
Iza be la Gi no wicz1

Zna cze nie rzek Przy mo rza 

w roz wo ju tu ry sty ki kajakarskiej2

Abs trakt

Rze ki Przy mo rza od gry wa ją du żą ro lę w roz wo ju tu ry sty ki kwa -
li fi ko wa nej, przede wszyst kim ka ja kar stwa. Oce na przy dat no ści rzek
Przy mo rza w tej dzie dzi nie spor tu zo sta ła do ko na na na pod sta wie ich
wa lo rów na tu ral nych ta kich jak: głę bo kość, czy stość wód, cha rak ter
brze gów rzek, oraz ogól nych wa lo rów kra jo bra zo wych szla ku wod ne -
go. Ka ja ka rzy przy cią ga nie tyl ko atrak cyj ność te go re gio nu, ale tak -
że po pra wia ją ca się z se zo nu na se zon ba za noc le go wa i ga stro no micz -
na oraz no wo cze sne wy po ży czal nie ka ja ków i in ne go sprzę tu spor to -
we go. Rze ki Przy mo rza po przez róż ny sto pień trud no ści przy cią ga ją
ka ja ka rzy o róż nych stop niach kwa li fi ka cji od zu peł nych no wi cju szy
po we te ra nów tu ry sty ki kajakarskiej.

Wstęp

Ce lem ni niej szej pra cy jest zba da nie zna cze nia rzek Przy mo rza
dla roz wo ju tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej w re gio nie. Spo śród wie lu form
tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej w pra cy zo sta nie wzię te pod uwa gę ka ja kar -
stwo. W oce nie przy dat no ści rzek Przy mo rza dla upra wia nia ka ja kar -

1 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-776 War sza wa.
2 Fragment pracy licencjackiej wykonanej w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin pod opieką prof.

dr hab. Jerzego Makowskiego.
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stwa uwzględ nio no ich wa lo ry na tu ral ne: głę bo kość, czy stość wód,
cha rak ter brze gów rzek oraz ogól ne wa lo ry kra jo bra zo we szla ku wod -
ne go, a tak że wa lo ry an tro po ge nicz ne, przede wszyst kim ba zę noc le -
go wą i ga stro no micz ną oraz wy po ży czal nie ka ja ków i in ne go sprzę tu
spor to we go.

W pra cy ko rzy sta no z wie lu źró deł in for ma cji. By ły to pra ce po -
świę co ne tu ry sty ce kwa li fi ko wa nej (Ło bo że wicz, 1983; Mer ski, 2002),
śro do wi sku przy rod ni cze mu re gio nu (Au gu stow ski, 1977, 1984; Kon -
drac ki, 2001; Star kel, 1991; Sza fer, Za rzyc ki, 1977; Woś, 1999) oraz
licz ne pra ce po świę co ne ka ja kar stwu rzecz ne mu (La tek, 1989; Ma cie -
juk, 2000; Ostrow ski, 1992; Ożyń ski, 1982). Ko rzy sta no też ze źró deł
in ter ne to wych.

Po ję cie tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej i jej for my. 

Ter min tu ry sty ka kwa li fi ko wa na po ja wił się w li te ra tu rze pol -
skiej w po ło wie XX wie ku, kie dy to w dys ku sjach i w dzia łal no ści Pol -
skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no Kra jo znaw cze go (PTTK), obok tra -
dy cyj nych form tu ry sty ki, ta kich jak tu ry sty ka pie sza (ni zin na i gór -
ska), nar ciar ska po ja wi ły się no we spo so by jej prak ty ko wa nia: tu ry -
sty ka ko lar ska, mo to ro wa, że glar ska i wła śnie ka ja ko wa. Tym, w pew -
nym sen sie szcze gól nym for mom tu ry sty ki, wy ma ga ją cym pew nych
okre ślo nych umie jęt no ści (kwa li fi ka cji) i nie co kon dy cji przy pi sa no
ter min „tu ry sty ka kwa li fi ko wa na” (Mer ski, 2002).

Tu ry sta kwa li fi ko wa ny – któż to jest?

Upra wia nie tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej wy ma ga, tak że dzi siaj,
swo iste go przy go to wa nia psy cho fi zycz ne go, za har to wa nia na tru dy,
któ rych nie bra ku je na szla kach, umie jęt no ści za cho wa nia się za rów -
no w śro do wi sku przy rod ni czym jak i w od wie dza nych po dro dze
obiek tach tu ry stycz nych (Ło bo że wicz, 1983). Waż na jest przy tym
pew na do za wie dzy o przy rod ni czym i spo łecz no -ku lt ur owym śro do -
wi sku re gio nu, w któ rym tu ry sty kę za mie rza się upra wiać, a tak że
wie dzy teo re tycz nej i prak tycz nej o po słu gi wa niu się sprzę tem tu ry -
stycz nym (ro wer, jacht ża glo wy, nar ty, sprzęt do nur ko wa nia, ka jak).
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Tu ry sta kwa li fi ko wa ny wi nien więc po sia dać od po wied nią wie dzę
i umie jęt no ści, a tu ry sty kę po wi nien trak to wa nie nie tyl ko ja ko for mę
spę dza nia wol ne go cza su, ale ja ko swo istą pa sję ży cio wą. Ta ką syl wet -
kę pro pa gu je PTTK ja ko wzo rzec oso by upra wia ją cej tu ry sty kę kwa -
li fi ko wa ną (Mer ski, 2002).

Ka ja kar stwo

Jed ną z form tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej jest ka ja kar stwo. We dług
Ostrow skie go (1992) ka ja kar stwo jest jed ną z naj bar dziej po pu lar nych
form ak tyw ne go wy po czyn ku nad wo dą. Zna ne jest od wie ków. Za pier -
wo wzór ka ja ka uzna je się in diań skie czół no. Ka ja kar stwo za czę ło roz -
wi jać się w koń cu XIX wie ku, a w Pol sce w pierw szej po ło wie XX wie -
ku (Ło bo że wicz, 1983). Współ cze sny ka jak, znacz nie róż ni się od in -
diań skie go pier wo wzo ru, nie ty le jed nak for mą co ma te ria łem, z któ re -
go zo stał wy ko na ny2. No wo cze sny ka jak tu ry stycz ny, lek ki i wy trzy ma -
ły, jest naj prost szym środ kiem lo ko mo cji po rze kach i je zio rach, i naj -
ła twiej szym w ob słu dze (Mer ski, 2002). To ka ja kar stwo, upra wia ne na
rze kach Przy mo rza, jest przed mio tem do cie kań w ni niej szej pra cy.

Zróż ni co wa ny kra jo braz, gę sta sieć rzek i licz ne je zio ra spra wia -
ją, że Pol ska jest kra jem uprzy wi le jo wa nym w szla ki ka ja ko we i moż -
li wo ści upra wia nia ka ja kar stwa. Zróż ni co wa ny sto pień trud no ści
dróg wod nych spra wia, że ten ro dzaj tu ry sty ki mo gą upra wiać za rów -
no po cząt ku ją cy jak i wy traw ni ka ja ka rze, przy go to wa ni do zma gań
z wod nym ży wio łem – ci pierw si wy bio rą Wi słę, Pi li cę, Bug lub Na -
rew zaś wy traw ni ka ja ka rze po pły ną Du naj cem, Po pra dem lub Sa -
nem (Ło bo że wicz, 1983).

Roz róż nia się dwa ro dza je szla ków wod nych: gór skie, gdzie pręd -
kość nur tu rze ki prze kra cza 6 km/godz. a jej spa dek jest > 1 ‰, oraz
ni zin ne, gdzie pręd kość nur tu jest< 6 km/godz., a spa dek nie prze -
kra cza 0,5 ‰ (Ostrow ski, 1992). Rze ki Przy mo rza ob ję te ba da nia mi
na le żą do szla ków wod nych ni zin nych. 

2 Tu ry ści wy ko rzy stu ją ka ja ki drew nia ne, pla sti ko we oraz skła da ki. Do ka ja kar stwa za li cza się tak -

że pły wa nie na ka na dyj kach (Ło bo że wicz, 1983). Są one po dob ne do ka ja ków, lecz róż nią się nie -

co bu do wą, spo so bem ma new ro wa nia i pły nię cia.. Są tak że nie co więk sze i wy po sa żo ne w wio sła

o jed nym pió rze (Skó rzyń ski, 2003).
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Ze wzglę du na trud no ści że glu gi szla ki wod ne dzie li się na trzy
ka te go rie: ła twe, trud ne i bar dzo trud ne. Szla ki ła twe cha rak te ry zu ją
się nie wiel ką pręd ko ścią nur tu, nie ma na nich nie wi docz nych prze -
szkód w po sta ci gła zów czy kłód. Szla ki trud ne – to rze ki o szyb szym
nur cie, z prze szko da mi (gła zy, po wa lo ne drze wa, pły ci zny), któ re
zmu sza ją ka ja ka rzy do prze no sze nia ka ja ków przez prze szko dy. Że -
glu ga szla ka mi bar dzo trud ny mi wy ma ga du żych umie jęt no ści od ka -
ja ka rzy. Nurt rzek jest szyb ki, prze szko dy licz ne, a nie uwa ga lub nie -
do sta tecz nie opa no wa na tech ni ka pły wa nia mo że za koń czyć się wy -
wrot ką (Ostrow ski, 1992).

Ka ja kar stwo mo że być prak ty ko wa ne w do wol nej po rze ro ku, je -
śli po zwa la ją na to wa run ki. Wy róż nia się więc ka ja kar stwo let nie
oraz zi mo we. Dzie li się je tak że, ze wzglę du na czas trwa nia, wy róż -
nia jąc tu ry sty kę jed no dnio wą i wie lo dnio wą. Tu ry sty ka ta przyj mu -
je po stać wę dró wek, obo zów wę drow nych i spły wów (Ło bo że wicz,
1983). Na rze kach Przy mo rza prak ty ko wa ne jest przede wszyst kim
ka ja kar stwo let nie, a spo ty ka ne są tam wszyst kie wy mie nio ne for my
wę dró wek.

Cha rak te ry sty ka ob sza ru ba dań

Po ło że nie

Te ren ba dań, w po dzia le re gio nal nym Pol ski J. Kon drac kie go
(2001), obej mu je środ ko wą część Po brze ży Po łu dnio wo bał tyc kich
oraz pół noc ną część Po je zie rza Wschod nio po mor skie go i Po je zie rza
Za chod nio po mor skie go. W re gio nie Po brze ży obej mu je on część za -
chod nią Po brze ża Szcze ciń skie go i Po brze że Ko sza liń skie (Wy brze -
że Trze bia tow skie, Rów ni nę Gry fic ką i Rów ni nę No wo gardz ką)
oraz za chod nią część Po brze ża Gdań skie go (Wy so czy znę Ło be ską,
Wy brze że Sło wiń skie, Rów ni nę Bia ło gardz ką, Rów ni nę Sła wień ską,
Wy so czy znę Po la now ską, Wy so czy znę Dam nic ką, Wy so czy znę Żar -
no wiec ką oraz za chod nią część Pra do li ny Łe by i Re dy). Źró dła ba -
da nych rzek Przy mo rza znaj du ją się na ob sza rze po je zie rzy po mor -
skich.
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Ukształ to wa nie po wierzch ni

Po brze ża, mi mo ni zin ne go cha rak te ru, od zna cza ją się znacz ny -
mi kon tra sta mi w rzeź bie i uroz ma ico nym kra jo bra zem (Kon drac ki,
2001). Śred nie wy so ko ści bez względ ne ro sną w kie run ku wschod -
nim (Au gu stow ski, 1984). Rzeź ba re gio nu ukształ to wa ła się 
w okre sie zlo do wa ceń plej sto ceń skich (Au gu stow ski, 1977). Głów ną
ro lę w jej kształ to wa niu ode gra ło ostat nie zlo do wa ce nie. Na Po brze -
żu prze wa ża ją nie wy so kie rów ni ny mo re ny den nej się ga ją ce do 
100 m n.p.m., po roz ci na ne przez płyt kie do li ny dzie lą ce je na pła ty
wy so czy zno we. Wśród do lin wy róż nia się pra do li na po mor ska i pra -
do li na ka szub ska. W mor fo lo gii te re nu du żą ro lę od gry wa ją do li ny
rzek nad bał tyc kich, m.in. Re ga, Par sę ta, Wie prza, Słu pia i Łu pa wa.
In nym ele men tem kra jo bra zo wym oży wia ją cym przy brzeż ne rów ni -
ny mo re no we są wznie sie nia mo ren czo ło wych, np. Chełm pod 
Ko sza li nem (137 m n.p.m.).

Po brze że Ka szub skie rów nież jest sil nie po roz ci na ne głę bo ki mi
do li na mi rzek (50 do 100 m) na pła ty wy so czy zno we, na zy wa ne tu kę -
pa mi. Naj więk sze z nich to: Kę pa Re dłow ska, Oksyw ska, Swa rzew -
ska, Ostrow ska, Puc ka i Lę bor ska. San dry na Po brze żu zaj mu ją nie -
wiel ką po wierzch nię. W rzeź bie po je zie rzy wcho dzą cych w skład ba -
da ne go te re nu do mi nu ją wzgó rza czo ło wo mo re no we. Naj wyż szym
z nich jest Wie ży ca (328 m n.p.m.).

Kli mat

Wa run ki kli ma tycz ne na Po brze żu Po mor skim róż nią się od pa -
nu ją cych w głę bi lą du. Ma to bar dzo du że zna cze nie dla tu ry stów od -
wie dza ją cych re gion. Szcze gól nie waż ne dla tu ry sty ki wod nej ma ją
wa run ki bio kli ma tycz ne do lin rzecz nych (Au gu stow ski, 1977). Na ob -
sza rze Po mo rza, a zwłasz cza w wą skim pa sie Po brze ża, ob ser wu je się
prze wa gę wpły wów oce anicz nych nad kon ty nen tal ny mi. Pod wie lo ma
wzglę da mi jest to ob szar uprzy wi le jo wa ny. Rocz ne su my na sło necz -
nie nia się ga ją tu 1600 go dzin. To o po nad 200 go dzin wię cej niż prze -
cięt nie w gó rach i o 100 go dzin wię cej niż w cen trum kra ju (Woś,
1999). Naj więk sze śred nie su my usło necz nie nia rze czy wi ste go wy stę -
pu ją w pół ro czu let nim. Ozna cza to, że tu ry sty ka wod na mo że być
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upra wia na na rze kach Przy mo rza dłu żej niż w in nych czę ściach kra -
ju.

Śred nia licz ba dni z opa dem w ro ku wa ha się oko ło 170. Nie co
wię cej – 180 dni no tu je się w Słup sku. W cen tral nej Pol sce dni z opa -
dem jest nie co mniej (150 – 160); w gó rach znacz nie wię cej (oko ło
200) – Woś (1999). Rocz ne su my opa dów nie są wy so kie – prze cięt nie
niż sze niż na są sia du ją cych od po łu dnia po je zier zach. Mniej sza niż
w głę bi lą du ilość opa dów przy pa da w mie sią cach let nich (Au gu stow -
ski, 1984). Opa dy są na to miast sto sun ko wo czę ste (Woś, 1999).

Wo dy

Ob szar Po brze ży ma bo ga tą sieć wod ną. By stre rze ki przy mor -
skie: Łu pa wa, Łe ba, Słu pia i Wie prza, spły wa ją ce z po je zie rzy prze -
ci na ją Po brze że i ucho dzą do Mo rza Bał tyc kie go. Dwie pierw sze
w dro dze do mo rza prze pły wa ją je zio ra przy brzeż ne. Wy mie nio ne
rze ki za li cza ne są do rzek Przy mo rza (Bed norz, Woj ter ski, 1982) wy -
raź nie róż nią cych się od rzek in nych re gio nów Pol ski. W ich bie gu
moż na na ogół wy róż nić trzy cha rak te ry stycz ne od cin ki: ty po wo ryn -
no wy, do lin ny w prze kształ co nej ryn nie oraz pra do li ny (Au gu stow -
ski, 1977). Głę bo kość rzek Przy mo rza nie prze kra cza 2 m (tab. 1).

Tab. 1. Głę bo kość rzek Przy mo rza w wy bra nych punk tach (Skó rzyń ski i in -
ni, 2003).

Rze ki Przy mo rza ma ją swo je źró dła na znacz nych wy so ko ściach, od
137 m n.p.m. (Par sę ta) do 202 m n.p.m. (Łu pa wa). Ze wzglę du na sto -

Rzeka

Rega

Parsęta

Wieprza

Łupawa

Łeba

Posterunek

Świdwin

Dopływ Starej Regi

Dopływ Perznicy

Białogard

Broczyna

Podkomorzyce

Sianowo

Głębokość w nurcie (m)

0,3

0,5

0,5

2,0

0,3

0,6

0,3
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sun ko wo krót ki bieg (Łu pa wa – 111 km; Re ga – 175 km) ma ją one du -
że śred nie spad ki, któ re wy no szą od 0,83 ‰ (Re ga) do 1,81 ‰ (Łu pa -
wa). W gór nych od cin kach spad ki osią ga ją do 5 ‰ (Au gu stow ski,
1984) – (ta b. 2).

Tab. 2. Ce chy rzek bez po śred nie go zle wi ska Mo rza Bał tyc kie go (Au gu stow -
ski, 1977)

Wy rów na ne w cią gu ro ku opa dy at mos fe rycz ne, przy ła two prze pusz -
czal nych utwo rach pod ło ża spra wia ją, że rze ki są za si la ne przez wo dy
pod ziem ne. Swój bar dziej wy rów na ny prze pływ, w po rów na niu z rze -
ka mi in nych re gio nów Pol ski, za wdzię cza ją tak że za si la niu przez je -
zio ra. Wa ha nia sta nów wo dy nie prze kra cza ją tu 2 – 3 m, pod czas gdy
w gó rach do cho dzą do 8 – 10 m (Au gu stow ski, 1984).

Rze ki Przy mo rza zbie ra ją za nie czysz cze nia z wie lu miej sco wo ści
mi ja nych po dro dze do Mo rza Bał tyc kie go. Ich oce na wy pa da jed nak
opty mi stycz nie w po rów na niu z du żą licz bą rzek Pol ski. W więk szość
i na le żą do rzek I i II kla sy czy sto ści. Wy jąt kiem są od cin ki bie gu Re -
gi, Łu pa wy, Wiepszy i Łe by (III kla sa czy sto ści ze wzglę du na za war -
tość środ ków bio gen nych) – Ko ral i in ni (1994). Stan czy sto ści rzek
jest waż ną wska zów ka dla tu ry stów. Do upra wia nia tu ry sty ki wod nej
nie na da ją się rze ki kla sy IV (Ma cie juk, 2002). 

Ro ślin ność

Sza ta ro ślin na wpły wa na atrak cyj ność szla ków wod nych.
Wzdłuż rzek Przy mo rza wy stę pu ją la sy, ba gna oraz łą ki (By er, Wie -
czo rek, 2003). Naj bar dziej za le sio ne są środ ko we i dol ne od cin ki bie -
gów rzek. Skład ga tun ko wy ro ślin no ści re gio nu jest bar dzo uroz ma -
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ico ny. Ba da ny ob szar na le ży do dzia łu bał tyc kie go środ ko wo eu ro pej -
skiej pro win cji ni żo wo -w yży nnej. W pod dzia le obej mu ją cym Po mo -
rze wy róż nio no sześć kra in, z któ rych trzy wy stę pu ją na ob sza rze ob -
ję tym ba da nia mi: brzeg Bał ty ku, Po brze że Bał tyc kie, Po je zie rze Bał -
tyc kie (Sza fer, Za rzyc ki, 1977).

Ob szar po brze ży Sło wiń skie go i Ka szub skie go jest sil nie za le sio -
ny. La sy zaj mu ją tu do 30% po wierzch ni. Naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne są la sy bu ko we – bu czy ny po mor skie (Bed norz, Woj ter ski,
1982), co wią że się z ce cha mi kli ma tu zbli żo ne go do atlan tyc kie go
(Sza fer, Za rzyc ki, 1977). Pod bu ka mi osią ga ją cy mi do 40 m wy so ko -
ści nie ro śnie prak tycz nie nic in ne go. Peł ne nie po wta rzal ne go uro ku
są bu czy ny zbo czo we, do mi nu ją ce w kra jo bra zie pra do li ny Łe by -R -
edy (Bed norz, Woj ter ski, 1982). Na pła tach mo re no wych wy stę pu ją
la sy mie sza ne. Czę sto są to grą dy dę bo wo -gr ab owe z do miesz ką in -
nych ga tun ków li ścia stych (Au gu stow ski, 1977).

Dna do lin, a zwłasz cza sze ro kich pra do lin czę sto są za ba gnio ne.
Na tu ral nym skład ni kiem ro ślin no ści są tu tor fo wi ska. Szcze gól nie
du że tor fo wi ska roz wi nę ły się w do li nach Wie przy i Łe by. Wy stę pu ją
one rów nież na obrze żach za ra sta ją cych je zior. Ro sną tu m.in. bo rów -
ka ba gien na, mo drzew ni ca zwy czaj na, ba ży na czar na oraz, rzad sza,
ma li na mo rosz ka.

Zna cze nie rzek Przy mo rza w roz wo ju 

tu ry sty ki kajakarskiej

Ka ja ko we szla ki róż nią się stop niem trud no ści, wa lo ra mi kra jo -
bra zo wy mi oraz do stęp no ścią ba zy noc le go we i ga stro no micz nej. Na
jed nych moż na upra wiać ka ja kar stwo zi mą i la tem, np. na Re dze,
Par sę cie, Wie przy i Słu pi, a na in nych prze ciw nie – tyl ko la tem. Przy -
kła dem jest Łu pa wa (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Re ga. Rze ka ma 199 km dłu go ści. Do spły wów ka ja ko wych wy -
ko rzy stu je się od ci nek o dłu go ści 137 km (Skó rzyń ski, 2003). Pod
wzglę dem dłu go ści jest trze cią rze ką w Pol sce ucho dzą cą bez po śred -
nio do Mo rza Bał tyc kie go. Jej źró dła znaj du ją się w la sach na pół noc
od wsi Re sko Sta re i Re sko No we. W dro dze do mo rza wie lo krot nie
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zmie nia kie ru nek. Re ga jest na ogół ła twym szla kiem wod nym, lecz
w gór nym i środ ko wym bie gu dość uciąż li wym, ze wzglę du na po wa -
lo ne w po przek ko ry ta drze wa, któ re zmu sza ją do prze no sze nia ka ja -
ka. Miejsc ta kich na od cin ku Ło bez – Mrze ży no jest kil ka (Ma cie juk,
2000). W spły wie prze szka dza ją też, pod wod ne gła zy i pro gi (Skó -
rzyń ski i in ., 2003). Brze gi Re gi są bar dzo ma low ni cze – wy so kie
i nie do stęp ne, czę sto za ro śnię te, z po chy lo ny mi nad ko ry tem pnia mi
drzew i ko na ra mi. Te ce chy rze ki pod no szą atrak cyj ność spły wu i są
źró dłem nie za po mnia nych wra żeń (Ma cie juk, 2000).

W gór nym bie gu Re ga na da je się na spły wy mniej szych grup ka -
ja ka rzy ze wzglę du na licz ne prze szko dy i nie wiel ką sze ro kość rze ki.
Spły wy więk szych grup roz po czy na ją się zwy kle od Łob za (Ma cie juk,
2000). Licz ne mia sta na wod nym szla ku Re gi sprzy ja ją ka ja ka rzom
pły wa ją cym zi mą. Atrak cją jest wów czas po ko ny wa nie nie wiel kich
za to rów lo do wych (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Ba za noc le go wa i ga stro no micz na nad Re gą, dzię ki licz nym mia -
stom, jest do brze roz wi nię ta. W mia stach są ho te le, dom ki kam pin go -
we, schro ni ska mło dzie żo we i ośrod ki wy po czyn ko we (Ma cie juk,
2000). Przy szla ku licz ne są miej sca na roz bi cie na mio tu (Skó rzyń ski
i in. 2003). Rów nie do brze roz wi nię ta jest ba za ga stro no micz na.
W każ dej miej sco wo ści są re stau ra cje, ka wiar nie, ba ry i piz ze rie.
W Trze bia to wie jest po nad to sma żal nia ryb (Skó rzyń ski i in ni, 2003).

Par sę ta. Ma dłu gość 154 km. Szla kiem ka ja ko wym jest od ci nek
nie wie le krót szy, bo li czą cy 144 km. Oto cze nie rze ki jest bar dzo zróż -
ni co wa ne. Na prze wa ża ją cej dłu go ści szla ku (80 %) to wa rzy szą rze ce
la sy. Po zo sta ła część to po la upraw ne i łą ki. Dro ga wod na jest ła twa.
Tyl ko w gór nym bie gu rze ki nie co uciąż li wa z po wo du by stre go nur -
tu o ce chach gór skie go po to ku. Po ni żej Bia ło gar du trud no ści zni ka ją.
Na szla ku są tyl ko dwie prze no ski. Rze ka jest sze ro ka i głę bo ka o spo -
koj nym nur cie. Szlak Par sę ty uczęsz cza ny jest tak że zi mą. Pły wa się
od Osów ka do uj ścia (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Ba za noc le go wa i ga stro no micz na nie jest tak bo ga ta i uroz ma -
ico na jak na szla ku Re gi. Jest wie le miejsc bi wa ko wych, zwłasz cza
przy wio skach oraz w le sie. Do brze za go spo da ro wa ne po la na mio to we
znaj du ją się do pie ro w po bli żu Ko ło brze gu. W mia stach na szla ku
(Kar li no, Bia ło gard) znaj du ją się kom plek sy wy po czyn ko we za pew -
nia ją ce oprócz noc le gów tak że re stau ra cje. Naj le piej roz wi nię ta ba za
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noc le go wa i ga stro no micz na znaj du je się w Ko ło brze gu (Skó rzyń ski
i in ., 2003).

Wie prza. Rze ka ma 140 km dłu go ści. Szlak ka ja ko wy jest znacz -
nie krót szy. Li czy tyl ko 101 km. Na le ży do naj bar dziej atrak cyj nych
wśród rzek Przy mo rza, ze wzglę du na wspa nia łe la sy, ma low ni cze
prze ło my rzecz ne, zróż ni co wa ną mor fo lo gię zbo czy do lin nych, roz le -
wi ska i sta ro rze cza oraz za byt ko wą ar chi tek tu rę w mi ja nych miej sco -
wo ściach. W od róż nie niu od wie lu rzek Przy mo rza naj bar dziej ma -
low ni czy i atrak cyj ny dla ka ja ka rzy jest dol ny bieg rze ki. W bie gu
gór nym i środ ko wym Wie prza jest dość trud na i nie na da je się do
spły wów ma so wych. Szlak wod ny Wie przy nie jest tłum nie od wie dza -
ny, jak moż na są dzić na pod sta wie ka ta lo gu je go atrak cji. Tu ry stów
od strę cza ją dłu gie i czę ste prze no ski. War to do dać, że rze ka jest czę -
ścio wo do stęp na zi mą. O tej po rze ro ku moż na nią spły nąć od Ko rzy -
bia do Dar ło wa. Naj bar dziej atrak cyj ny jest jed nak wio sną i je sie nią
(Skó rzyń ski i in ., 2003).

Ba za noc le go wa i ga stro no micz na na szla ku Wie przy jest do brze
roz wi nię ta. Wie le jest miejsc umoż li wia ją cych roz bi cie na mio tu.
Obiek ty noc le go we o zróż ni co wa nym stan dar dzie znaj du ją się po nad -
to w Dar ło wie, Kę pi cach i Sław nie. Moż na tak że ko rzy stać z kwa ter
pry wat nych. W mia stach rozwinięte są usługi ga stro no micz ne, zwłasz -
cza w Dar ło wie. Uli ce te go mia sta peł ne są se zo no wych „bu dek”, ale
też re stau ra cji, ka wiar ni, pu bów i ba rów (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Słu pia jest rze ką do stęp ną dla ka ja ka rzy na od cin ku 178 km (Skó -
rzyń ski i in ., 2003).Na wod nym szla ku Słu pi znaj du ją się za byt ko we
elek trow nie wod ne, sta re uzdro wi sko, je zio ra za po ro we i dłu gie od cin -
ki rze ki cał ko wi cie dzi kiej, nie za go spo da ro wa nej. Szcze gól na atrak cją
(w gór nym bie gu) są je zio ra prze pły wo we: Tu chliń skie, Prę go ży no,
Skrzyn ka, Trze bo ciń skie, Go wi dliń skie, Wę go rzy no i Żu kow skie.

Spływ ka ja ko wy Słu pią za li cza ny jest do trud nych. Wy ni ka to
z wart kie go nur tu, licz nych me an drów, by strzy, a tak że obec no ści zwa -
lo nych pni i in nych prze szkód. Za bu do wa hy dro tech nicz na rze ki zmu -
sza ka ja ka rzy do czę stych prze no sek (Utrac ka -Mi nko, Mil ler, 1999).
Rze ka jest naj bar dziej atrak cyj na la tem i wcze sna je sie nią. Do spły -
wów zi mo wych na da je się po ni żej Słup ska. Szlak wod ny Słu pi, mi mo
wie lu atrak cji, jest śred nio po pu lar ny (Sku rzyń ski i in ni, 2003).
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Ba za noc le go wa i ga stro no micz na jest do brze roz wi nię ta. Roz bi -
cie na mio tu moż li we jest prak tycz nie wszę dzie, po za par kiem kra jo -
bra zo wym, gdzie bi wa ko wa nie moż li we jest wy łącz nie w miej scach
wy zna czo nych. Z ofer ta cze ka ją też na tu ry stów kwa te ry pry wat ne.
Go rzej jest z wy ży wie niem. Prak tycz nie tyl ko w Słup sku, Ust ce i By -
to wie nie ma więk szym pro ble mów. Nie wiel ki punkt ga stro no micz ny
znaj du je się rów nież w Krzy ni. Nie wie le jest tez po dro dze skle pów
(Skó rzyń ski i in., 2003).

Łu pa wa ofe ru je ka ja ka rzom ca łą swa dłu gość – 111 km (Skó rzyń -
ski i in ., 2003, jed nak szlak wod ny jest in ny niż po zo sta łych rzek
Przy mo rza. Łu pa wa mo że ko ja rzyć się z dzi ką rze ką gór ską, ze wzglę -
du na du ży spa dek i licz ne by strza, co uza sad nia na zy wa nie jej rze ką
tyl ko dla twar dzie li. Prze szko dy (oba lo ne pnie, pły ci zny, kład ki) to -
wa rzy szą rze ce na ca łej dłu go ści. Wy traw ni ka ja ka rze za czy na ją
spływ w Ko zi nie; no wi cju sze znacz nie ni żej – do pie ro w Łu pa wie.
Rze ka nie na da je się do spły wów ma so wych. Nie jest też wy ko rzy sty -
wa na zi mą (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Do stęp do ba zy noc le go wej i ga stro no micz nej jest skrom ny. 
Spo ro jest miejsc do bi wa ko wa nia, lecz ma ło zor ga ni zo wa nych bi wa -
ko wisk i kem pin gów. Ten brak wy na gra dza ją nie co go spo dar stwa
agro tu ry stycz ne. Na po sił ki moż na li czyć w Łu pa wie, Po ga ni cach
i Smoł dzi nie (Skó rzyń ski i in ., 2003).

Łe ba na da je się do spły wów ka ja ko wych na 145 km swe go bie gu.
Gór ny i środ ko wy jej bieg są trud ne i wy ma ga ją wiel kie go do świad -
cze nia od tu ry stów. Dol ny bieg jest ła twy do że glu gi, choć wy ma ga ze -
zwo le nia, gdyż rze ka prze pły wa przez Sło wiń ski Park Na ro do wy i le -
żą ce w je go gra ni cach Je zio ro Łeb sko. Szlak wod ny Łe by jest naj bar -
dziej atrak cyj ny póź ną wio sną lub po ob fi tych opa dach at mos fe rycz -
nych, gdy rze ka nie sie du żo wo dy. Ba za tu ry stycz na nad Łe bą jest sła -
bo roz wi nię ta. Roz ryw kę ofe ru ją tu ry stom tyl ko Ła ba i Lę bork (Skó -
rzyń ski i in ., 2003).

Ba za noc le go wa i ga stro no micz na roz wi nię ta jest w nie wiel kim
stop niu. Ge ne ral nie ma ło jest miejsc bi wa ko wych, zwłasz cza w dol -
nym bie gu. Tyl ko w mie ście Łe ba nie ma pro ble mów z noc le giem.
Ma ło jest tak że punk tów ga stro no micz nych. Prak tycz nie znaj du ją się
one wy łącz nie w Lę bor ku i Łe bie (Skó rzyń ski i in ., 2003).
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Wnio ski

Rze ki Przy mo rza ma ją du że zna cze nie ja ko szla ki wod ne do
upra wia nia tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej, przede wszyst kim ka ja kar stwa.
O tym zna cze niu prze są dza wy so ka atrak cyj ność tu ry stycz na rzek te -
go re gio nu, wy ni ka ją ca z wa lo rów rzek (głę bo kość, krę tość, względna
czy stość wód i zróż ni co wa ne trud no ści) przy cią ga ją cych ka ja ka rzy
o róż nych kwa li fi ka cjach, od we te ra nów tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej po
zu peł nych no wi cju szy. Roz wo jo wi tu ry sty ki sprzy ja roz wi ja ją ca się
ba za noc le go wa i ga stro no micz na (po pra wę od no to wu je się prak tycz -
nie z se zo nu na se zon) oraz po wsta ją ce, no wo cze sne wy po ży czal nie
sprzę tu tu ry stycz ne go, w tym ka ja ków.
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