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✓Niszczenie podłoża, po którym płynie

✓Transport i akumulacja niesionego przez nią materiału skalnego (rumowiska skalnego)

Intensywność tych procesów zależy od:

➢spadku rzeki

➢wielkości przepływu

➢prędkości płynącej wody

➢charakteru podłoża

➢warunków klimatycznych

Baza erozyjna – głębokość, do której rzeki mogą niszczyć podłoże (zazwyczaj – poziom 
morza)

Rzeźbotwórcza działalność rzeki



Budowa doliny rzecznej



Trzy odcinki:

➢bieg górny (dolina jest wąska)

➢bieg środkowy

➢bieg dolny

Elementy wspólne tych biegów:

➢Koryto rzeki – tu płynie woda

➢Terasy zalewowe – płaskie fragmenty doliny rzecznej po jednej lub obu stronach koryta, na 
które rozlewa się woda w czasie wezbrania

➢Łożysko rzeki – obejmuje koryto i terasy zalewowe rzeki

W każdym etapie biegu rzeki dominują inne procesy rzeźbotwórcze!

Budowa doliny rzecznej



➢Nurt - część strumienia, poruszająca się z najwyższą prędkością

➢Zwykle nie leży na samym środku rzeki przez siłę Coriolisa

Nurt rzeki



Górny bieg rzeki



Charakterystyka:

➢duży spadek

➢wąska dolina

➢↓ wody niż w innych odcinkach

➢↑ prędkość płynącej wody

➢ transport ↑ ilości materiału skalnego

➢woda zimna, czysta i natleniona

➢niewiele roślin na dnie (glony)

➢opływowy kształt ryb (pstrągi i łososie)

➢↑ Zagrożenie powodziami

➢ idealne miejsce do powstawania wodospadów

➢zachodzi tu erozja wgłębna

Górny bieg rzeki



➢Występuje na skutek obniżenia się bazy erozyjnej rzeki

➢występuje na obszarach, gdzie koryta rzeczne rozwijają się w skałach litych

➢Jest ona charakterystyczna dla górnych odcinków dolin - tam, gdzie spadek jest duży

➢Jest to pogłębianie koryta rzecznego

➢Kształtuje ona dolinę V-kształtną

Erozja wgłębna



➢Szorowania materiałem okruchowym

➢Nadłupywanie skał budujących dno koryta rzeki

➢Pogłębianie koryta rzeki

➢Powstawanie rynien abrazyjnych

➢Pogłębianie ich przez odłamki skalne, 

➢Tarcie o koryto rzeczne i uderzanie o siebie odłamków

➢Powstawanie otoczaków

Abrazja



Wodospady to progi skalne, z których spływa woda.

Schemat:

➢Woda podcina próg skalny od dołu

➢Obrywa się górna jego część

➢Próg się cofa

➢Woda spływająca z progu niesie głazy i okruchy skalne

➢Uderzają one z dużą siłą o dno koryta

➢Koryto się pogłębia

➢Tworzą się kotły eworsyjne

➢Materiał skalny jest rozdrabniany i otaczany

➢Powstają otoczaki

Wodospady

erozja wsteczna



Wodospady 



Wodospad Niagara 

Cofanie się wodospadu



Kotły eworsyjne

Kotły eworsyjne to zagłębienia wyżłobione przez rumowisko 

rzeczne obracane wskutek ruchu wirowego wody



➢Proces erozji wstecznej – też w pobliżu źródła rzeki

➢Woda wypływa z otworu rzecznego i go powiększa

➢Źródło się cofa

➢Wydłuża się koryto rzeki

➢Czasem rzeka przecina dział wodny 

i przejmuje rzekę o mniejszej sile erozyjnej

Kaptaż rzeczny



➢Jej profil jest efektem erozji wgłębnej

➢Jest charakterystyczna dla górnych odcinków dolin rzecznych 

➢cieki wodne tam występujące to potoki

➢Ma strome zbocza

➢Na zboczach zalega materiał zwietrzelinowy

➢Ma wąskie dno.

Dolina V-kształtna



Środkowy bieg rzeki



Charakterystyka:

➢↑wody

➢↓prędkość płynącej wody

➢↓ siła wody transportowa

➢↓ okruchy skalne niż w górnym biegu

➢Drobny materiał skalny (ziarna kwarcu, iły, szczątki roślinne)

Powstawanie meandrów:

➢↑ prędkość w nurcie, który podmywa brzegi

➢Materiał się osadza w miejscu, gdzie woda ma ↓ prędkość

➢Jeden z brzegów cofa się w wyniku erozji bocznej – strome nachylenie i głębokie koryto

➢Drugi brzeg narasta na skutek akumulacji – niewielkie nachylenie i płaskie koryto

➢Powstają meandry ( zakola rzeczne)

Środkowy bieg rzeki



➢Podcinanie i rozmywanie brzegów koryta rzecznego

➢Woda żłobi brzeg niesionym materiałem

➢Prowadzi do powstania meandrów i starorzeczy

➢Dominuje w biegu środkowym rzeki

Erozja boczna



Meandry (zakola)

meandry



➢Na półkuli N – bardziej podmywane prawe brzegi rzeki

➢Na półkuli S – bardziej podmywane lewe brzegi rzeki

➢Nieustanne niszczenie brzegu

➢Wydłużenie meandru i zwężenie jego nasady – szyi meandru

➢Prawdopodobieństwo przerwania szyi meandru podczas gwałtownych wezbrań rzeki

➢Powstanie starorzecza – oderwanego od głównego koryta rzeki zakola tworzącego jezioro

Starorzecza

Widać to szczególnie, kiedy 
rzeka płynie południkowo



Meandry i starorzecza



Meandry i starorzecza



Dolny bieg rzeki



Charakterystyka:

➢Woda spokojna, wolnopłynąca

➢↓ siła wody transportowa

➢Akumulacja niesionego materiału skalnego

➢Tworzą się aluwia i mielizny

➢↓ okruchy skalne niż w górnym biegu

➢Gruboziarnisty materiał piaszczysto-żwirowy w korycie rzecznym

➢Drobnoziarnisty materiał na dnie terasów zalewowych

➢Na terasach zalewowych osadzają się warstwy osadów rzecznych

➢Rozwijają się żyzne gleby aluwialne - mady

Dolny bieg rzeki



Terasy rzeczne - powstawanie



Przyczyny zmian:

➢Ruchy górotwórcze

➢Zmiany klimatu

Zmiany położenia bazy erozyjnej:

➢Obniżenie jej poziomu – erozja wgłębna

➢Podwyższenie jej poziomu – akumulacja

➢Powstawanie terasów rzecznych

Zmiany położenia bazy erozyjnej



Biegi rzeki - porównanie



Bieg górny Bieg środkowy Bieg dolny

Procesy
rzeźbotwórcze

➢ erozja wgłębna (denna)
➢ abrazja
➢ eworsja
➢ kaptaż
➢ obtaczanie
➢ transport
➢ selekcja

➢ akumulacja boczna
➢ erozja boczna
➢ transport
➢ selekcja

➢ akumulacja boczna
➢ akumulacja denna
➢ transport

Formy ➢ misy i kotły eworsyjne
➢ rynny eworsyjne
➢ progi skalne
➢ katarakty i żebra skalne
➢ doliny V-kształtne
➢ otoczaki

➢ meandry
➢ starorzecza
➢ klif rzeczny
➢ plaża rzeczna
➢ bystrza
➢ plosa

➢ akumulacyjne dno rzeki
➢ delty lub estuaria

Porównanie



Typy ujść rzecznych



➢Ujście – miejsce, gdzie rzeka wpływa do jeziora, morza lub do innej rzeki

➢Ujście lejkowate – estuarium 

➢Ujście rozgałęzione – delta

Typy ujść rzecznych

estuarium delta



➢Część delty wystaje ponad powierzchnię wody

➢Jej większość jest jednak pod wodą

➢Osady delty stanowią przeszkodę dla wód rzecznych

➢Rzeka rozgałęzia się na liczne ramiona („wachlarz”)

Delta tworzy się tam, gdzie:

➢morze, do którego uchodzi rzeka jest płytkie

➢nie występują tam silne prądy przybrzeżne

➢ rzeka przynosi więcej materiału, niż mogą usunąć fale i prądy przybrzeżne

Delta



➢Wisła

➢Nil

➢Amazonka

➢Orinoko

➢Missisipi

➢Wołga

➢Ganges

➢Huang He

➢Niger

➢Eufrat i Tygrys

Ujście deltowate – przykłady 



➢Estuarium tworzy się tam, gdzie w morzu występują duże pływy i prądy przybrzeżne

➢nie ma akumulacji osadów rzecznych

➢Woda morska wdziera się głęboko w górę koryta rzeki i stale je poszerza 

➢Fala odpływu zabiera materiał skalny w głąb morza

➢Częściowo w lejku łączy się woda słona (morska) ze słodką (rzeczna)

➢Występują tu zwierzęta i rośliny tolerujące zmiany temperatury i zasolenia wody  

Estuarium 



➢Loara

➢Sekwana

➢Tamiza

➢Łaba

➢Ren

➢Garonna

➢Tag

➢Parana

➢Urugwaj

➢Rzeka Świętego Wawrzyńca

Ujście lejkowate – przykłady 



Rzeźbotwórcza 

działalność wód 

opadowych



➢Ablacja deszczowa – spłukiwanie przez wodę zwietrzeliny na obszarach występowania
obfitych opadów deszczu

➢Piramidy ziemne 

➢Spływanie wody strugami powoduje powstanie:

o Bruzd

o Rynien

o Jarów

o Parowów

o wąwozów

Rzeźbotwórcza działalność wód opadowych



Piramidy ziemne



➢Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. Nowa Era – Podręcznik

➢http://geografia24.pl

➢https://epodreczniki.pl

➢ https://view.genial.ly
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