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-

"KRÓLOWA POLSKICH RZEK"

Wisła (łac. Vistula) - najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest zarazem największą
rzeką w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 1107 m n.p.m., na zachodnim
stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Zasadniczy kierunek biegu Wisły jest południkowy.
Średni przepływ roczny (przy ujściu rzeki) wynosi 1054 m 3 /s, a maksymalna różnica stanów
wody - 10 m. Wisła posiada deltę i uchodzi do Zatoki Gdańskiej.
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Nazwa Wisła ma ponad 2000 lat. Pierwsza wzmianka spisana po łacinie pochodzi z roku 7-5 r.
p.n.e. na wystawionej w Porticus Vipsania mapie Agryppy oraz wzmiance Pliniusza o rzece Vis
cla
.
Od V wieku
Vistla
(Divisio orbis terrarum). W okresie tym dorzecze Wisły zasiedlone było od południa przez
plemiona celtyckie, a od północy przez plemiona wschodniogermańskie.

W wiekach od II w. - IV w., pod nazwą Viscla - Gaius Iulius Solinus, Pliniusz Starszy, Klaudiusz
Ptolemeusz. Ptolemeusz podał także nazwy i siedziby plemion nad Wisłą: Wenedów,
Gythonów, Galindów. Wisła u rzymskich historyków uchodziła do Bałtyku zwanego wówczas
Morzem Swebów, łac. Mare Suebicum; Tacyt I wiek, lub
Zatoki Wenedzkiej
(II wiek) "de internis eius partibus Alba, Guthalus, Viscla amnes latissimi praecipitant in oceanum"
. W germańskiej tradycji pisanej
nadwiślańskie lasy
(Widsidh) są ojczyzną Wandalów, Sasów i innych plemion germańskich, chociaż w
rzeczywistości pochodzą one ze Skandynawii.

Wincenty Kadłubek nazywał Wisłę Vandalus, wyprowadzając nazwę rzeki od imienia Wandy, a
tę od wyrazu
vanduo, oznaczającą w jęz. litewskim
wodę; podobnie jak
Ptolemeusza rzeka Odra
Ouiádou
(=woda, rzeka). Natomiast Jan Długosz w
Annales seu cronicae incliti ...
nazywa Wisłę
rzeką Białą
"
a nationibus orientalibus Polonis vicinis, ab aquae condorem Alba aqua ... nominatur"
.

Najdawniejszą formę można próbowano odtwarzać jako *Wistla, czy wykazać związek z
pierwiastkiem
*weys "płynąć",
lecz z braku nawiązań w toponimii i braku morfemu
*Wistlw historycznych językach, można przyjąć, że jest to nazwa przejęta przez ludy indoeuropejskie
od wcześniejszych mieszkańców.
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Przebieg
Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 1107 m n.p.m. (Czarna Wisełka) i
1080 m n.p.m. (Biała Wisełka), na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim.

W sensie geograficznym Wisła ma dwa potoki źródłowe: Białą Wisełkę, główny górny bieg
Czarną Wisełkę. Natomiast w sensie hydrologicznym rzeka Wisła zaczyna się w miejscu
połączenia potoku Malinka z potokiem Wisełka powstałym z połączenia Białej i Czarnej Wisełki
uchodzących do Jeziora Czerniańskiego.

Górny odcinek Wisły aż do ujścia Przemszy nie jest żeglowny i nosi nazwę Małej Wisły.
Bieg Wisły umownie dzieli się na 3 odcinki:
- górny, od źródeł do Sandomierza,
- środkowy, od Sandomierza do ujścia Narwi z Bugiem,
- dolny, od ujścia Bugu do ujścia do Bałtyku.

-ÂÂ
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Wisła
przepływa przez wiele polskich miast, w kolejności: Wisła , Ustroń , Skoczów , Strumie
ń
, Cze
chowice-Dziedzice
Brzeszcze
Oświęcim
,,Skawina
Kraków
Niepołomice
Szczucin
Połaniec
Baranów
Sandomierski
Tarnobrzeg
Zawichost
Annopol
Kazimierz
Dolny
Puławy
Dęblin
Góra
Kalwaria
Karczew
,,Sandomierz
Otwock
Józefów
Warszawa
Łomianki
Nowy
Dwór
Mazowiecki
Zakroczym
Wyszogród
Płock
Dobrzyń
nad Wisłą
Włocławek
Nieszawa
Ciechocinek
Toruń
Solec
Kujawski
,i,.Bydgoszcz
Chełmno
Świecie
Grudziądz
Nowe
Gniew
Tczew
Gdańsk

Zbiorniki na Wiśle
-

Jezioro Czerniańskie
Jezioro Goczałkowickie
Jezioro Włocławskie

Delta Wisły
W miejscowości Biała Góra koło Sztumu około 50 km od ujścia rozdzielając się na dwa ramiona
Leniwka (lewe) i Nogat (prawe), tworzy szeroką deltę zwaną Żuławami. W miejscowości
Gdańska Głowa od Leniwki oddziela się w kierunku wschodnim kolejne ramię zwane
Szkarpawa w celu ochrony przeciwpowodziowej zamknięte śluzą. Kolejne ramię Martwa Wisła
oddziela się w Przegalinie. Uchodzi do Zatoki Gdańskiej.
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Do XIV wieku ujście Wisły dzieliło się na główne wschodnie ramię Wisłę Elbląską i mniejsze
zachodnie ramię
Wisłę Gdańską
. Od roku 1371 głównym ramieniem stała się Wisła Gdańska. Po powodzi w 1840 roku tworzy
się dodatkowe ramię Wisła Śmiała. W latach 1890-1895 wykonano przekop koło Świbna.

Dorzecze
Dorzecze Wisły zajmuje powierzchnię 194424 km 2 (w Polsce 168,7 tys. km 2 ). Urzeźbienie
dorzecza Wisły charakteryzuje średnie wzniesienie 270 m n.p.m., przy czym przeważająca
część dorzecza (55%) położona jest na wysokościach 100-200 m n.p.m.; od 100-300 m zawiera
się ponad 3/4 dorzecza. Najwyższy punkt dorzecza leży na wysokości 2663 m n.p.m. (szczyt
Gerlach w Tatrach). Cechą dorzecza Wisły jest asymetria - w znacznej mierze konsekwencja
kierunku nachylenia Niżu Środkowoeuropejskiego ku północnemu zachodowi i kierunku spływu
wód lodowcowych, przy równocześnie znacznej predyspozycji w budowie starszego podłoża.
Asymetria dorzecza (prawostronnego do lewostronnego): 73-27%.

Zanieczyszczenie
Kilka lat temu organizacja ekologiczna World Wildlife Fund oceniła, że wody Wisły na 56%
długości biegu nie mieszczą się w żadnej klasie czystości.
Na 894 km kontrolowanego biegu rzeki aż 93% jest nadmiernie zanieczyszczona, a 7%
(między Radomką i Świdrem) ma III klasę czystości. Rocznie Wisła transportuje do Bałtyku
około 2,2 mln m 3 rumowiska rzecznego, w tym m.in. około 5 tys. ton soli dziennie z kopalni
węgla kamiennego, rośnie w niej także zanieczyszczenie bakteryjne.
Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w ciągu 2006 roku poprzez Wisłę
do Morza Bałtyckiego trafiła duża ilość metali ciężkich, tj.: 106,1 ton cynku, 73,5 tony miedzi,
101,7 ton niklu, 27,1 tony ołowiu, 9,1 tony kadmu, 17,0 ton chromu oraz 8,5 tony rtęci.

Żegluga rzeczna
Wisła jest żeglowna na długości 940 km. Jesienią żeglugę utrudniają lub wręcz uniemożliwiają
niżówki. Już pod koniec listopada na Wiśle pojawiają się zjawiska lodowe. Początkowo
występują w okolicy Narwi i Drwęcy, najpóźniej docierają do górnego odcinka rzeki. Lód
pokrywa Wisłę od 2. połowy stycznia do końca lutego. Topniejący lód prowadzi do zatorów
śryżowych w okolicy Góry Kalwarii, a niżej do powodzi.
Drogi wodne przebiegające korytem Wisły:
- Droga Wodna Górnej Wisły (Oświęcim - Kraków)
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Wisła jest połączona za pomocą kanałów z:
-

Odrą - Kanałem Bydgoskim , Notecią i Wartą ( Droga wodna Wisła-Odra )
Niemnem - Kanałem Augustowskim i Czarną Hańczą
Dnieprem - Kanałem Królewskim i Prypecią .

Wisła w sieci międzynarodowych dróg wodnych
W 1996 r. w porozumieniu AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of
International Importance) ustalono sieć europejskiego systemu dróg wodnych. Fragmenty rzeki
Wisły zaliczono do dwóch dróg wodnych międzynarodowego znaczenia:
- E40 - droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym . W Polsce przebiega
na Wiśle od Gdańska do Warszawy, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z
drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru.
- E70 - europejski szlak wodny wschód-zachód łączący Antwerpię (Belgia, wybrzeże
Atlantyku) z Kłajpedą (Litwa, wybrzeże Bałtyku). Prowadzi poprzez Holandię, Niemcy, Polskę,
Rosję do Litwy. W Polsce droga E70 przebiega na Wiśle na odcinku 114 km częściowo
pokrywając się z drogą E40. Prowadzi od ujścia Brdy w Bydgoszczy do Malborka, a następnie
Nogatem i Zalewem Wiślanym do granicy z Rosją.

Powodzie i regulacja rzeki
Wody Wisły często wzbierają, powodując powodzie. W górnym biegu rzeki dzieje się tak zwykle
w lipcu, pod wpływem obfitych opadów w górach, a w środkowym i dolnym biegu w marcu, pod
wpływem roztopów wiosennych. Naturalny polder zalewowy na Nizinie Ciechocińskiej
zalewany jest często dwukrotnie - wiosną i latem w rejonie Otłoczyna, gdzie znajduje się
naturalny
bród przez Wisłę (szlak
bursztynowy).

W historii dochodziło wielokrotnie do katastrofalnych powodzi, m.in. w latach: 1813, 1844, 1888,
1934, 1960, 1997, 2001, 2010. Aby im zapobiec powstały zbiorniki retencyjne na dopływach w
górnym biegu, w niższych partiach jest kanalizowana (koło Krakowa, planowane są także
stopnie wodne
w Wyszogrodzie, Płocku, Ciechocinku, Solcu Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu i Tczewie), a w
odcinku środkowym postępuje regulacja, jednak całościowa regulacja jest oprotestowywana
jako zagrożenie dla unikalnego na skalę Europy środowiska naturalnego. Na Wiśle jest jeden
stopień wodny i elektrownia wodna we Włocławku.
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Źródło: Wikipedia

ROLA WISŁY

Najważniejszą śródlądową drogą wodną w Polsce przedrozbiorowej była Wisła, gdyż
poprzez swoją sieć dopływów łączyła centrum i południe kraju z głównym polskim
portem morskim - Gdańskiem. Chociaż w polskim handlu spławnym pewne znaczenie
posiadały również porty morskie w Elblągu (Nogat), Rydze (Dźwina), Królewcu (Pregoła) i
Szczecinie (Odra), to Gdańsk był portem poprzez Wisłę najlepiej skomunikowanym z
zapleczem krajowym: Wielkopolską, Kujawami, Mazowszem, Podlasiem, a nawet tak
odległymi regionami jak Małopolska, Podole, Wołyń i Ukraina.
Znaczenie Wisły jako szlaku transportowego towarów masowych wzrastało począwszy
od XIV wieku, aby osiągnąć swoje apogeum w XVII wieku, przy czym Wisła pozostała
nadal główną drogą wodną do końca istnienia Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Za "złoty okres" transportu wiślanego uznaje się 300 lat kontroli Polski nad ujściem
Wisły (1466-1772). Apogeum przypada dokładnie w połowie tego okresu dziejowego w
1618 r., kiedy w porcie gdańskim zanotowano najwyższe ilości spławianych dolną Wisłą
towarów. Na ten wywóz składało się przede wszystkim zboże (250 tys. ton), a nadto
drewno, potaż, smoła drzewna i inne produkty służące okrętownictwu. Ujście Wisły było
w tej epoce podstawowym źródłem zaopatrzenia Europy Zachodniej w te produkty, a
Polskę określano "spichlerzem Europy i magazynem materiałów do budowy statków".
Wisła była wówczas najważniejszą gospodarczo rzeką świata. Taką liczbę przewozów,
jaką notowano na Wiśle w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. osiągnął np. Ren
dopiero w 1830 r., a więc dwa wieki później. W latach 1740-1796 do portu gdańskiego
wpływało ok. 1000 statków wiślanych rocznie, z czego blisko połowę stanowiły szkuty, a
20% komięgi. W obrotach morskich z Gdańskiem dominowali wtedy Holendrzy - w
połowie XVII wieku największa potęga morska świata. Ówczesne wpływy holenderskie
odbiły się nie tylko w gospodarce, ale także w kulturze i architekturze Gdańska i Pomorza
Gdańskiego.
Jako ośrodki handlowe i przeładunkowe, w XV-XVII w. rozwijały się przede wszystkim
miasta położone nad Wisłą i jej dopływami: Kraków, Sandomierz, Kazimierz Dolny,
Warszawa, Zakroczym, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz i inne, nad
Narwią natomiast ważniejszymi portami były: Pułtusk, Łomża i Tykocin.
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