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PRĄDY MORSKIE



PRĄDY MORSKIE
Prądy morskie – strumieniowe wody w oceanie światowym, które przenoszą jej 

masy na duże odległości zarówno w linii poziomej, jak i pionowej

Charakteryzują się one:

▪ niewielką szerokością;

▪ określoną prędkością;

▪ określonym kierunkiem.

(1 węzeł = 1 mila morska/godzinę



PODZIAŁ

Prądy powierzchniowe Prądy głębinowe i prądy pionowe

Prądy ciepłe Prądy zimne Prądy wstępujące Prądy zstępujące

upwelling downwelling



PRĄDY POWIERZCHNIOWE



PRZYCZYNY

Na kierunek prądów morskich 

wpływa:

▪ siła Coriolisa;

▪ rozmieszczenie lądów i mórz;

▪ inne obiekty znajdujące się na 

ich drodze.

▪ stałe wiatry pasatowe
▪ różnice gęstości wody 

(zasolenia i temperatury)

Przyczyny:



PRĄDY CIEPŁE I ZIMNE



PRĄD CIEPŁY
Charakterystyka:

▪ niesie wody cieplejsze od 

wód, które go otaczają;

▪ najczęściej płynie od 

równika ku biegunom.

Prąd Zatokowy

Skutki:

▪ wzrost temperatury powietrza;

▪ wzrost rocznej sumy opadów;

▪ służą rozwojowi żeglugi;

▪ ułatwiony dostęp do portów; 

w strefie chłodnej;

▪ poprawa warunków; 

klimatycznych, złagodzenie 

klimatu, np. w Europie;

▪ niezamarzanie niektórych portów 

położonych w wysokich 

szerokościach geograficznych.
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Przykłady:

• Prąd Zatokowy

• Kuro Siwo

• Prąd Mozambicki

• Prąd Brazylijski



PRĄD ZIMNY
Charakterystyka:

▪ niesie wody zimniejsze od 

wód, które go otaczają;

▪ najczęściej płynie od 

wyższych szerokości 

geograficznych,

▪ jest bogaty w tlen.

Prąd Benguelski

Skutki:

▪ spadek temperatury powietrza;

▪ spadek rocznej sumy opadów;

▪ niebezpieczeństwo dla żeglugi 

(może nieść góry lodowe);

▪ utrudnienie/ uniemożliwienie; 

gospodarowania.
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Przykłady:

• Prąd Benguelski

• Oja Siwo

• Prąd Labradorski

• Prąd Kanaryjski



PRĄD ZIMNY

Zimny prąd Benguelski przyczynił 

się do powstania pustyni Namib

Zimny prąd Peruwiański przyczynił 

się do powstania pustyni Atakama

Pustynia NamibPustynia Atakama



POŁĄCZENIE

Tam, gdzie zimne prądy morskie mieszają 

się z ciepłymi, znajdują się najbardziej 

wydajne łowiska świata

Zimna woda bogata w tlen

Przykłady:

• Północna część Atlantyku 

Zimny Prąd Labradorski 

i Wschodniogrenlandzki

Ciepły Prąd 

Zatokowy



Biorą udział w wymianie 

ciepła i wilgoci między 

strefami klimatycznymi

Mają wpływ na powstające 

nad nimi masy powietrza

Kształtują klimat nie tylko wybrzeży, ale także 

sąsiadujących z nimi regionów (np. zimne prądy 

przyczyniają się do powstawania pustyń, ciepłe 

ocieplają zachodnie, zachodnio-północne 

i północne wybrzeża Europy)

PRĄDY POWIERZCHNIOWE
Prądy morskie odgrywają najistotniejszą rolę 

w kształtowaniu środowiska przyrodniczego…



PRĄDY GŁĘBINOWE
I PIONOWE



Prądy głębinowe – ruchy mas wodnych o znacznej miąższości, głęboko pod 

powierzchnią oceanów; powstają na skutek nierównomiernego ogrzania wód 

powierzchniowych i różnic gęstości wody 

PRĄDY GŁĘBINOWE

Przyczyny:

Nierównomierne 

ogrzanie wód 

powierzchniowych

Różnice 

gęstości 

wody



UPWELLING
Upwelling – (prąd wstępujący) zjawisko polegające na wynoszeniu na 

powierzchnię głębinowych wód morskich

Powstaje w wyniku zmiany położenia warstwy 

wody morskiej, która może być następstwem:

Upwelling bardzo często i wyraźnie 

występuje przy zachodnich wybrzeżach 

kontynentów, w strefie pasatów

Wiatru – a szczególnie pasaty

(upwelling przybrzeżny)
Rozbieżnego ruchu prądów morskich w 

strefie równikowej (upwelling równikowy)

przy zachodnich wybrzeżach 

kontynentów, w strefie pasatów
Rejony obecności upwellingu słyną 

z bardzo bogatych łowisk



UPWELLING

Warstwy powierzchniowe wody są 

odsuwane od lądu, a ich miejsce 

zajmują chłodne wody z głębin.

Przemieszczają 

się z głębi oceanu 

ku powierzchni

głębsza warstwa oceanu

powierzchnia



UPWELLING

upwelling przybrzeżny upwelling równikowy



DOWNWELLING
Downwelling – (prąd zstępujący) zjawisko przeciwne do upwellingu

polegające na zapadaniu się wód powierzchniowych oceanu ku głębinom

Powstaje w wyniku przemieszczania się powierzchniowej 

warstwy wody morskiej, która może być następstwem:

Downwelling

konwergentny zachodzi 

na wysokości 50°-60°S 

oraz N

Wraz ze wzrostem szerokości 

geograficznych wody stopniowo się 

ochładzają i zwiększają swoją gęstość, 

a w strefach powyżej 50° N i S pogrążają 

się na głębokość nawet kilku metrów

Tam dochodzi do kolizji ciepłych 

wód z okolic równika z zimnymi 

wodami z okolic biegunowych

Wiatru – a szczególnie pasaty

(downwelling przybrzeżny)
Transportu ciepłych wód oceanu ku 

wysokim szerokościom geograficznym 

(downwelling konwergentny)



DOWNWELLING

downwelling

przybrzeżny

Przemieszczają się od 

powierzchni ku głębszym 

warstwom oceanu

głębsza warstwa oceanupowierzchnia



MECHANIZM ENSO



Mechanizm ENSO obejmuje dwie przeciwstawne fazy ciepłą i zimną, które odznaczają się 

odmiennym rozkładem temperatury wód powierzchniowych oceanu oraz innym układem 

ciśnienia atmosferycznego

Fazy

Zimna (La Niña) Ciepła (El Niño)

MECHANIZM ENSO

Zakłócenie upwellingu



W tej fazie u wschodnich wybrzeży Australii i Indonezji tworzy się ośrodek niskiego ciśnienia 

(niż), a u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej – ośrodek wysokiego ciśnienia (wyż). 

La Niña to zimna faza ENSO (z hiszpańskiego – dziewczynka) 

wyżniż
Ta różnica ciśnień sprawia, że masy powietrza znad 

wschodnich  wybrzeży Pacyfiku przemieszczają się  

ku zachodnim wybrzeżom. Wraz z południowo-

wschodnim pasatem powierzchniowa warstwa wody 

odpływają w kierunku Azji. W ich miejsce na 

powierzchnię oceanu wypływają zimne wody 

głębinowe (upwelling).

LA NIÑA „faza normalna”



EL NIÑO
El Niño to ciepła faza ENSO (z hiszpańskiego – dzieciątko). Nosi taką 

nazwę, gdyż pojawia się w okolicach Bożego Narodzenia

Co mniej więcej 2-7 lat następuje pełne 

odwrócenie cyrkulacji wód oceanicznych 

W zachodniej części Oceanu 

Spokojnego tworzy się wyż baryczny, 

a w części wschodniej – niż.  

niżwyż

Zakłócenie upwellingu

„faza nienormalna”



Skutki:

Nieregularnie pojawiające się zjawiska El Niño i La Niña

powodują na wybrzeżach Ameryki Południowej obfite 

opady lub susze. El Niño wpływa na powstawanie suszy 

w Australii, Azji południowo-Wschodniej czy zmniejszenie 

opadów monsunowych w Indiach. La Niña nie ma aż tak 

widocznych i katastrofalnych skutków.

MECHANIZM ENSO

Skutki El Niño



PŁYWY



PŁYWY

Pływy – cykliczne podnoszenie się i opadanie 

poziomu morza 

Wartości i kierunki 

tych sił są różne

w poszczególnych 

punktach Ziemi

Przyczyny:

siła odśrodkowa ruch obrotowy Ziemi 

Zależą od odległości 

danego punktu od 

Księżyca i Słońca

Po stronie Ziemi zwróconej ku 

Księżycowi przeważa jego siła 

przyciągania, a po stronie przeciwnej 

– siła odśrodkowa 

Siła przyciągania Księżyca i Słońca



PŁYWY
Pływy syzygijne

Pływy kwadraturowe

NAJWIĘKSZE

W linii prostej

Pod kątem prostym



PRZYPŁYWY I ODPŁYWY

Przypływ – okres podnoszenia 

się wód oceanicznych

Odpływ – okres obniżania się 

poziomu wód oceanicznych

Przypływy najdalej i najbliżej Księżyca

Odpływy na pozostałych terenach



PŁYWY

W danym punkcie na Ziemi w ciągu doby księżycowej występują dwa przypływy 

i dwa odpływy (półdobowe) lub występują one tylko raz dziennie (dobowe)

Co około 12 h 27 min 

(1/2 doby księżycowej)

Lub co około 24 h 54 min

Na przykład: 

▪ Zatoka Meksykańska

▪ U wybrzeży Nowej Gwinei

Rytm pływów wyznacza Księżyc



SEJSZA



SEJSZA
Sejsza – stojąca fala powstająca na zamkniętych zbiornikach powstająca 

w wyniku zaburzenia równowagi w akwenach wodnych (morzach, zatokach oraz jeziorach)

Przyczyny:

Ruchy tektoniczne

Ruch jednostek 

morskich

Duże opady w jednej części 

zbiornika

Długotrwały, wiejący w stałym 

kierunku wiatr

FALA STOJĄCA Trwa do 

kilku godzin

Niewielka wysokość 

(max. 1 metr, ale 

zazwyczaj kilkanaście 

centymetrów)
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SEJSZA

Sejsza wywołana wiatrem

Wiatr powodowany jest istotna różnicą 

ciśnień na małym obszarze. Ponieważ 

wiatry wieją z wyżu do niżu, to ośrodek 

niżowy będzie miał spiętrzony poziom wody, 

zaś ośrodek wyżowy – delikatnie obniżony.

Skutki:

Problemy w żegludze

Mogą okresowo blokować 

ujście wód rzecznych do 

zbiornika wodnego



SEJSZA

Czas jej trwania zależy od 

wielkości i głębokości 

zbiornika oraz rozwinięcia 

jego linii brzegowej



FALOWANIE MORZA



FALOWANIE WIATROWE
Falowanie – ruch wody morskiej wywołany głównie przez wiatr, który odbywa się po torach 

kołowych i dopiero przy brzegu przemieszcza się ruchem postępowym

Wdzierają się na 

plaże
Tworzą się fale 

przyboju

Intensywność zależy 

od prędkości wiatru

Kierunek rozchodzenia fal pokrywa 

się z kierunkiem wiania wiatru

Odbywa się po 

torach kołowych
Przy brzegu –

ruch postępowy

Wywołane przez wiatr

Wzrost prędkości wiatru = dłuższe i wyższe fale



FALOWANIE

fale głębinowe, na 

które nie wpływa dno

fale dotykają dna i 

są strome

fale 

przyboju

ląd

Kierunek falRuch 

poszczególnych 

cząsteczek wody

Fale przyboju



FALOWANIE WIATROWE

Trajektoria ruchu 

zostaje zaburzona, 

gdy fala zbliża się do 

brzegu

Powoduje 

to ruch 

kołowy 

wody

Fale przyboju 

to te 

załamujące się 

fale

Powstają na skutek 

tarcia o powierzchnię 

wody poruszającego się 

nad nią powietrza

Często się 

„pienią”
Intensywność falowania jest bezpośrednio 

zależna od siły wiatru, czasu trwania 

i wielkości akwenu poddanego

działaniu wiatru, co razem warunkuje stan 

morza.



FALOWANIE

Fale morskie kształtują wybrzeża

Niszczą brzegi wysokie 

(wybrzeża klifowe) lub 

nabudowują niskie i płaskie 

wybrzeża mierzejowo-zalewowe



FALE SWOBODNE
Fale swobodne (fale martwe) – fale przemieszczające się po ustaniu wiatru, który wcześniej 

wprawił je w ruch

Mogą być wzbudzone przez inny 

czynnik niż wiatr

Duży obryw w obrębie 

klifu morskiego
Trzęsienie ziemi

Podwodne wybuch 

wulkanu

Przemieszcza się powoli i w miarę 

upływu czasu zaczyna zanikać

Kierunek takiej fali jest 

inny niż kierunek wiatru

Występują zwykle po sztormach



SKALA BEAUFORTA



TSUNAMI



TSUNAMI
Tsunami (fale sejsmiczne) – bardzo długie fale swobodne (od długości do 200 km) o 
olbrzymiej energii, przemieszczające się na ogromne odległości (nawet tysięcy km)

upadki dużych 

meteorytów

obrywy w obrębie klifów morskich lub 

gór lodowych oddzielających się z 

lądowców schodzących 

bezpośrednio do mórz

podwodne 

osuwiska

Podmorskie 

trzęsienia ziemi

Podwodne wybuchy 

wulkanów

eksplozji wzbudzanych 

przez człowieka

Przyczyny:



TSUNAMI

Na otwartym oceanie mogą 

one osiągać prędkość do 

1000 km/h

Jednak ich olbrzymia długość 
powoduje, że są prawie 

niezauważalne 
(mają do 2 m wysokości)

Tsunami wyhamowuje na 

wskutek tarcia o dno i spiętrza 

się, osiągając wysokość 

do 40 metrów

Największe w małych wąskich 

zatokach

Na ewakuację pozostaje jednak co 
najwyżej kilka godzin!!!



TSUNAMI



TSUNAMI



TSUNAMI
Jak rozpoznać nadejście 

tsunami? 

Powstaje wtedy 

przemieszczający

się dół fali

Po trwającym od kilku do

kilkunastu minut niewielkim 

obniżeniu poziomu lustra wody,

które wynosi do 4 metrów

Po niej zwykle nadchodzi

jeszcze kilka fal – ale już 

coraz niższych

Morze wtedy cofa się 

bardziej

niż w czasie odpływu

Pierwsza nadchodząca 

fala jest

najwyższa
Dochodzi on jako pierwszy 

(przed właściwą falą 

tsunami)



TSUNAMI - SKUTKI

Katastrofalne zniszczenia 

wybrzeży

Olbrzymie straty 

materialne i ludzkie



ŹRÓDŁA:

• „Oblicza geografii”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Zakres rozszerzony. Klasa 1;

• https://www.edukator.pl;

• https://imgur.com;

• https://pl.freeimages.com;

• https://tyflomapy.pl;

• http://geografia24.pl;

• https://www.pinterest.it;

• https://tvnmeteo.tvn24.pl;

• https://kurierlubelski.pl;

• https://pl.dreamstime.com;

• https://www.istockphoto.com;

• https://www.geografia24.eu;

• https://pl.depositphotos.com.


