JEZIORO SŁOWA

DŁUGIE

OPIS SPŁYWU KAJAKOWEGO

Charakterystyka jeziora:

Długie to wieś letniskowa położona na skraju Puszczy Drawskiej, przy przesmyku między jeziorami Dołgie i Lipie, przy
drodze krajowej nr 22 Gorzów-Dobiegniew-Gdańsk.
Długie zachwyca turystów swoim wyjątkowym położeniem,
pomiędzy jeziorami nad którymi piętrzą się wysokie, porośnięte mieszanym i sosnowym lasem wzgórza morenowe.
W ten nieskażony naturalny krajobraz wkomponowane zostały ośrodki wypoczynkowe i kolonijne oraz prywatne domki
letniskowe.
Funkcjonujący tu od wielu lat Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy, zlokalizowany jest nad największym akwenem
wodnym gminy jez. Lipie o pow. 182 ha. Jezioro Lipie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonego na
terenie Puszczy Drawskiej. Jezioro typu rynnowego. Łącznie z jeziorami Słowa i Osiek leży w zlewni rzeki Mierzęckiej
Strugi, położone w dużym obniżeniu pofałdowanego terenu
i otoczone bez mała w całości lasami. Jezioro posiada strome zbocza brzegów i wiele zatok. Czysta woda i przepiękne
położenie wśród lasów, sprzyja rozwojowi turystyki i przyciąga miłośników wypoczynku, żeglarstwa, kajakarstwa i nurkowania.
Przy południowym skraju j. Lipie znajduje się kąpielisko, pomost kąpielowy i plaża piaszczysta o pow. 1,1 ha.
Blisko plaży są przystanie, wypożyczalnie pływającego
sprzętu wodnego i baza płetwonurków.
Turyści indywidualni i grupowi znajdą nocleg w hotelu „Wodnik”, Ośrodku Kolonijno Sportowo-Wychowawczym gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Ośrodku Sportów Wodnych - pokoje gościnne i na polu
biwakowym.
W sezonie czynne są w Długiem: sklepy spożywcze, smażalnia ryb, kebab, pizzeria, kawiarnia i restauracja.

Kanałem z jeziora Lipie o długości 150 m wpływamy na
uroczo położone jezioro Słowa, które urzeka przezroczystą wodą szmaragdowego koloru. Po lewej stronie
widoczny jest półwysep na którym w 2011 roku przeprowadzono archeologiczne badania sondażowe pod kierownictwem mgr Magdaleny Szymczyk oraz mgr Sławomira
Górki.
Badania potwierdziły, że istniało tu grodzisko wczesnośredniowieczne. Blisko 4500 m linia brzegowa jeziora
porośnięta lasami, to oaza spokoju i ciszy. Szmaragdowa
toń wody wpływa relaksacyjnie na wodniaków, dostarcza
siły na dalszą kajakową wędrówkę. Różnica wysokości
między lustrem wody a otaczającymi pagórkami dochodzi
tu nawet do 30 m. Brzegi porośnięte drzewami olchowymi i jesionowymi tworzą tzw. łęgi, cenne siedliska Natury
2000. Po pokonaniu 1500 m kanału dopływamy do jeziora
Osiek. Dalej szlak kajakowy wiedzie rzekami: Mierzęcką
Strugą, Drawą, Notecią, Wartą i Odrą do Morza Bałtyckiego. To wyjątkowe wyzwanie dla najbardziej wytrwałych i
doświadczonych amatorów sportów wodnych.

Województwo: lubuskie
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Gmina: Strzelce Krajeńskie
Makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie
Dorzecze:
Mierzęcka Struga
Drawa
Noteć
Warta
Odra
Bałtyk
Powierzchnia zwierciadła wody: 62,1 ha
Głębokość maksymalna: 31,7 m
Głębokość średnia: 14,7 m
Długość maksymalna: 1300 m
Szerokość maksymalna: 850 m
Linia brzegowa ogółem: 4350 m
Jezioro położone jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu,
utworzonego na terenie Puszczy Drawskiej. Odpływ z jeziora
prowadzi wody do jeziora Osiek. Posiada bardzo regularny
kształt linii brzegowej zbliżony do owalu, otoczone w całości
lasem sosnowym i mieszanym. Różnica wysokości między
lustrem wody, a otaczającymi pagórkami dochodzi nawet do
30m. Brzegi porośnięte drzewami olchowymi i jesionowymi
tworzą tzw. łęgi, cenne siedliska Natury 2000. Stanowi kolejny etap szlaku „Ku Bałtykowi”. Turystów urzeka przezroczysta woda szmaragdowego koloru.
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