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Wstęp 

Woda zapewnia niezbędne warunki do życia dla organizmów i pośredniczy w 

przenoszeniu i wymianie energii na Ziemi.  

W przyrodzie poprzez stałe działanie na nią czynników zewnętrznych, nie spotyka się 

wody czystej chemicznie.  W zależności od jej składu chemicznego i właściwości 

fizycznych wyróżnia się wodę „słodką” i wodę „słoną”, pod którym to pojęciem 

rozumiemy wodę morską.  

 

 

Z punktu widzenia fizyki, woda to cząstka stworzona z dwóch atomów wodoru i 

jednego atomu tlenu, które w układzie przestrzennym przypominają trójkąt.  
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Cząstki wody są połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Wiązania wewnątrz 

cząsteczki wody są silniejsze od wiązań łączących cząsteczki ze sobą, dzięki czemu 

cząsteczki nie tworzą stabilnego układu tylko ciągle się rozłanczają i łączą na nowo.     

 

Gęstość i ciężar właściwy 

 

Przez gęstość (masę właściwa) i ciężar właściwy rozumiemy masę i ciężar odniesione 

do jednostki objętości. Ciężar właściwy wody i powietrza w normalnych warunkach 

ciśnienia i temperatury (760mmHg i 15º C) wynosi:  

 

G wody-1000kG/m2,      G powietrza-1,22kG/m2. 

 

Woda jest ok. 820 razy gęstsza od powietrza i dlatego też w nowym środowisku trudno  

szybko chodzić i biegać. Gęstość wody przejawia się negatywnie w dużych jej oporach  

oraz pozytywnie - w możliwości uzyskania siły napędowej za pomocą ruchów 

lokomocyjnych kończyn, co w środowisku powietrznym jest dla człowieka niemożliwe.  

Jej gęstość zmienia się głównie zależnie od temperatury oraz zasolenia. Czym 

większe  

zasolenie tym większa gęstość, jeżeli chodzi o temperaturę to największą gęstość ma 

woda o temp. 4st Celsjusza. Ten fakt powoduje że: 

 woda w jeziorze od dna do termokliny ma 4oC 

 jeziora nie zamarzają w całej objętości 

 

 

Przejrzystość wody – tzw widoczność 

Masowe występowanie planktonu w pewnych okresach roku może zmienić zupełnie 

barwę wody i uczynić ją całkowicie nieprzeźroczystą. Do mierzenia przejrzystości 

wody używa się tzw. krążka Secchiego, który jest białym krążkiem o średnicy 300 

milimetrów. Wykonany powinien być ze sztucznego materiału, na przykład plastyku lub 

blachy, a zatapia się go przy pomocy ciężarka o wadze około 2 kg. Odczytu pomiaru 

dokonuje się przy pomocy linki odpowiednio cechowanej, przymocowanej do krążka. 

Technika pomiaru wygląda następująco: po opuszczeniu krążka w głąb wody zapisuje 

się głębokość, na której przestał on być widoczny. Kolejno opuszcza się go jeszcze 

niżej (około 1 metra) i podciąga następnie do góry, notując głębokość, na której stał 

się ponownie widoczny. Średnia arytmetyczna obu pomiarów daje granicę 

widoczności w zbiorniku, wyrażoną w metrach. 

 

Jeziorem o największej przejrzystości jest Bajkał, gdzie granica widoczności wynosi 

około 40 metrów. W Polsce najlepszą przeźroczystością odznaczają się: Wigry, 

Hańcza, Szeląg i jeziora górskie. 

 

Ponieważ duży stopień zasolenia wód mórz południowych ogranicza życie 

planktonowi, staje się to powodem dużej ich przejrzystości. Największymi 

http://www.nurkomania.pl/nurkowanie_jeziora.htm
http://www.nurkomania.pl/nurkowanie_jeziora.htm#termika_jezior
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głębokościami, na jakich notowano dostrzeganie krążka Secchiego było 60—66 

metrów. W wodach mocno zanieczyszczonych wymiar ten wynosi 10—20 cm.  

 

Uwagi: Kiedy się nurkuje w wodach o małej przezroczystości, należy utrzymywać ręce 

wyciągnięte przed sobą dla zabezpieczenia przed uderzeniem głową o niewidoczne 

przeszkody. Dotyczy to zarówno momentów zanurzania się jak i pływania pod wodą w 

linii poziomej.  

 

Światło 

Światło jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zbiornika wodnego – od 

niego zależy fotosynteza roślin i gospodarka cieplna wody. 

Promienie słoneczne, które padają na powierzchnię wody pod kątem ulegają 

częściowemu odbiciu. Reszta częściowo się załamuje i wnika w głąb. Część światła, 

która wnika w głąb ulega absorpcji a część dociera na głębsze wody.  

Przy powiększeniu kąta zawartego pomiędzy padającym promieniem a prostopadłą do 

powierzchni wody ilość promieni odbitych wzrasta.  

Promieniowanie przenikające do wody jest pochłaniane w różnym stopniu. Najsilniej 

absorbowane (docierają tylko do górnych warstw wody) są promienie czerwone i 

ultrafioletowe. Najgłębiej dochodzą promienie niebieskie. 

 

 

Na linii styku powietrza i wody promienie świetlne ulegają załamaniu, co powoduje, że 

przedmioty zanurzone pod wodą a oglądane ze środowiska powietrznego wydają się 

być umieszczone na mniejszej głębokości niż ma to miejsce faktycznie. Przedmioty 
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oglądane przez maskę do nurkowania ulegają pozornemu powiększeniu, przez co 

wydają się być położone bliżej oka o około 25 %. Przy ocenie wzrokowej pod wodą 

dystansu 1 metra faktyczna odległość wynosić będzie w rzeczywistości 1,33 metra. 

 

Przewodnictwo cieplne 

 

Przewodnictwo cieplne wody jest ponad 25-krotnie większa niż powietrza. Ciało 

oziębia się w wodzie dużo szybciej. Wyziębienie organizmu nazywamy hipotermią.  

 

Ciało nurka traci ciepło 25-krotnie intensywniej niż w powietrzu, dla zrozumienia tego 

wystarczy powiedzieć, że nurek zanurzony w wodzie straci w ciągu minuty tyle ciepła 

co w ciągu 25 minut na powierzchni. 

Szybkość narastania objawów hipotermii związana jest z tym, ze w wodzie ciepło 

odprowadzane zostaje z całej zanurzonej powierzchni ciała prawie wyłącznie drogą 

przewodzenia. W momencie, gdy temperatura powierzchni ciała człowieka spadnie 

poniżej 25ºC, następuje śmierć na skutek migotania komór serca i zatrzymania 

oddychania. Przy temperaturze poniżej 35ºC produkcja ciepła w organizmie ulega 

zaburzeniu. Ogólne oziębienie ciała podczas przebywania w zimnej wodzie powoduje 

zmiany naczynioruchowe. 

  

Uwagi: stosowanie kombinezonów, logistyka dotycząca czasu nurkowania, szybkie 

przebranie się w suche rzeczy po nurkowaniu, zwłaszcza w chłodny i wietrzny dzień, 

obowiązkowo czapka i to zaraz po wyjściu z wody!!!. 

 

Dźwięk 

 

W wodzie ze względu na jej gęstość fale dźwiękowe rozchodzą się z prędkością  

1500 m/sek, natomiast w powietrzu około 330 m/sek. W wodzie słychać doskonale,  

lecz niemożnością dla nurka jest ustalenie kierunku pochodzenia źródła dźwięku. 

W praktyce wydaje się że dźwięk słychać ze wszystkich stron. 

 

Uwagi:  prawidłowe wynurzanie się, stosowanie bojek dekompresyjnych itd…. 
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Podział akwenów wodnych: 

 oceany, morza 

 jeziora 

 rzeki 

 wody podziemne 

 

 

Oceany  

 

Oceany są to duże obszary wodne, mające własne systemy cyrkulacji atmosfery, 

układy prądów powietrznych i głębinowych oraz odrębny rozkład temperatury, stopień 

zasolenia, poziom wody itp. 

Na podstawie tych cech wyróżnia się: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean 

Indyjski. Granice oceanów są wyraźnie zaznaczone tylko przez linie brzegowe lądów, 

ich granice morskie mają w pewnym stopniu charakter umowny.  

Morzem nazywamy wcinającą się w ląd część oceanu i łączącą się z przyległym 

oceanem lub morzem cieśninami lub oddzieloną od nich wyspami czy tez podwodnymi 

progami. 

 

Oceany i morza u wybrzeży tworzą: zalewy, zatoki i fiordy. 

Zalewem  nazywamy przybrzeżną część morza, odciętą od pełnego morza  

       mierzeją np. zalew wiślany  

Zatoka  to część morza wciskającą się w ląd, zwykle oddzielona od morza  

niewielkimi półwyspami np zatoka gdańska 

Fiordy  to wąskie, głębokie zatoki morskie, przeważnie o wysokich i  

stromych, nieraz pionowych, skalistych brzegach  

 

Ruchy wód morskich to prądy pływy i falowanie  

           Ruchy wód morskich mogą występować osobno i wspólnie znajomość ich 

występowania i oddziaływania wpływa na bezpieczeństwo nurka. 

1. Prądy  

Przemieszczają znaczne masy wody wraz ze wszystkim co znajduje się w toni, w tym 

również nurka. Ważnym jest znajomość lokalnych uwarunkowań, gdyż kierunek prądu 

może się zmieniać w czasie.  

- Dopuszcza się nurkowanie w prądzie do 0,5 m/sekundę 

- Przy silnym prądzie zagrożeniem jest możliwość zderzenia z podwodnymi skałami   

lub innymi obiektami, utrata stabilności i szybkie zmiany miejsca i głębokości 

nurkowania, przy płynięciu pod prąd zużywa się znacznie więcej czynnika 

oddechowego. 

Podział prądów zależy od genezy ich powstania i z tego tytułu dzielimy je na dryfowe i 

gęstościowe.  

Praktycznie dla nurkowania znaczenie mają prądy dryfowe które powstają na skutek 

naporu i tarcia wiatru na powierzchnię morza.  Należą do nich typy prądów: 
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a. Prąd przybrzeżny płynie wzdłuż brzegu na całej linii brzegowej, zagrożeniem  

jest powrót, gdy mamy brzeg klifowy i miejsce wejścia i wyjścia są nieliczne,   

b. Prąd cofający występuje w zatoczkach przybrzeżnych są słabsze i mają    

           kierunek przeciwny mogą być przez to mylące. 

 

 
 

c. Prąd strumieniowy wsteczny to prąd powierzchniowy wynoszący od brzegu na   

otwarte morze, prądy te są silne ale z zasady występują na małym obszarze. 

 

 
 

 

d. Prądy wznoszące i opadające przemieszczają masy wody pionowo występują  

często przy podwodnych uskokach, wyspach – dla nurka niebezpieczne  ze 

względu na możliwość niekontrolowanej zmiany głębokości. 
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Uwaga!!  Przy wszelkiego rodzaju podwodnych zwężeniach i przesmykach lekki prąd 

może się lokalnie zmienić w bardzo silny i niebezpieczny.  

 

Prądy gęstościowe powstają przy różnicy temperatury lub zasolenia wody dotyczy to z 

zasady dużych prądów oceanicznych, gdzie nagrzana górna warstwa mas wody 

kieruje się w kierunku biegunów, a zimne wody głębinowe w kierunku równika. Mają 

one mniejsze znaczenie w praktyce nurkowej. Ciekawym przykładem efektu 

związanego z prądami gęstościowymi jest zjawisko upwellingu wypływania zimnych 

wód głębinowych ku powierzchni oceanów i tworzenia z zimnej wody tzw. „kopuł 

termicznych” bogatych w sole mineralne i substancje odżywcze dla fitoplanktonu. 

Najlepszym przykładem jest tzw. kopuła Kostarykańska na wschodnim wybrzeżu 

Pacyfiku gdzie masy zimnej, bogatej w składniki odżywcze wody docierają do 10 m 

pod powierzchnię oceanu, bujnie rozwija się tam plankton i rejon ten jest miejscem 

widowiskowego żerowania płetwali błękitnych. 

 

2. Falowanie  

 

Falowanie w odróżnieniu od prądów nie przemieszcza mas wody lecz jest formą 

przekazywania energii poprzez obrotowy ruch cząstek wody. Przyjmuję się że 

nurkowanie jest dopuszczalne do 3 stopni w skali Beauforta.  W praktyce jest to lekkie 

łamanie się grzbietów fal - charakterystyczne lekko spienione wierzchołki 

 

Niebezpieczeństwa nurkowania przy dużych falach: 

- trudności w pływaniu 

- utrata orientacji 

- utrudniona dekompresja 

- kłopoty z wejściem na jednostkę 

- trudna sytuacja na pokładzie jednostki 
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3. Pływy 

 

To okresowe grawitacyjne ruchy wody - przypływ i odpływ, spowodowane 

przyciąganiem słońca i księżyca. Generalnie w ciągu doby występują dwa przypływy i 

dwa odpływy. Pływy powodują powstanie fali pływowej i prądu i zawsze mają kierunek 

prostopadły do linii brzegowej. 

 

Ważnym jest posiadanie informacji o czasach i skali występowania tych zjawisk i 

właściwe zaplanowanie nurkowania ( nurkowanie z brzegu) 

 

Zagrożeniem dla nurka jest:  

-  niemożność wyjścia z wody,  

-  zmiana rzeczywistej głębokości nurkowania (zmiana dekompresji itd.), 

-  możliwość znacznej zmiany widoczności ( przy odpływie) 

-  okresowe powstawanie prądów szczególnie silnych w wąskich przesmykach zatok.  

 

 

Środowisko morskie dzielimy na: 

● pelagial otwarta toń wodna  

– obszar nerytyczny – od brzegu do głębokości 200 m, 

– obszar oceaniczny, 

● bental (dno)  – dno obszar litoralu obejmujący granicę pływów  

– obszar głębokiego dna. 

 

Zasolenie mórz i oceanów. 

 

Woda morska stanowi roztwór uniwersalny, w skład którego wchodzą wszystkie 

pierwiastki chemiczne. W roztworze wody morskiej znajdują się stałe substancje 

mineralne, gazy, mikroelementy i zawiesiny pochodzenia organicznego i 

nieorganicznego. 

 

Źródło zasolenia 

Gdy ziemia ochłodziła się na tyle aby mogło utrzymać wokół siebie swoją nową 

atmosferę , została otoczona przez grubą powłokę chmur.  Para wodna w postaci 

chmur, w miarę obniżania się temperatury zaczęła ulegać  skropleniu,  co dało w 

konsekwencji wodę, która zaczęła wypełniać wgłębienia na nieregularnej powierzchni 

ziemi. To nagromadzenie się wody dało początek dzisiejszym oceanom. Proces erozji 

i wietrzenia kontynentów prowadził do wypłukiwania soli, która transportowana była do 

oceanów. 

 

Zasoleniem nazywamy ogólną ilość soli (w gramach) zawartą w tysiącu gramów wody 

morskiej. Średnio w 1 kg wody morskiej znajduje się 35 g soli w stanie 

rozpuszczonym. 
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Przykładowo:  Bałtyk  ok. 18 g soli 

   otwarte oceany  ok. 35 g soli 

   Morze Czerwone ok. 43 g soli 

 

Dominuje chlorek sodu (NaCl), czyli sól kuchenna tworząc średnio około ¾ całości 

składników zasileniowych. 

Zmiany zasolenia zależą od wielu czynników.  

Największe znaczenie mają: parowanie, opady atmosferyczne, dopływy wód 

kontynentalnych, procesy powstawania i topnienia lodów, oraz czynniki dynamiczne – 

pionowe mieszanie warstw i poziome przenoszenie mas wodnych przez prądy 

morskie. 

 

Czynniki zmniejszające zasolenie: 

Dopływ słodkich wód z kontynentów,  

opady atmosferyczne,  

dopływ mniej słonych wód z sąsiedniego obszaru oceanu lub morza 

proces topnienia lodów  

 

Czynniki zwiększające zasolenie: 

Procesy parowania  

tworzenie się lodów 

dopływ bardziej słonych wód przynoszonych przez prądy 

 

Z faktu, że woda morska zawiera rozpuszczone w niej sole, wynika że jej ciężar jest 

większy od wody słodkiej, a tym samym i jej gęstość tym większą im większa jest 

zawartość soli.  Przyjęto, że gęstość wody morskiej w odniesieniu do wody słodkiej, 

przyjętej za 1, równa się 1,028.  

 

Ważne dla nurka:  woda słona jest gęstsza – ma większą wyporność niż woda słodka 

co w praktyce oznacza konieczność zwiększenia masy pasa balastowego. 

Konieczność po nurkowaniu w słonej wodzie, dokładnego wypłukania sprzętu w 

słodkiej wodzie.  

 

Jeziora 

 

Jeziora są to naturalne zbiorniki wodne odznaczające się powolną wymianą mas 

wody. Do zbiorników tego typu należą także zbiorniki sztuczne. 

 

Budowa jeziora – strefy jeziora 

W czaszy jeziora rozróżnia się trzy obszary: 

● przybrzeżny   (litoral), 

● toni wodnej   (pelagial), 

● głębinowy     (profundal). + bental 
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Litoral. 

Strefa przybrzeżna rozpościera się od brzegu do głębokości zanikania życia roślin 

dennych. W strefie tej temperatury wody ulegają największym wahaniom. W lecie 

woda może osiągać 

temperaturę nawet 30°C, a zimą – punkt zamarzania.  

Litoral charakteryzuje się strefowym rozmieszczeniem roślinności. 

Rośliny przybrzeżne wpływają na rozwój ryb, które składają ikrę wśród roślinności 

wodnej. Młody narybek znajduje tam obfitość pokarmu w postaci drobnej fauny 

dennej. Wśród pasa roślin żyją skorupiaki, pijawki, ślimaki, małże, owady i larwy 

owadów, oraz mały narybek. 

 

Pelagial. 

Strefa wody otwartej , tzw toni jeziora, na które składają się warstwy wody sąsiadujące 

ze strefą litoralu. Grubość tej warstwy zależna jest od przezroczystości wody i waha 

się w granicach 5 – 7 m. 

W strefie tej występuje: 

● plankton roślinny – fitoplankton (bakterie, grzyby, glony), 

● oraz plankton zwierzęcy – zooplankton (pierwotniaki, skorupiaki i larwy), 

● świat zwierzęcy – nekton tworzą głównie ryby (sielawa, sieja, stynka, ukleja,   

sandacz). 

 

Profundal. 

Strefa głębinowa - Profundal (łac. profundus 'głęboki') – dolna strefa głębokich jezior, 

obejmuje dno i kontaktującą z nim warstwę wody,  czyli obejmuje tę część głębi jeziora 

gdzie nie docierają promienie słoneczne. Temperatura panująca w tej strefie zbliżona 

jest do 4°C. W strefie tej znajdują się martwe osady ze strefy litoralnej i pelagicznej 

oraz osady spłukane z lądu.  

W osadach powstaje siarkowodór i metan. Częsty brak tlenu i  brak światła utrudnia 

życie. W strefie tej występują nieliczne organizmy zwierzęce zamieszkujące dno tzw. 

bentos (niektóre larwy, skąposzczety, skorupiaki, mięczaki) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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Bental czyli dno jeziora, pojęcie z zakresu ekologii, oznaczające dno zbiorników 

wodnych wraz z całą materią organiczną. 

 

Wyróżniamy bental przybrzeżny (litoralny) i bental głębinowy (profundalny). 

 

Termika jezior 

Uwarstwienie termiczne wody w jeziorze: 

● epilimnion – warstwa naskokowa (górna warstwa), 

   w której występuje niewielka zmiana temperatury, 

● metalimnion (termoklina) – warstwa skokowa (wąska warstwa),  

   w której zachodzi gwałtowny spadek temperatury 

   (do 10ºC na metr głębokości), 

● hipolimnion – warstwa podskokowa (warstwa dolna), + profundal 

 

Różnice temperatur wody w zależności od pory roku kierują jej ruchem w zbiorniku. 

Ponieważ środowisko wodne wolniej ogrzewa się i wolniej stygnie niż powietrze i ląd, 

wszelkie zmiany w tej mierze zachodzą powoli. Największą gęstość a zatem i ciężar 

właściwy osiąga woda w temperaturze + 4°C i dlatego właśnie taka temperatura 

panuje na większych głębokościach w pobliżu dna. W czasie pory letniej promienie 

słoneczne nagrzewają warstwy powierzchniowe wody i warstwa ciepła, jako lżejsza, 

utrzymuje się w pobliżu powierzchni. Zimna woda pozostaje na większych 

głębokościach. Taki układ nazywamy uwarstwieniem letnim (prostym). 

 

W okresie jesieni, kiedy warstwy powierzchniowe ochładzają się, zimniejsza woda 

opada w kierunku dna, a na jej miejsce wypływają do góry cząsteczki cieplejsze, które 

też kolejno ulegają ochłodzeniu. Taka wymiana trwa aż do momentu wyrównania 

temperatury do poziomu 4°C w całym zbiorniku (w naszych warunkach ma to miejsce 

najczęściej w listopadzie). 

http://portalwiedzy.onet.pl/16971,,,,ekologia,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/59195,,,,litoral,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/29855,,,,strefa_profundalna,haslo.html
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Kolejno dalszy spadek ciepłoty warstwy powierzchniowej doprowadza do jej 

zamarznięcia. W zimie więc woda tuż pod lodem utrzymuje się na poziomie 0°, a przy 

dnie + 4°C. Taki układ nazywa się uwarstwieniem zimowym (odwrotnym).  

 

 

Wiosną następuje ponowne wyrównanie temperatur i cały cykl powtarza się zgodnie z 

przebiegiem pór roku. 

Trzeba więc wiedzieć, że temperatura wody kształtuje się nierównomiernie z 

przyrostem głębokości. Przykładowo w okresie lata do głębokości około 5 metrów 

spada powoli a przekraczając tę strefę zaczyna spadać gwałtownie, co może stać się 

przyczyną szoku dla osoby nurkującej, nie przygotowanej na tego rodzaju 

„niespodziankę”. Warstwę, w której następuje gwałtowny spadek temperatury 

nazywamy termokliną. W zasadzie na głębokości poniżej 10 -15 metrów nie dochodzi 

do znaczniejszych różnic temperatur.  

Lód – woda posiada jedną ciekawą właściwość – zwiększa skokowo swoją objętość o 

10% podczas krzepnięcia, tym samym lód jest lżejszy od wody i nie tonie. 

Struktura lodu prezentacja PPS 

 

Podział jezior 

Jeziora stanowią zróżnicowane zbiorniki wodne aby można było je rozróżnić 

sklasyfikowano je według  ich żyzności  są to: oligotroficzne, eutroficzne, dystroficzne.  

- jezioro oligotroficzne 

Są to jeziora głębokie i czyste pozbawione soli mineralnych ,które to sole przyczyniają  

się do rozwoju , glonów i roślinności przybrzeżnej ,natomiast w tych jeziorach 

występuje nadmiar tlenu. Do jezior oligotroficznych zaliczamy jeziora  górskie np.: 

Morskie oko i czarny staw. 
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- jezioro eutroficzne 

Są to zbiorniki wodne bogate  w substancje organiczne a więc żyzne woda zawiera 

dużo soli mineralnych potrzebnych do rozwoju to znaczy  azot, fosfor , dwutlenek 

węgla. W dolnych warstwach występuje deficyt tlenu. Strefa litoralu jest bujnie 

rozwinięta. Występowanie nadmiaru soli mineralnych powoduje to ,że woda nie jest 

przezroczysta i ma barwę brunatno – zieloną  lub żółtą. Jest to dominujący typ jezior w 

Polsce 

- jezioro dystroficzne 

Są to jezioro ubogie w substancje organiczne. Woda jest żółta lub brązowa o bardzo 

małej przezroczystości  i słabo natleniona. Zawiera dużo związków humusowych czyli 

produktu biochemicznego rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych, które spływają do 

jezior z jego otoczenia. Do dystroficznych należą małe leśne jeziora , które z czasem  

przekształcają się w torfowiska. 

 

Rzeki  

W porównaniu z poprzednio opisanymi zbiornikami wodnymi, rzeki charakteryzują 

stały przepływ i wymiana wody od źródeł wzdłuż największego nachylenia terenu, aż 

do ujścia. Rzeki to powierzchniowe cieki wodne płynące korytem, powstają z wody 

wypływającej ze źródeł podziemnych wspomagającą okresowo wodą deszczową. Ze 

źródeł biorą początek małe strumyki  spływające w doliny, gdzie łącza się w bystre 

potoki, dalej przekształcają się w rzeki.  
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W górnym biegu   

brzegi są bardziej strome dno kamieniste i nurt jest większy. dalej z biegiem rzeki jej 

charakter ulega zmianie  jest coraz szersza, brzegi są łagodniejsze, zwiększa się 

temperatura wody i maleje jej przejrzystość. 

w środkowym i dolnym biegu rzeki występuje EROZJA BOCZNA (– omówić 

występujące zjawiska)  

 

Erozja boczna polega na podcinaniu jednego brzegu rzeki przez nurt (miejsce w 

korycie rzeki, gdzie woda płynie najszybciej) przemieszczający się od jednego brzegu 

do drugiego. Na przeciwległym brzegu (woda płynie tam najwolniej) odbywa się 

proces akumulacji osadów (aluwia- materiały niesione rzeką) - brzeg jest 

nadbudowywany (- uwaga na występowanie prądów dennych). Największy prąd (w 

przekroju poprzecznym) znajduje się w głównym nurcie, najgłębszym miejscu rzeki. 

Na zakrętach woda uzyskuje dodatkowo ruch spiralny, gdy główne masy wody 

przesuwając się ku brzegowi wklęsłemu powodują obniżenie zwierciadła wody na 

brzegu przeciwnym. Dla wyrównania poziomu wody przydenne przesuwają się w 

kierunku przeciwnym do głównego prądu. Jest to obok różnych szybkości 

podstawowy czynnik kształtowania koryta rzeki. Brzeg po stronie zewnętrznej jest 

najgłębszy ploso. Przeciwległy brzeg jest płytki z powodu dużej ilości 

akumulowanego na nim materiału. Pomiędzy dwoma plosami znajduje się przemiał, 

przekrój przez koryto rzeki w tym miejscu jest symetryczny, na tym odcinku zanika 

ruch spiralny wody przechodząc w prosty. Ruch wody w rzece jest jak widać 

bardzo skomplikowany. Dalsze komplikacje wynikają z przeszkód na dnie rzeki 

(drzewa, pale, kamienie), które powodują powstawanie zawirowań będących 

przyczyną dodatkowych zmian w morfologii dna. 

Ze zmianami szybkości prądu w rzece w różnych częściach koryta osadza się 

różny rodzaj materiału - akumulacja.  Jest ona uzależniona głównie od budowy 

geologicznej dna rzeki. 
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Brzeg podcinany jest stromy - powstają klify rzeczne, a brzeg przeciwległy jest płaski. 

W ten sposób rzeka, która początkowo płynie prosto zaczyna tworzyć zakola rzeczne 

(meandry), które z czasem przekształcają sie w starorzecza. Następuje to poprzez 

zwężenie szyjki meandru, a w końcu jej przecięcie. istniejący meander jest odcinany 

od nowego koryta przez osadzające się aluwia - powstaje w ten sposób jezioro o 

kształcie półksiężyca, czyli starorzecze. Działalność erozji bocznej prowadzi do 

poszerzenia doliny rzecznej. 
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Delty rzek 

Specyficznym miejscem akumulacji osadów jest ujście rzeki. Jeżeli mamy do 

czynienia z ujściem dopływu o charakterze rzeki górskiej (czyli rzeki o dużej zdolności 

transportowej) do rzeki nizinnej (czyli o mniejszej zdolności transportowej) to powstaje 

wówczas stożek napływowy zbudowany z aluwiów. Osady aluwialne są przeszkodą 

dla płynącej wody - dopływ może rozgałęziać się przy ujściu na wiele ramion, a koryto 

rzeki głównej może być spychane. W przypadku rzek głównych powstają wówczas 

delty, czyli rozległe stożki napływowe. Część delty jest wynurzona ponad wodę(mogą 

się tam znajdować znaczne obszary płytkich depresji), ale większość znajduje się pod 

wodą (patrz rysunek obok). Warunkiem ich powstania są odpowiednie cechy zbiornika 

wodnego. Powinien być on płytki i nie powinny w nim występować zbyt silne ruchy 

wody (prądy i pływy). Kształt delty zależy głównie od zarysu linii brzegowej. 

Przeważają delty włożone, czyli zasypujące stopniowo zatokę morską (np. delta 

Wisły). Występują również delty wysunięte. Najbardziej znaną deltą wysuniętą jest 

palczasta delta Missisipi. Niektóre rzeki główne tworzą delty śródlądowe. Powstają 

one w przypadku, gdy rzeka płynie po obszarze bezodpływowym i wysycha w kotlinie 

o charakterze pustynnym. Przykładem jest delta rzeki Okawango znajdująca się w 

Kotlinie Kalahari. 

 

Koryto rzeki kształtuje prąd wody , którego prędkość zależy od spadku ,prędkość wody  

hamowana jest przez tarcie  o brzeg i dno . Największa prędkość wody jest na środku  

rzeki w najgłębszym miejscu , a najmniejsza na dnie. Na zakrętach woda uzyskuje  

dodatkowo ruch spiralny. Działalność prądu powoduje jednocześnie zmiany biegu  

rzeki przez przesuwanie jej koryta. 

 

 

 

Z szybkością prądu związany jest biologiczny charakter rzeki, zależny od temperatury 

wody, ilości tlenu i rodzaju dna: 

● dno o podłożu kamienisto-żwirowym: pstrąg, głowacz, brzana, śliz, świnka, 

● dno o podłożu piaszczystym lub mulistym: leszcz, lin. 
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Najpospolitszymi roślinami rzecznymi są rdestnice i moczarka kanadyjska. 

Główną przeszkodą w rozwoju roślin jest kamieniste lub żwirowe podłoże, które 

przemieszcza się w silnym prądzie. Rośliny rozmnażają się wyłącznie wegetatywnie. 

Są to gatunki, które dobrze przystosowują się do wody płynącej, niskich temperatur 

oraz słabego oświetlenia. 

Plankton roślinny – glony. 

Plankton zwierzęcy – larwy, ślimaki, kiełże, pijawki, skąposzczety. 

 

Krainy rzek 

Rozróżniamy również dwa obszary zwane krainami rzecznymi: 
 

- kraina ryb łososiowatych – pstrąga i lipienia , woda o temp. do 15ºC, szybki 
prąd, woda dobrze dotleniona, dno kamieniste.(pstrąg, lipień, głowacz, śliza, 
troć, łosoś, kleń, szczupak, boleń, ukleja, miętus), 
- kraina ryb karpiowatych – brzany i leszcza, woda o temp. 15 – 20ºC, wartki 

prąd, dno piaszczysto muliste 

 

Bifurkacja 

Jest to jedyne takie zjawisko w Europie i jedno z dwóch na świecie, kiedy wody obu 

przecinających się rzek nie mieszają się ze sobą, lecz płyną własnymi nurtami. 

Skrzyżowanie dwóch rzek Wełny i Nielby. Skrzyżowanie zostało stworzone sztucznie 

podczas prac melioracyjnych w 1830 roku. Osobliwość taka może zaistnieć tylko na 

terenach płaskich, przy małym spadku wody. Rzeka Nielba wpada do Wełny, ich wody 

wpadają w ruch wirowy, po czym wody każdej z nich płyną dalej swoim korytem.  Po 

2400m Nielba wpada do Wełny.  
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Wody podziemne – jaskinie 

Wody jaskiń charakteryzują się stałą niska temperaturą, brakiem światła, niską 

zawartością substancji odżywczych, są bardzo czyste i mają dużą przejrzystość wody. 

Świat flory praktycznie nie istnieje fauna jest bardzo uboga i specyficzna. 

Uwaga: jest to ekstremalne nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych, wymagania to 

duże doświadczenie i specjalistyczne przeszkolenie. 

 

 

Każde środowisko wodne wymagać będzie od nurkującego innych umiejętności i 

wiedzy. 

Wejście i wyjście z wody 

a. Brzegi skaliste  np. brzeg morski, kamieniołomy niebezpieczeństwem jest  

śliskie i ostre podłoże nurek może się potknąć i przewrócić z całym 

sprzętem, nieznana konfiguracja dna (skok do wody). Podczas wyjścia 

niemożność wdrapania się na brzeg i falowanie uderzające nurkiem o skały. 

 

b. Płaskie brzegi morskie wraz z przybrzeżnymi rafami możliwość potknięcia i  

przewrócenia się ze sprzętem, niebezpieczna flora i fauna 

 

c. Brzegi jezior np. muliste może spowodować zapadnięcie się nurka ze 

sprzętem i ograniczyć jego ruch uniemożliwiając wyjście z wody 

 

 

 

 

 

Flora i fauna 

Ważne: 

W większości krajów, wyciąganie zwierząt spod wody jest zabronione i karane. W 

rejonach objętych ochroną zakaz ten dotyczy także muszli, ślimaków i małży oraz 

szkieletów jeżowców i koralowców. Zabronione jest także dokarmianie ryb i łowiectwo 

podwodne.  

Szczególna dbałość wymagana jest podczas nurkowań na rafie, gdzie każdy 

nieuważny ruch może zniszczyć delikatne struktury koralowe. Trzeba również 

pamiętać, że niektórzy mieszkańcy podwodnego świata posiadają kolce jadowe, silnie 

parzą lub mogą ugryźć, dlatego powinno się przyjąć zasadę, że pod wodą nie należy 

dotykać żadnych zwierząt. 
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Niebezpieczne zwierzęta morskie 

 

 

Jamochłony   

 - stułbiopławy np. żeglarz portugalski 

Macki Aretuzy ( żeglarza portugalskiego) mogą mieć długość nawet 
50m , jest bardzo trującym przedstawicielem jamochłonów który 
potrafi być niebezpieczny nawet dla człowieka. Występuje zarówno w 
Oceanie Indyjskim, jak i w Pacyfiku.  

 

 

                     - krążkopławy  - meduzy np. osa morska 
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                     - koralowce ukwiały- zawilec morski 

 

 
 

 

Ślimaki  - stożek, Terebela, rozkolec 

 

 

 

Szkarłupnie  - jeżowce 

 

 

Głowonogi - ośmiornice – ośmiorniczka octopus hapalochlanea 
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Ryby  denne – skorpeny i szkaradnice, mureny 

 Ryby pływające – skrzydlice, ogończe manty, barakudy, 

 graniki, rekiny 

 

 
 


