
Słownik wybranych terminór fizy cmogeograficznych
do stosowąnia w krajoznawstwie pomorskim

N_P
Nabrzeże - część strefy brzegowej przylegająca do brze-
gu morskiego od strony lądu. Najczęściejjest to obszar
występowania niezbyt wysokich wydm zalewanych
przez fale podczas wyj ątkowo silnych sztormów.

Nasada pólwyspu, mierzei - miejsce polączenia się pót-
lvyspu lub mierzei z pniem lądowym lub nadbrzeżnym
półwyspem. Przykladem jest Mierzeja Helska, której
nasada znajduje się u podnóża klifowego brzegu Kępy
Swarzewskiej.

Roślinność Pobrzeża Kaszubskiego i Mierzei Helskiej (wg W. Ku-
leszy)

Naslonecznienie, insolacja - ilość energii slonecznej
otrzymywana przez poziomą powierzchnię terenu, mie-
rzona w kaloriach ciepla na cm2 w ciągu minuty, Wiel-
kość naslonecznienia jest uzależniona od wartości stałej
slonecznej, wysokości Słońca nad horyzontem, zachmu-
rzenia, przezroczystości atmosfery i ekspozycji określo-
nej powierzchni w stosunku do kierunku padania pro-
mieni slonecznych.

Nawadnianie - dostarczanie glebie wody w celu uzupeł-
nienia niedoborów i nłiększenia produkcji roślinnej,
nt|aszcza, jeśli wraz z wodą wprowadza się również
składniki pokarmowe. Należy do jednego z systemów
melioracji. Na Pomorzu wńną rolę w nawadnianiu
Czerskich Łąk polożonych pomiędzy Brdą i Wdą od-
grywa m.in. Kanal Wdy.

Nawalnica - nagły, bardzo silny wiatr, polączony z rap-
towną zmianą jego kierunku i ciśnienia atmosferycz-
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nego; głównie podczas przechodzenia frontów chlod-
nych, którym towarTyszy gwałtowny spadek temperatu-

ry i szybki wzrost zachmurzenia.

Niecka - w geomorfologii łagodne, miskowate obniże-
nie terenu, niezbyt wydłużone, o ptzeważnie płaskim
dnie, uzależnione od budowy geologicznej podłoża lub
jego osiadania.

Niva abrazyjna - podcios brzegowy, wgłębienie u pod-
stawy klifu powstałe w wyniku abrazji, czyli niszczenia
wysokiego brzegu przez fale morskię. Przewieszony
strop powoduje powstawanie obrywów wyższych części
brzegu i cofanie się klifu. Przykłady nis4l abrazyjnej
można obsenpować w okresach posztormowych, m.in.
na klifie redlowskim w miejscach zbudowanych ze
zwartej glĘ zwałowej.

Nizina - ogólna naz$la rozległych obszarów równinnych
polożonych na wysokości od 0 do 300 m n.p.m., a we-
dług niektórych autorów do 200 m n.p.m. Szeroko roz-
przestrzenione niziny nazywa się nźem, np. Niż Środ-
kowoeuropejski, obejmuj ący znaczną część Polski,
a w jego skład wchodzą glównie nizinne powierzchnie
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej.

Niż baryczny - obszar, gdzie ciśnienie atmosferyczne na
tej sarnej wysokości nad poziomem morza maleje od
peryferii ku środkowi. Na mapie pogody ośrodek nis-
kiego ciśnienia przedstawia zamknięty uklad izobar
z najniższymi wartościami ciśnienia atmosferycznego
w środku.

Nurt rzeki - struga wody najprędzej plynąca w korycie
rzęcznym. Na prosĘch odcinkach przebiega na ogól
w środku koryta, ale często płynie w nim zakolami,

Powstawanie niszy abrazyjnej
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przemieszczając się po zewnętrznybrzegzakoli i tworzy
w ten sposób większe zako|a niż oś rzeki.

Nurt rzeki. Ploso (P) i bystrza (wg ,,Slownika geologii dynamicz-
nej")

Obszar bezodptywowy - obszar, z którego wody po-
wierzchniowe nie odpływają do morza, ale kończą swój

bieg w bezodpływowym jeziorze, bagnie lub giną po
drodze. Termin ten odnosi się również do obszarów
bezwodnych.

Oceanografia - nauka o morzach i oceanach, która
dzieli się na oceanografię fizyczną i biologiczną. Pierw-
sza jest dzialem geografii fizycznej zajmującym się ba-
daniem procesów fizycznych zachodzących w morzach
i oceanach. Na Uniwersytecie Gdańskim tego rodzaju
badaniami i ksztalceniem oceanografów zajmuje się In-
stytut Oceanografii na Wydziale Biologii, Geografii
i Oceanologii z siedzibą w Gdyni. Na Morzu Bałtyc-
kim badania oceanograficzne prowadzą również: Cen-
tralne Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Akademia
Morska i Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

Ochrona gatunkowa - zabezpieczenie dziko występują-
cych roślin i zwierząt, w szczególności gatunków rzad-
kich lub zagrożonych wyginięciem oraz zachowanie
różnorodności gatunkowej i genetycznej (wg ustawy
o ochronie przyrody).

Ochrona krajobrazu - świadome oddziaływanie na kraj-
obraz, w cęlu zachowania jego pierwotnych wartości lub
przpvrócenia im stanu zape:wniającego utrzymanie
równowagi biologicznej i estetyki,

Ochrona przyrody - czynności, których celem jest
zachowanie ginących i zagrożonych gatunków roślin
i zvłierząt, pomników przyrody i naturalnych płatów
krajobrazowych dla potrzeb naukowych, kulturalnych
i wypocrynkowych.

ochrona środowiska - działanie lub zaniechanie dzia-
łań umożliwiających zachowanie lub przy"wrócenie
równowagi przyrodniczej, koniecznej do zapewnienia

współczesnym lub przyszlym pokoleniom korzystnych
warunków Ęcia oraz realizacji prawa do korzystania
z zasobów środowiska i zachowania jego wartości (wg

ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska).

Oczko polodowcowe, jeziorne - wypelnione wodą okrą-
głego kształtu zaglębienie wytopiskowe, którego śred-
nica na ogól nie przekracza kilkudziesięciu metrów,
a głębokość sięga do 5 m. Często spotykane na morenie
dennej mlodych obszarów polodowcowych, również na
Poj ezierzu Kaszubskim,

OdĘNka - odsłonięcie, miejsce w terenie, gdzie na po-
wierzchni ukazują się skaly spod pokrywy ,mvietrzęIi-

nowej lub glebowej. Rozróżnia się odkrywki naturalne,
np. w dolinie potoku, powstale na skutek eroryjnego
podcięcia zbocza lub na czynnym klifie morskiegobrze-
gu oruz odkrywki sztucznę w wykopach lub w wyrobis-
kach, gdzie eksploatuje się kopaliny. Na Pomorzu są to
głównie piaski i żwiry wydobywane dla potrzeb budow-
nictwa oraz ily dla przemysłu ceramicznego.

Odmlodzenie rzeźĘ - zmiana rzeźby terenu na skutek
wzrostu dzia|ańa procesów r zeźb otw 6r czych, glównie
erozji rzecznej. Następuje zwiększenie różnic wysoko-
ści i odświeżęnie form rzeźby. Gwałtowne ulewy powo-
dują pogłębianie wąwozów lub powstawanie nowych
form erozyjnych na stromych zbaczach dolin lub rynien
w młodym krajobrazie polodowcowym.

Odnoga rzeĘ ramię rzeki - rozwidlenie rzeki w miej-
scu, z którego na pewnym odcinku płynie dwoma kory-
tami. Odnoga to jedno z Ęch odgalęzień. Szczególnie
liczne są ramiona rzeki w delcie, np. na Zuławach Wiś-
lanych. Krótką odnogę częściowo odciętą od głównego
koryta narywamy lachą.

Odpryw r;loczny - objętość wody odprowadzona przez
rzekęze zlewiska (dotzecza) w określonym czasie. Po-
daje się ją najczęściej za okres roku hydrologicznego
(w Polsce począwszy od 1 listopada) iwyraża w m3 lub
km3. wyróżnia się również odpływ jednostkowy, czyli
wskźnik odpfiu wyrażający w milimetrach stosunek
odplywu do pola zlewni.

Opad atmosferyczny - opadające z chmur na po-
wierzchnię Ziemi ciekle lub stałe produkĘ kondensa-
cji pary wodnej w atmosferze. Wyróżnia się: deszcz,
mżawkę, krupy śnieżne, platki śniegu, śnieg ziarnisĘ,
ziarna lodowe, grad i słupki lodowe. Opady dzieli się
na ciągle, czyli dlugotrwałe i przelotne, to jest krótko-
trwałe. Pomiar spadłego opadu dokonuje się za pomo-
cą deszczomierza zv,lanęgo też pluwiometrem i wy-
znacza wysokością warstwy wody (mm slupa wody), ja-
ka powstałaby na powierzchni Ziemi, gdyby woda opa-
dowa nie parowala, nie wsiąkala i nie splywala, Pr6cz
opadu wyróżnia się jeszcze osad atmosferyczny, który
występuje w postaci rosy, szronu i szadzi zvlanej też sa-
dzią.
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tu w kierunku środka koryta rzeeznego. Ostrogi takie
znajdujące się na Wiśle miejscowa ludność nazywa
glówkarni. Ostrogi umacniają też brzeg morski, gdzie
mają postać drewnianych lub kanriennych, albo beto-
nowych paiisad prowadzących od brzegu prostopadle
w kierunku morza. Wiele tego rodzaju ostróg mozna
zobaczyć na pomorskim brzegu Batryku (Mierzeja Hel-
ska, okolice Ustki i in.).

Ostrów - wyspa rzęczna lub objęta ramionami rzeki,
przewaznie porośnięta lasem, zalewana ty|ko podczas
katastrolal nych powodzi.

Osuwisko - grawitacyjne zsuwanie się materiału skal-
nego lub zwietrzeliny po stoku, stromym zboczu doliny
lub na klifie. Wyróżnia się następujące jego elementy:
nisza osuwiskowa, rynna osuwiskowa wzdłuż drogi
przesuwania się materiału oraz język zwany też łapą
osuwiskową w miejscu gromadzenia się materiału. Na
Pomorzu występują osuwiska ziemne (ze skal zwięz-
łych),zwietrzelinowe i mieszane. Ich powstawanie i roz-

wój wiąże się z opadami atmosferycznymi (przyrost
obciązenia), podcinaniem i rozcinaniem zboczy przez
erozję rzec,zną, podcinaniem wybrzeży klifowych przez
abrazję oraz odpowiednią budowę geologiczrrą. Zna,
konritym przykładem powstawania osuwisk jest klifowy
brzeg Kępy Redlowskiej.

Oś doliny - linia biegnącawzdluż doliny środkiem sze-
rokości jej dna.

Otoczak - obtoczony, zaokrąglony i wygładzony pod-
czas transportu wodnego fragment minerału lub skaly
o średnicy powyzej 2 mm. Otoczaki wchodzą w skład

Dcszczonlierz

Opar - powstaje, jeśli skroplenie pary wodnej ma miejs-
ce w powietrzu. Występuje w postaci licznych bardzo
drobnych kropelek wody, tworzących w powietrzu cha-
rakterystyczny obłok.

Oparzelisko - nie zamarzająca w czasie mrozlw część
wysokiego torfowiska lub bagna. Dzieje się tak, na sku-
tek wydzielania się ciepła podczas procesu rozkładu
resztek roślinnych i wydobyrvania się metanu. Ujawnia
się to w postaci opalu w czasie chłodu i mrozu. Nie za-
marzanie połaci wody La rzęce moze być też spowodo-
wane bystrym jej prądem.

Ostąniec - odosobnione wzniesienie powstałe na skutek
selektlrvnej denudacji, na przykład na dziale wodnym,
a nie wskutek odporności materiału skalnego. Przykła-
dem formy ostańcowej jest na Pobrzezu Kaszub-
skim połozony w ujściowym odcinku doliny Gizdepki
fragment wysoczyzny, który ze względu na wydiuzony
kształt próbowano określać jako oz, albo na Pojezie-
rzu Kaszubskim w poblizu Jęziora Raduńskiegcl zacho-
wany ostaniec powierzchni sandrowej, dawniej nazywa-
ny również ozenr.

Ostroga dolinną - występ zbocza doliny z trzech stron
ograniczony zakolern dolinnynr.

Ostroga regulacyjna - budowla regulacyjna na brze-
gu rzeki wykonana z kamieni iub faszyny, w celu je-
go ochrony przed podmyvaniem i odepchnięcia nur-
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żwirów i zlepieńców. Utworzone z materiału mniej

zwięzlego,np. iłu, a nawet sypkiego, ale w stanie zmar-

zniętym nazywa się toczeńcami.

Oz - wydłużonego kształtu wąski wał, często o krętym
przebiegu i falistej linii grzbietowej, zbudowany prze-

waznie z warstwowanych piasków i żwirów wodnolo-
dowcowych, osadzonych przez wody płynące w lodo-
wych szczelinach lub tunelach lądolodu, czasem częś-

ciowo lub całkowicie przykryty cienką warstwą gliny

morenowej, Przebieg ozu jest na ogól zgodny z kierun-
kiem ruchu mas lodowych, jego dlugość wynosi od kil-
kuset metrów do kilkudziesięciu kilometrów, a wyso-

kość od kilku do kilkudziesięciu metrów. Chociaż
w Polsce ozy należą do pospolitych form rzeźby glac-
jalnej, to na Pomorzu występują ruczej rzadko (na po-

łudnie od Słupska i w okolicach Więcborka).

Oz subglacjalny i fazy jego powstawania (wg ,,Slownika geologii
dynamicznej")

Pagorek - wypukła forma terenu o wysokości względnej

od kilku do kilkunastu metrów. Na Pomorzu są to naj-

częściej f.ormy rzeźby terenu pochodzenia polodowco-
wego (moreny czołowe, drumliny, kemy).

Parów - sucha dolina o szerokim, płaskim dnie i niezbyt
stromych zb oczach, zadarnionych lub porośniętych roś-

linnością, podobna do wąwozu. Jej profil podlużny jest

wyrównany.

Pieczaru - (zob. hasło Grota, jaskinia).

Piramidyziemne - formy teręnu utworzone w materialę
gliniastym z tkwiącymi w nim glazami. Na Pomorzu
spotyka się jedynie skromne ich przyklady u podnóża
klifu zbudowanęgo z gliny zwałowej (np. klifu redłow-

skiego), gdzie po obrywie falę morskie i opady atmo-

sferyczne ksztaltują zeńróżne formy zwane piramidami
ziemnymi,

Plan - obraz niewielkiej części powierzchni Ziemi wyko-
nany w rzucie poziomym i przedstawiony na rysunku
w duzej skali do 1:25 000. Szczeglly na planie wykreślo-

ne są w skali, prócz oznaczei punktowych i innych bar-

dzo malych elementów, które przedstawione są za po-

mocą znaków umownych lub tak zwanych piktogra-
mów, Plany dzieli się na sytuacyjne i sytuacyjno-wyso-
kościowe,

Planlton - ogół drobnych, w większości mikroskopij-

nej wielkości organizmów wodnych roślinnych (fito-
plankton) i rvłierzęcych (zooplankton) biernie unoszo-
nych w wodzie lub o bardzo słabych ruchach w porów-
naniu z ruchem wody. Niejako ich przeciwieństwem jest

bentos, czyli organizmy zyjące stale na dnie zbiornika
wodnego, poruszające się lub nieruchomo przytwier-
dzone do dna, Wyróżnia się jeszcze nekton, czy|i ogól
organizmów aktywnie pływających w wodzie, np. ryby.

Platforma abrazylla - zwana tez platformą brzegową,
powierzchnią abtazyjną, równiną abrazyjną lub terasą
abrazyjną, przedstawia wyrównaną powierzchnię łagod-
nie nachyloną w kierunku morza lub jeziora i zalaną
w znacznej częściprzez wodę. Powstaje pod wplywem
abrazji u podnóza akĘwnego klifu. Platformę abra-

zryjnąu klifu redłowskiego wyznaczają sterczące powy-

zej poziomu wody duże głazy narzutowe, wypłukane
zbrzegowego urwiska.

Plńa - piaszczysty pas wybrzeża nięznacznie nachylony
w stronę morza, zalewany przezfa|e, pochodzący znisz-
czenia klifów południowego BałĘku. Plaża składa się
tu głównie z piasku kwarcowego o wyraźnie obtoczo-
nych, zaokrąglonych ziarnach. Plaża występuje również
u niskich brzegów jezior, a w języku potocznym plażą
nazywa się tez piaszczysty, niski brzeg rzeki.

Plejstocen - starsza część czwartorzędu obejmująca zlo-
dowacenia i okresy międzylodowcowe, dawniej zwana
dyluwium (zob, hasło Ęluwium). Wiek bezwzględny
spągu jej utworów jest określany na ]. mln lat.

Ploso - zagłębienie w dnie rzeki w pobliżu jej wklęsłego
brzegll - zakolu.

Plat krajobrazowy - mniejsza jednostka fizycznogeogra,
ficzna podziału regionalnego zwana też działką krajo-
br azow ą lub uroczyskiem.

Pobrzeże - bliżej nie określona część lądu w poblizu
brzegu, W regionalnym podziale fizycznogeogra-
ficznym zastosowano ten termin w odniesięniu do Po-
brzęża Gdańskiego, a w jego obrębie, m.in. Pobrzeża
Kaszubskiego obejmującego kępy: Swarzewską, Puc-
ką, Oksywską i Redłowską, rozdztelone fragmentami
dolin marginalnych wód roztopowych zwanych tu pra-
dolinami: Płutnicy, Kaszubską, Łeby-Redy i Obniże-
niem Redłowskim.

Podcios brzegolvy - w skałach malo rwięzlych, moreno-
wych, ma strop przewieszony, który w miarę pogłębia-
nia się podciosu obrywa się i powstaje urwisko brzego-
we, czyli klif, np. w Orłowie (zob. hasło Nisza abrazyj-
na).

Podsiąkanie - przemieszczanie się wody z niżej|eżących
warstw gleby ku górze pod wplywem sił kapilarnych.

Podstawa ercĄi, podstawa erozyjna - baza erozyjna
(zob. hasło Baza etoĄna).

§uf*,
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Piatfclrnla abrazyjrra, klif i podcios brzegorł,y (wg ,,Slownika gco-
logii dynamicznej")

Podszyt, podszycie - do]na warstwa roślinności w bio-
cenozie leśnej, która sklada się głównie z krzewów
i młodych drzęw oraz warstwy runa, tworzy m.in. osło-
nę gieby przed wysychaniem, drzewostanu zaś przecl
wpłyrvem czynników szkodliwycir.

Podtapianie - podniesienie poziomu wód podziemnych,
przy którym dotychczasowe uzytkowanie terenu jcst
niemożliwe,

Podziałka liczbowa - podziałka mapy, skala mapy, np.
i;10 000, Oznacza, że jednostka długości na nrapie od-
powiada w terenie długości 10 tysięcy razy większej
(1 cm - 100 m).

Podziałka liniowa - podzialka mapy, skala mapy uję-
ta w postaci graficznej, to zflaczy, ze na linii pro-
stej przyjmuje się punkt początkowy oznaczony przez
0, a w prawo od niego odcina się kreskami kilka od-
cinków odpowiadającyclr określonym odległościom
w terenie, np. 1 km, 2 km itd.

Pogoda - chwilowy stan zespołu elęmentów meteoro-
logicznych, głównie temperatury, wilgotności powie-
trza, zachmurzenia, opadów, widzialności, kierunku
i prędkości wiatru oraz ciśnienia atmosferycznego.
W praktyce terminem tym okreśia się średni stan ze-
społu tych elemęntów w ciągu stosunkowo krótkiego
czasu, np. kilku lub kilkunastu godzin, albo doby. Thk
więc błędem jest mówić, że wycieczka się dziś nie uda,
bo nie ma pogody. Pogoda jest bowiem zawsze, dobra
lub zła, w tym wypadku w stosunku do mającej się od-
być wycieczki.

Pojemność środowiska - wskaźnik zdolności środowiska
do ponoszenia obciążeń rwiązanych z działalnością
człowieka.

Pojezierze - regiotl geograficzny o urozmaiconej rzeź-
bie genetycznie zrviązanej ze ziodowaceniem plejsto-
ceirskim zlicznymi jeziorami polodowcowymi. W pół-
nocnej Polsce wyróznia się Pojezierze Pomorskie i Po-
jezterze Mazurskie - polozone na obszarze ostatrriego
zlodowacenia północnopolskiego zwanego tez bałryc-
kin lub wiślańskim. Tworzy odrębny typ krajobrazu
młodoglacj alnego, np. P ojezierze Kaszubskie.

Polder - obszar na wybrzezach morskich i w deltach
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rzek połozony ponizej poziomu morza. Najczęściej są
to sztuczne twory, które powstały w wyniku działalnoś-
ci człowieka, otoczone wałami i odwadniane za pomo-
cą pomp poruszanych niegdyś ptzez wiatraki, obecnie
przez silniki.elektryczne. Poldery są charakterystyczne
dla regionu Zuław Wiślanych. Tu w części mvanej Zula-
wami Elbląskimi, w subpolderze Wikrowo, znajduje się
najnizej połozone miejsce w Polsce na poziomie 2,2
m p.p.m,, a nie w Raczkach Elbląskich - 1,8 m p.p.m.,
j ak dotychczas trvierdzono.

Poidcr wy,spotv,v Grochowo nad Zalcrvem Wiślanynl

Pomnik przpody - pojedynczy twór przyrody lub jego
skupisko, prawem chronione ze względów naukowych,
estetycznych i historyczno-pamiątkowych, do których
zaliczanę są zabytkowe drzewa lub grupy drzew, aleje,
głazy narzutowe, jaskinie i źródIa. W województwie po,
morskim wg stanu na 31 grudni a 2004 roku ogólna licz-
ba pomników przyrody wynosi 2 620, w tym 1 960 poje-
dynczych drzew i I73 gIazy narzutowe,

Ponrak lodowcowy, kra lodowcowa - oderwany przęz
lądolód od osadów macierzystych fragment plastycz-
nych lub sypkich, ale przemarzniętych skał, następnie
przemieszczony i osadzony w innym miejscu. Porwaki
trzeciorzędowe spotyka się często w odkrywkach u kra-
wędzi Wysoczyzl,ry Gdańskiej lub na klifach.

Potamologia - dział hydrologii, nauka o rzekach
i mniejszych ciekach; zajmuje się badaniem zasilania
rzek w wodę, wahaniami poziomu wody, wieikością
przepłpvu, temperatury wody, zjawisk lodowych, ruchu
rumowiska rzecznego, składu chemicznego wody i kla-
syfikacją rzek

Potok - rrazwa stosowana głównie w odniesieniu do cie-
ków płynących w górach, odznaczających się wartkim
i kapryśnym biegiem. Na równinach mówimy raczej
o strugach, czy strumieniach. Na pojezierzach, gdzie
cieki mają duze spadki i wartki prąd uzywa się również
określenia potoki, np. cieki spłyłvające z krawędzio-
wych części wysoczyzn morenowych. Stąd w okolicach
Gdańska: Oruński Potok, Oliwski Potok, Jelitkowski
potok i inne.



Pomnikowy buk w Lipuszu-Papierni Fot, J. Szukalski

Poziom wody $untowej, zwierciadlo wody gruntowej -

powierzchnia oddzielająca strefę nasyconą od nawię-
trzonej. W skalach przępuszczalnych ma kształt naśla-
dujący powierzchnię terenu, to znaezy obniza się w po-
blizu dolin, a podnosi na dztalach wodnych. Tdrmi-
nem tym określa się również zaleganie wody gruntowej,
znajdującej się w określonych warstwach wodonośnych.
W osadach glacjalnych ma skomplikowany przebieg.

Poziomica, warstwica - linialącząca punkty oznaczające
b ezw zględną wysoko ść terenu (zob. hasło lzarytma).

Pótwysep - część lądu, różnej wielkości i kształtu wy-

sunięta w morze lub jezioro, z trzech stron oblana wo-
dą. Wyróżnia się pólwysep pierwszorzędny, to jest taki,

który swą nasadą połączony jest bezpośrednio z pniem
lądowym, półwysep podrzędny (drugorzędny), który
swą nasadą połączony jest z półwyspem nadrzędnym
(pierwszorzędnym), a nie bezpośrednio z pniem lądo-
wym oraz półwysep przyrostkowy, który powstał przez
połączenie wyspy z sąsiednim lądem, mierzeją lub kil-
koma mierzejami, np. wyspy Uznam i Wolin zamykają,
ce zalew szczeciński.

Pradolina - bardzo szeroka dolina powstała równolegle
do czoła lądolodu, w której zbieraly się i odpłpały do
morza wody lodowcowe płynące z obszaru zlodowaco-
nego (z północy) oraz wody z obszatu nie zlodowaco-

Fragnlcnt Pradoliny Łeby-Redy Fot. J. Szukalski

nego (z południa). Obecnie na wielu odcinkach opusz-
czona, albo wykorzystana przez niewspółmiernie małe
cieki. Występujące na Pomorzu tak zwane pradoliny:
Kaszubska, Łeby-Redy, Płutnicy, to doliny marginal-
ne wód roztopowych płynących wzd|uż czoła lądolodu
i pr zecho dzące w powierzchnię równin sandrowych.

Prąd morski, litoralny, przybrzehy, wzd|ńbruegowy -

jest on najczęściej wywołany skośnym, nie prostopad-
lym uderzaniem fali na brzeg, płynie w kierunku roz-
wierania się kąta utworzonego przez grzbieĘ fal i linię
brzegu. Tiansportuje rumowisko brzegowe u południo-
wych brzegów Baltyku i buduje mierzeje.

Prąd rzeki - postępowy ruch wody rzecznej w dół jej

biegu.
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Prąd wzdlużbrzegowy (wg,,Stownika geologii dynamicznej")

Pólwyscp przyrostkowy wg J. Flisa
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Prąd w rzece

Proces brzegowy - geolog iczny , rzeźbotwórczy, odbyva-
jący się nawybrzeżu pod wplpvem ruchu wody i wiatru.

Profil podluzny doliny - profil morfologiczny doliny
biegnący wzdlużjej osi.

Profil poprzeczny doliny - profil morfologiczny biegną-
cy wzdluż linii prostopadłej do osi doliny.

Pruectągni ęcie tzeki (zob. h asło l<aptń).

Przekrój geologiczny - graficzne ujęcie budowy_geolo-
gicznej określonego obszaru w rzucie na plaszczyznę
pionową; stanowi uzupełnienie mapy geologicznej po-
zwalające głębiej wnikać w budowę geologiczną,

Przekrój geologiczny z okolic Gdańska przedstawiający zmien-
ność ufworów i kilka poziomów wody podziemnej

Przekrój topograficzny, profil topografrcmy - wykres,
na którym na osi poziomej przedstawione zostały od-
ległości wzdluż wybranej linii wytyczonej przez teren
(na mapie), natomiast na osi pionowej - wysokości bez-
względne.
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Przelom przelewovry - który powstał w wyniku zatamo-
wania wód na dotychczasowej drodze odpłpvu i ich
spiętrzenie w jezioro tamowe, skąd następuje przelanie
się jego wód w nowym kierunku i powstanie nowęgo
odcinka doliny na skutek procesu erozji (zob. hasło Do-
lina przełomowa).

Przepływ rzeki, debit tzeki - ilość m3 wody przepłryają-
ca przez Wznaczony przekrój poprzeczny rzeki w cza-
siejednej sekundy, albo w litrach na sekundę.

Punkt wysokościowy, kota - punkt na mapie, oznaczony
kropką lub trójkątem z dodaniem liczby określającej
wysokość nad poziomem morza pochodzącą z pomia-
rów niwelacyjnych. Bardzo często ozlacza on wierzcho-
łek wzniesięnia, ale może być umieszczony równiez na
stokach, albo na dnie doliny lub jakiegoś lokalnego ob-
niżenia.

Puszcza - wielki las o cechach pierwotnych, atakże tra-
dyryjnie w regionalnych określeniach niektóre większe
kompleksy leśne, gdzie drzewostan uległ już zmianom
na skutek gospodarki leśnej .np. na Pomorzu Puszcza
Darzlubska naWysoczyźnie Zarnowieckiej. Jest w tym
wiele przesady.

Wybral i opracowal Jerzy SzŃalski w oparciu o: Encyklope-
dyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska), PAN, Kraków
1993: I. Flis: Szkolny słownik geograficzny, WSiĘ Warszawa
1977; W. Jaroszewski i inni: Slowłlł geologii dynamicznej, Wy-
dawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985; A. Kleczkowski, J.
Dziewański: SIownik geologiczny (Ceologia dynamiczna), Wy-
dawnictwa Geologiczne, Warszawa 1953; M. Klimaszewski: Geo-
morfologia ogólna, PWN, Warszawa 1961; H. Radlicz-Riihlowa,
M. Wiśniewska-Zelichowska: Podstawy geologii, WSiĘ Warsza-
wa 1988; Encyklopedia Powszechna PWN i inne materialy.
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Przelom przelewowy wg O. Maulla


