprawy do
Słowińskiego Parku Narodowego i obejrzenia panoramy wybrzeża Bałtyku ze szczytów najwyższych ruchomych
wydm, dochodzących do 40 m wysokości.
Pamiętajcie, że wpłynięcie na jezioro Gardno wymaga pozwolenia dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego
(sekretariat @ slowinskipn.pl, www.slowinskipn.pl).
Odnośnie samego jeziora, jego przybrzeżne położenie powoduje, że zazwyczaj jest tutaj wysoka fala i trzeba
płynąć pod wiatr, co wymaga dużo siły jak i jest bardzo niebezpieczne.

SUGEROWANA TRASA:
1. Łuawsko - Kozin : 14 km
2. Kozin - Łupawa : 19 km
3. Łupawa - Łebień : 14 km
4. Łebień - Damno : 10 km
5. Damno - Żelkowo : 16 km
6. Żelkowo - Smołdzino/Gardna : 12 km

NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE ŁUPAWY:

Park Krajobrazowy - "Dolina Słupi"
Rezerwat "Rowokół" (wejście na szczyt Rowokół 115m n.p.m. z panoramą na Morze Bałtyckie)
Słowiński Park Narodowy
Kościół z XVII w w Łupawie
Późnobarokowy pałac z parkiem w Łupawie
Neogotycki kościół z 1879 r. w Damnie
Pałac w otoczeniu starego drzewostanu w Damnie
Ceglany młyn z XIX w ze skansenem wiejskich powozów w Poganicach
Kościół Świętej Trójcy w Smołdzinie
Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie (poświęcone przyrodzie parku narodowego)
Elektrownia wodna Łupawa
Elektrownia wodna Poganice (udostępniona do zwiedzania)
Elektrownia wodna Łebień
Elektrownia wodna Drzeżewo
Elektrownia wodna Żelkowo (udostępniona do zwiedzania)
Elektrownia wodna Smołdzino (udostępniona do zwiedzania)

PRAKTYCZNE PORADY:
Aby wpłynąć na Jezioro Gardno należy bezwzględnie uzyskać pozwolenie, wiąże się to z przepływaniem przez
rezerwaty jak również z niebezpieczną falą jaka jest często na tym płytkim akwenie. Poniżej dane kontaktowe do
uzyskania pozwolenia:
Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego
ul.Bohaterów Warszawy 1A
76-214 Smołdzino
tel. 059 81 17 204 ; 059 81 17 339 ; 059 81 17 509
email : sekretariat@slowinskipn.pl
www.slowinskipn.pl

