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PLAŻE

Plaża w Gdańsku



Co to jest plaża?

• Plaża to pas nadbrzeżny pokryty materiałem 
sypkim: piaskiem, żwirem bądź ich 
mieszaniną, leżący nad brzegiem zbiorników 
wodnych

• Plaże są wykorzystywane jedynie w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych, gdyż ze 
względu na nieurodzajność i niestabilność oraz 
możliwość zalania inna działalność 
gospodarcza jest niemożliwa.



Plaża a wydma

• Plaże często są mylone z leżącymi za wałem 
burzowym wydmami, na które 
podczas sztormów woda ze zbiornika nie sięga.

• Wydma – piaszczyste  wzniesienie usypane przez wiatr. 
Warunki środowiska wpływają na różny kształt 
i rozmiar wydm Powstawanie wydmy jest ściśle 
związane z transportem materiału 
piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko 
powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za 
takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności 
gruntu – gromadząc się wówczas tworzy wydmę.



Części składowe plaży:

• Plaża dzieli się na trzy części, patrząc kolejno 
od strony zbiornika:

• strefa zmywania – miejsce, gdzie w 
normalnych warunkach dochodzi do 
cyklicznego zalewania przez fale,

• wał brzegowy – podłużny wał pomiędzy strefą 
zmywania a tarasem burzowym,

• taras burzowy – zasadnicza część plaży 
zalewana podczas sztormów.



Powstawanie plaży

• Plaża powstaje na skutek akumulacji piasku i 
żwiru na nabrzeżu oraz rzadziej na 
skutek erozji klifów. 

• Plaże powstają również w sposób 
antropogeniczny poprzez nawiezienie piasku 
na nabrzeże; zabieg ten jest dość drogi 
i stosowany wyłącznie jeśli w okolicy gdzie 
brakuje  plaż.



Wykorzystanie gospodarcze plaż

• Plaże są wykorzystywane jedynie w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych. Wszelka inna 
działalność (rolnicza lub przemysłowa) na 
terenie plaży nie może być realizowana ze 
względu na małą stabilność gruntu, całkowity 
brak żyzności gruntu oraz zalewanie podczas 
sztormów. Swoistą namiastką działalności 
gospodarczej jest zbieranie bursztynu.



Plaża Walakiri, Indonezja
Charakterystyczną cechą tej położonej na Sumbie plaży jest obecność 

namorzyn. Wykręcone i pogięte sylwetki drzew na tle zachodzącego słońca 
tworzą nieziemski widok, będący marzeniem fotografów z całego świata.



Plaża Bombo, Australia
Ta znajdująca się w mieście Kiama skalista plaża otoczona jest bazaltowymi 

słupami o regularnym sześciokątnym kształcie. To ulubione miejsce nie tylko 
miłośników fotografii, ale także surfingu



Mumbo, Malawi
Ta położona na terenie Parku Narodowego Jeziora Malawi tropikalna wyspa 

ma zaledwie kilometr średnicy. Brak stałych mieszkańców sprawia, że 
zachowuje dziewiczy charakter.



Praia da Fortaleza, Brazylia
Ta położona wśród gór w miejscowości Ubatuba w stanie São Paulo plaża 

słynie ze spokojnych i czystych wód.



Obszar chroniony Bay of Fires, Australia
Ten obszar składa się z kilku zatoczek rozciągających się na wybrzeżu Tasmanii. 
Ich cechą charakterystyczną są jaskrawo pomarańczowe głazy, dziewicze białe 

piaszczyste plaże i turkusowe wody.



Horseshoe Bay, Bermudy
Plaża z różowym piaskiem w Horseshoe Bay jest najpopularniejszą plażą na 
Bermudach, a zatoczka Horseshoe Bay (widoczna na zdjęciu) to płytki basen 

bardzo lubiany przez rodziny.



Wyspa Neill, Indie
Wyspa Neill należy do indyjskiego archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Z 

powierzchnią niewiele ponad 13 kilometrów kwadratowych uchodzi za małą i 

spokojną, jednak ma wiele do pokazania, w tym łuk Howrah Bridge (na zdjęciu).



Morze Martwe, Izrael
Aby dotrzeć nad to morze, kieruj się na najniższy punkt Ziemi. Mnóstwo turystów 

przyciąga bardzo wysoki stopień zasolenia, który pozwala swobodnie się unosić się na 
wodzie. Dodatkowo wielu mieszkańców i gości twierdzi, że bogate w minerały jeziorne 
błoto pomaga walczyć z objawami różnych chorób, takich jak łuszczyca, zapalenie zatok 

czy zapalenie stawów.
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