Dzika rzeka
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Wis∏a, od zawsze by∏a g∏ównà drogà komunikacyjnà obszaru, na którym dzisiaj le˝y Polska. W czasach kiedy ziemie te by∏y poroÊni´te nieprzebytymi lasami, w∏aÊnie
wzd∏u˝ rzek najszybciej rozprzestrzeniali si´ ludzie i kolonizowali po∏o˝one nad nimi tereny. Znajdowali tu ˝yzne gleby powsta∏e z namu∏ów rzecznych, zwane madami, dostatek niezb´dnej do ˝ycia wody i cz´sto wyÊmienite z obronnego punktu widzenia
miejsca – bàdê to otoczone nadrzecznymi mokrad∏ami, bàdê usytuowane na wysokich
skarpach jak w przypadku Warszawy. Takie po∏o˝enie osady czyni∏o jà niedost´pnà
w sytuacji zagro˝enia, a w czasach pokoju u∏atwia∏o szybkà komunikacj´ i kontakty ze
Êwiatem. Podró˝owano w czó∏nach wypalanych i wyciosywanych z jednego pnia.
U˝ywajàc krzemiennych siekier powalano ogromne drzewa rosnàce w jednych
z najwspanialszych lasów naszej strefy klimatycznej – nadrzecznych ∏´gach. Porównywane sà one do amazaƒskich lasów deszczowych strefy tropikalnej. Ze wzgl´du
na wynios∏oÊç rosnàcych tu topoli, imponujàce rozmiary budujàcych ni˝sze pi´tro
wierzb, gàszcz tworzàcych warstw´ podrostu mniejszych drzew i krzewów, plàtanin´ naszych rodzimych lian- chmielu i powojWis∏a liczy 1070 km mierzone od êróników, porównanie to jest jak najbardziej
de∏ Czarnej i Bia∏ej Wise∏ki sp∏ywajàcych ze
uzasadnione.
stoków Baraniej Góry do ujÊcia do Ba∏tyku
Podobieƒstwo polega równie˝ na tym, ˝e przekopem w Âwibnie. Do ujÊcia Przemszy
zarówno w amazoƒskiej puszczy jak i w nadwi- nazywana ma∏à Wis∏à. Od Przemszy do ujÊcia Sanu górnà Wis∏à, od Sanu do ujÊcia
Êlaƒskich ∏´gach spotkamy ogromne bogac- Narwi – Êrodkowà, dalej – dolnà. Odcinek
two zwierzàt, wÊród których najbardziej dajà mi´dzy 498 a 526 kilometrem zwany jest
znaç o swojej obecnoÊci ptaki. Wiosnà ca∏y Warszawskà Wis∏à.
Wis∏a, królowa polskich rzek, szuka
∏´g, od gàszczu krzewów po korony najwy˝swojego miejsca. Niesie piasek, który skàdÊ
szych drzew rozbrzmiewa ich Êpiewem. Nie- zabiera i gdzie indziej odsypuje. Zmienia nurt
gdyÊ lasy te pe∏ne by∏y rozmaitego zwierza – i g∏´bokoÊç. Tworzy w´drujàce wyspy i podturów, ∏osi, dzików i wilków. Na wynurzajàcych mywa brzegi. Jest wymagajàca i kapryÊna.
si´ z toni rzecznej ∏achach i wyspach licznie
gnieêdzi∏y si´ ptaki, przede wszystkim rybitwy i
mewy. Bobry budowa∏y tamy i ˝eremia na sp∏ywajàcych z wysoczyzn potokach.
Mimo, ˝e mamy poczàtek dwudziestego pierwszego wieku i Warszawa
z niewielkiej osady przekszta∏ci∏a si´
w ogromnà europejskà stolic´, mo˝emy
równie˝ dzisiaj, nie wyp∏ywajàc poza
granice miasta pow´drowaç naprawd´
Praski brzeg na wysokoÊci pomnika Syreny
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