
URZEKAJĄCE 
WODOSPADY



Co to jest wodospad?

• Wodospad – to swobodny, pionowy spadek wody 
rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie 
rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od 
kilku do kilkuset metrów. 

• Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu 
rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę 
twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż 
miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą 
stopień, z którego woda spada.
Szereg wodospadów nazywa się kaskadą.



Najwyższe wodospady świata

WODOSPAD PAŃSTWO WYSOKOŚĆ (m)

Salto Angel Wenezuela 979

Tugela Południowa Afryka 948

Cataratas las Tres Hermanas Peru 914

Olo’ upena Stany Zjednoczone 900

Catarata Yumbilla Peru 896

Kjelfossen Norwegia 840

Ramnefjellsfossen Norwegia 808

Mongefossen Norwegia 773

Gocta Peru 771

Yosemite Stany Zjednoczone 739

Kukenaam Gujana/Wenezuela 610



Formowanie chmur   

• Krople wody rozproszone przez duży wodospad 
mogą pozostać zawieszone w powietrzu, 
prowadząc do formowania się chmur.

• Takie chmury można określać nazwą rodzaju 
chmury (także gatunku i formy) z 
dopiskiem cataractagenitus (nazwa pochodzi od 
słowa katarakta), np. Stratus cataractagenitus, 
zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej 
Organizacji Meteorologicznej



Chmury nad krawędzią Wodospadów 
Wiktorii w Zambii



Wodospad   Niagara – wodospad na rzece Niagara, na 
granicy Kanady - prowincja Ontario  i  USA  -stan Nowy Jork.



Wodospad Uzud, Maroko
Spadający z poszarpanych klifów drugi co do wysokości wodospad Afryki 
uchodzi do wąwozu Wadi al-Abid. Okolicę zamieszkują dzikie małpy, które 
lubią przesiadywać nad wod



Wodospad Erawan, Tajlandia
Ten przecudowny spektakl przyrody leży w prowincji Kanchanaburi. Ma siedem 
poziomów, które noszą nazwy Hlai Keun Lung, Wung Macha, Pha Nam Tok, 
Oke Nank Phee Seah, Bua Mai Long, Dong Prook Sa i Phu Pha Erawan. Region 
najlepiej zwiedza się pieszo.



Wodospad Kuang Si, Laos
Ten trzypoziomowy wodospad jest uważany za jeden z największych cudów 
przyrody w tym kraju. Turyści uwielbiają to miejsce za turkusowe wody i 
nieskazitelnie czyste skalne baseny.



Shoshone Falls
Gdzie: Rzeka Snake, południowe Idaho, Stany Zjednoczone.
Ciekawostka: wodospad jest często nazywany „Niagarą Zachodu”.



Wielki Wodospad
Gdzie: Park Narodowy Jezior Plitwickich, Chorwacja.
Ciekawostka: Wielki Wodospad (Veliki Slap) to najwyższy wodospad w 
Parku Narodowym Jezior Plitwickich, który jest wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.



Gullfoss
Gdzie: Park Narodowy Yosemite, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
Ciekawostka: nazywany również powszechnie „złotym wodospadem”, jest 
jednym z największych wodospadów w kraju. Rozciąga się na szerokość 25 
metrów, a woda spada z wysokości 60 metrów.



Wodospady Ban Gioc-Detian
Gdzie: Cao Bằng, Wietnam.
Ciekawostka: Ban Gioc-Detian to zbiorcza nazwa dwóch wodospadów 
na rzece Quây Sơn, na granicy Chin i Wietnamu. Jest czwartym pod 
względem wielkości wodospadem leżącym na granicy państw — po 
wodospadach Iguazu, Wiktorii i Niagara.
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