Moesa
Alpy
horská řeka
ústí do Tessin
Moesa teče regionem Misox. Spolu s Maggiou a spodním Tessinem patří k lehčím řekám
Potessí, jeden krátký úsek poblíž Sorte je bohužel dost těžká voda. Původní ráz krajiny byl sice hodně
ovlivněn výstavbou silnice, přesto sjetí řeky stále stojí za to.
Obtížnost:
Km 9 – 27,5
WW IV – III – II
Km 27,5 – 30,5 WW IV – V, polevuje na WW III, spád 18‰
Km 30,5 – 44 WW II (III), spád 7‰
Sjízdnost:

Jaro a časné léto, závisí na odtoku z elektrárny. Nejlepší stav bejvá o pracovních
dnech mezi 11:30 a 13:30, o víkendech slabší. Kvůli rybářům nejlépe v pondělí, středy
a pátky

Voda:

Velmi čistá

Možnost stanování: kempík pod Roveredo a Arbedo. Sqotování v kantonu Tesssin zakázáno
Auta: doprovod možný
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Počátek na výtoku z jezera Moesola při sedle San Bernardino ve výšce 2060 nm.
San Bernardino, přehrada, částečný odvod vody
hezký kempík pod zříceninou Castello, možné  nalejzání při dostatečném stavu, WW III – IV
vpravo Soazza, další možné  nalejzání. Od velké vody v roce 1978 a s ní souvisejících
oprav silnice je řeka regulovaná, asi to za to nestojí. Velký spád, WW III – IV
Návrat vody z elektrárny, ocaď to začíná pořádně dávat, furt regulované koryto
] [ most, vlevo Sorte.  Nalejzání, pokud jsme se vykašlali na regulovaný úsek. Začíná velice
zajímavý divoký úsek řeky. Jedná se zejména o asi 500m dlouhé esíčko, šutrovaté, s úzkými
průjezdy a odtoky, před jízdou obhlídnout z levého břehu, WW IV – V. Roku 1986 zde byl
jeden smrťák (uvíznutí). Až po Norantola to furt dost dává, WW IV, jedno místo chce
obhlídnout. Bacha u jednoho provaleného  jezu, za vyšší vody vejvar, zkalená voda.
Eventuelně vlevo sjízdné, před jízdou obhlídnout
] [ most, vlevo Norantola, obtížnost polevuje
vpravo Cama, ocaď částečně regulované, žádné zvláštníí obtíže, rychle tekoucí voda, WW II,
často velké vlny
vpravo Grone
vpravo ústí Calanncasca
500m před dálničním ] [ mostem řeka protéká šutrovatým průjezdem přes vysoký štěrkový
nános, prohlídnout
Roverodo
přítok z elektrárny Calancasca, silná vlna
U druhého dálničního ] [ mostu za Roverodo nový šutrákový  jez,  nesjízdný, vpravo
 obnést
vlevo Arbedo, vpravo Castione
Luxusní  vylejzání u dálničního sjezdu Bellinzona
železniční ] [ most,  jez,  nesjízdnej, vlevo  obnést
Krátce poté ústí do Tessin na km 77,3
Pak ] [ most mezi Arbedo a Gorduno, zde velice výhodné položenej kempík, otvírá od 1.
května. Přistát hned za ] [ mostem,  vylejzání.
Lze doporučit pokračování po Tessin ještě 3,5 km do Bellinzona, hezký, vodnatý, ale
přehledný peřejnatý úsek.

podklady: Generální mapa Švýcarska č. 4, B16 – C15
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