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Rzeki stanowią jedno z najważniejszych narzędzi
kreujących historię świata. To wzdłuż ich brzegów rodziła się i rosła
w siłę większość starożytnych cywilizacji.
To ich wody były świadkami czasów świetności i upadków
wielkich cesarstw, to w ich nurtach rozgrywano niezliczone bitwy,
zwycięskie i przegrane. Mimo iż najdłuższe rzeki świata opływają
nasz glob niemalże od zarania dziejów, naukowcom i geologom do
dzisiaj nie udało się jednoznacznie ustalić dokładnej długości wielu
z nich.
Dla ludzi rzeki są głównym źródłem wody pitnej. Dla
zwierząt i roślin - miejscem narodzin, wzrastania i swobodnych
wędrówek. Rzeki są dynamiczne, zróżnicowane i pełne
współzależności. Pod powierzchnią wody tętni życie!
Jednak działalność człowieka przynosi im szereg
zagrożeń. Regulacje, obwałowania, piętrzenie… Nieprzemyślane
ludzkie ingerencje w życie rzek zaburzają ich piękno oraz niszczą
ich wartość ekonomiczną i przyrodniczą.
Pokrótce przedstawię i omówię kilka wybranych rzek.

IMAGE_100594 – mission February 2016 mmoson-smoc

Cechy charakterystyczne:
- długość: 2334 km
- położenie: w pobliżu Leadville, Rocky
Mountains, Colorado Rzeka Arkansas, Ameryka
Północna

Rzeka
Arkansas

- region: Wielkie Równiny
- kraj: Stany Zjednoczone

- źródło: połączenie East Fork Arkansas River
i Tennessee Creek, Góry Skaliste
Oklahoma City

- ujście: rzeka Missisipi

Arkansas zaliczana do największych rzek Ameryki Północnej. Jest najważniejszym
prawobrzeżnym dopływem Missisipi. Głównymi miastami wzdłuż rzeki Arkansas są: Wichita, Tulsa
i Little Rock. Arkansas to rzeka mocno zróżnicowana na całej swej długości. Toczące się z ogromną
szybkością i przybierające z każdą chwilą na sile wody Arkansas toczą się wąskimi gardłami kanionów
i wąwozów żeby z kolei wpłynąć na tereny Wielkiej Równiny i tam wartki i dość wąski nurt zmienia się
w rzekę równinną, rozlewającą swe wody szeroko.
Arkansas to jedna z najpiękniejszych rzek Stanów Zjednoczonych, wzdłuż której zobaczyć
można bardzo zróżnicowane krajobrazy. Jej dolina to doskonałe miejsce dla miłośników turystyki
aktywnej oraz sportów ekstremalnych. Przybywają tu oni każdego roku by korzystać z raftingów, szlaków
pieszych oraz możliwości kontaktu z przyrodą.

IMAGE_284824 - mission September 2020
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Cechy charakterystyczne:

- długość: 6 575 km
- położenie: Ameryka Południowa
- kraj: Peru, Brazylia, Kolumbia
- źródło: Quehuisha, Andy
- ujście: Ocean Atlantycki
- typ ujścia: deltowate

IMAGE_284825 - mission September 2020
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IMAGE_284826 - mission September 2020
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Amazonka to rzeka o największym średnim
przepływie na Ziemi oraz druga na świecie pod względem
długości. W dorzeczu Amazonki panuje wilgotny klimat
równikowy przez co występują tam wysokie sumy opadów.
W jej dorzeczu wyrastają największe lasy
tropikalne. Stały wysoki stan wód przez cały rok związany
jest z porami deszczowymi występującymi w całym
dorzeczu. Zalesione tereny Amazonii tworzą największą
dżunglę na ziemi i dlatego żyje tam wiele niezwykłych
i niespotykanych zwierząt.

Cechy charakterystyczne:
- długość: 6650 km

- położenie: Afryka
- kraj: Egipt, Sudan, Uganda, Sudan Poł.,Tanzania,
Rwanda, Burundi, Etiopia,

- źródło: Nil Błękitny, Nil Biały, Atbara,
- ujście: Morze Śródziemne
- typ ujścia: deltowe
Afrykański Nil jest najdłuższą rzeką na Ziemi.
Ustrój wodny Nilu jest złożony i uwarunkowany głównie
rozkładem opadów w dorzeczu Nilu Białego i Nilu
Błękitnego. Nil jest żeglowny i stanowi ważną arterię
komunikacyjną oraz atrakcję turystyczną. Wzdłuż krętego
koryta umiejscowione są świątynie i znakomite zabytki.
Rzeka ta odgrywała ogromna rolę w transporcie.
W starożytności ludzie przewozili przez wody Nilu
wszystkie możliwe środki do życia i pracy. Wzdłuż doliny
Nilu uformowała się sieć osiedleńcza, przemysł i rolnictwo
powiązane
lądowym
oraz
wodnym
systemem
transportowym.
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IMAGE_108052 – mission April 2016 mmoson-smoc

Cechy charakterystyczne:
- długość: 3180 km

- położenie: Azja
- kraj: Chiny, Indie, Pakistan
- źródło: góra Kajlas
w Transhimalajach
- ujście: Morze Arabskie

- typ ujścia: deltowe

IMAGE_133153 – mission February 2017 mmoson-smoc

Rzeka Indus jest jedną z głównych rzek na subkontynencie indyjskim.
Głównymi dopływami Indusu są: Satledź, Gilgit i Kabul. Od marca do września w rzece
utrzymuje się stan wód wysoki, związany z roztopem śniegów w strefie górnego biegu
i monsunami w dolnym biegu. Natomiast od grudnia do lutego utrzymuje się stan wód
niski. Rzeka Indus jest często narażona na powodzie. Od miasta Dera Ismail Khan rzeka
jest żeglowna.
Rzeka wspiera ekosystemy lasów strefy umiarkowanej, równin i jałowych
terenów wiejskich. Dorzecze Indusu charakteryzuje się dużą różnorodnością i jest
domem dla ponad 180 gatunków ryb słodkowodnych.

Cechy charakterystyczne:
rzeka Sittaung Myit

-

długość: 420 km

-

położenie: Azja

-

kraj: Mjanma (Birma)

-

źródło: północny wschód od Yamethin, na

skraju płaskowyżu Szan
- ujście: Morze Andamańskie, Martaban

IMAGE_97764 – mission February 2016 - mmoson-smoc

Rzeka Sittaung Myit w dolnym biegu jest połączona kanałem z miastem i rzeką Pegu.
Głównymi miastami przez które przepływa to: Pjinmana i Taungu. Rzeka jest żeglowna na odcinku
40 km w ciągu roku i 90 km w ciągu trzech miesięcy. Wykorzystywana głównie do transportu
drewna na eksport.

Rzeka głównie jest wykorzystywana do nawodnień. Jest bardzo żeglowna dla
statków morskich które płyną do Basry. W rzece delta narasta rocznie o 10-40 m w głąb
morza a dolina jej stanowi ważny teren uprawy palmy daktylowej. Główne miasta przez
które przepływa rzeka to Chorramszahr, Basra, Abadan.

Cechy charakterystyczne:
- długość: 200 km

- położenie: Azja
- kraj: Irak
- źródło: Eufrat, Tygrys
Rzeka Shatt
Al-Arab

IMAGE_105854 – mission April 2016 – mmoson-smoc

- ujście: Zatoka Perska
- typ ujścia: deltowate

Cechy charakterystyczne:
- długość: 805 km

- położenie: Azja
- kraj: Indie
- źródło: Tala Kaveri

Rzeka
Kaweri

-ujście: Zatoka Bengalska

- typ ujścia: deltowate

IMAGE_132812 – mission February 2017 – mmoson-smoc

W górnym biegu rzeki znajdują się liczne wodospady, z których największy to Kaweri, ma
wys. 98 m. W Zatoce Bengalskiej rzeka tworzy deltę. Odcinkami jest bardzo żeglowna,
wykorzystywana głównie do nawadniania i do celów energetycznych.
Kaveri jest również jedną z siedmiu świętych rzek Indii. Od wieków wspiera nawadniane
rolnictwo i służyła jako źródło życia starożytnych królestw i współczesnych miast południowych
Indii .

IMAGE_107173 – mission April 2016 – mmoson-smoc

Cechy charakterystyczne:
- długość: 120 km

- położenie: Ameryka Północna
Rzeka
Elbow River

- kraj: Kanada
- źródło: Elbow Lake
- ujście: Bow

Rzeka wypływa z Kanadyjskich Gór Skalistych do miasta Calgary, gdzie wpada
do rzeki Bow. Przepływ wody w rzece Elbow podlega znacznym wahaniom wyniku bardzo
ulewnych deszczy co często prowadziło do licznych powodzi.
Rzeka Elbow jest popularna wśród kajakarzy, flisaków, biwakowiczów
i pieszych. Biegnie przez kilka atrakcji, w tym staw Allen Bill, staw Forgetmenot
i wodospad Elbow. Odcinki rzeki są zamknięte dla połowów lub są wodami typu „złów
i wypuść”. Główne miasta przez które przepływa rzeka to Bragg Creek, Calgary.
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