Fakta:

Wisła – längd 1047 km
Källan 1107 m över havsnivån
Mynning: Gdanskbukten
Mer info om campingbåt:
www.vistulacruises.eu

Wisła – kontinentens
sista naturliga flod
Wisła (lat. Vistula, tys. Weichsel) är till synes som andra stora floder i Europa. Det
märkvärdiga ligger dock inte i dess längd (104 mil) eller i faktan, att Wisła är den
största flod som mynnar ut i Östersjön.
Den är faktiskt en av de sista
floderna som förblivit orörd av
hydrologer, vattenprojekt och
storindustrin. Under 1970-talet fascinerades polska planerare kopplade till kommunistpartiet förstås av förändringar som inträffade längs Västeuropas största floder som Elbe,
Rhen eller Donau. De visade
också stort intresse för de stora hydrotekniska projekten i
Sovjetunionen. Beslut fattades
att Wisła skulle förvandlas med
system av dammar, kaskader
och bäddas in med betongbotten. Floden skulle bli en
slags motorväg och omslutas
med betongvallar samt bli en
energikälla för storindustrin.
Som tur är visade det sig att

staten hade viktigare sysslor av
större skala som till exempel att
att jaga oppositionen. Tillsammans med Berlinmuren föll också kommunisttidens gigantiska
bruk, kemi- och vapenindustrier
med mera som har förorenat
floder i åratal.

Idag är Wisła en ren
och naturlig flod
Livet vid floden förknippas med
naturen. Även i stadscentra som
Kraków, Warszawa och Toruń
påträffas gräsändernas bon,
bäver, gråhäger, skäggdopping,
änder och örnar.
Ungefär 10 mil söder om
mynningen formar Wisła ett
stort delta med armar och flera
kanaler. Floden mynnar ut

genom ett område som en gång
beboddes av holländska bosättare. Vid kanalerna kan vi än
idag se holländska trähus och
väderkvarnar, medeltida borgar
och kyrkor, och många storkbon.
Ett nytt sätt att tillbringa
semestern på är att hyra en
campingbåt. Man lär sig köra
båten och navigera på en eftermiddag. Det har blivit populärt
att tillbringa 1 eller 2 veckor
med familj och/ eller vänner
på floden. Du kan bo ombord,
flyta längs några markerade
vattenleder och njuta av flodens
underbara natur.
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