
Pobrzeża w Polsce



 Pobrzeże - często bliżej 
nieokreślony przestrzennie 
pas lądu wzdłuż wybrzeża 
morskiego, rzadziej brzegu 
rzeki lub jeziora, którego 
środowisko geograficzne 
wykazuje silne związki z 
morzem (rzeką, jeziorem). 
Sąsiedztwo morza ma duży 
wpływ na warunki 
klimatyczne, 
hydrologiczne, ekologiczne 
i in. pobrzeża, także na 
strukturę gospodarki i 
aktywność ludzką 
(rybołówstwo, porty, 
turystyka, rekreacja itp.).



Klimat nad Bałtykiem kształtują głównie wilgotne masy powietrza 
napływające z nad Oceanu Atlantyckiego, arktyczne północy oraz 
kontynentalne wschodnie . Zimy są tu łagodne , a lata stosunkowo 
chłodne . W styczniu średnie temperatury wahają się od  0 do -5 stopni 
C , w lipcu od 15 na północy do 25 stopni C na południu. Rocznie nad 
Bałtyk spada od 550 do 680

Klimat

 Są to z reguły utwory mineralne , rzadziej organiczne . Namuły morskie 
osadzają się w zatokach i na pobrzeżach morskich. W rezultacie 
występują odwodnienia terenu i następnie przekształcają się w gleby 
morskie . Przeważają tu gleby mady , bielicowe torfowe , murszowe i 
mułowe .

Gleby



Rzeźba terenu
    Rzeźba tego terenu została ukształtowana pod 

wpływem działalności lądolodu , (który pozostawił po sobie 
m.in. fiordowe wybrzeże w północnej części Bałtyku) fal , 
prądów morskich , rzek i wiatru . Występują tu obszary 
równinne , pagórkowate o wys. do 100 m      n.p.m. 
piaszczyste brzegi plaże , klify , wydmy . Najbardziej 
rozległe tereny równinne w obrębie pasa pobrzeży 
rozciągają się u ujścia wielkich rzek ; Wisły i Odry . W 
ciągu kilku tysięcy lat z osadów nanoszonych przez rzekę 
utworzyła się delta Wisły nosząca nazwę Żuławy Wiślane . 



Unikalne wybrzeże 
klifowe z olbrzymim 
osuwiskiem i nowo 
powstałymi wydmami w 
okolicach wsi 
Orzechowo, na wschód 
od Ustki.



Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym 



Rolnictwo
   Typowe obszary rolnicze to Żuławy Wiślane . Są to 

jedne z najważniejszych regionów rolniczych . Występują 
tam żyzne gleby typu mady . Na mniej urodzajnych 
glebach uprawia się ziemniaki , żyto , na lepszych 
pszenice , buraki cukrowe . Hoduje się również bydło . 

Żuławy Wiślane



Przemysł
  Przemysł rozwijający się 

nad morzem jest ściśle 
związany z jego zasobami . Na 
wybrzeżach zlokalizowane są 
stocznie , zakłady 
przetwarzające ryby, czy 
importowana drogą morską 
ropa naftowa . Jest tu dużo 
portów obsługujących morski 
handel zagraniczny . 
Największymi portami są 
Gdynia , Gdańsk , Szczecin , 
Świnoujście , Kołobrzeg 



Turystyka
Turystyka rozwijała się 

nad Bałtykiem już od 
dawna. Ludzi 
przyciągają urok 
morza , leczniczy wpływ 
jodu zawartego w 
powietrzu , imprezy 
kulturalne , zabytki, 
parki narodowe i 
krajobrazowe . Liczne 
plaże , klify , wały 
wydmowe , mierzeje i 
suche lasy sosnowe 
ściągają tu latem 
ogromne tłumy ludności



Pobrzeże Szczecińskie 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Pobrze%C5%BCe_Szczeci%C5%84skie.png




Pobrzeże Koszalińskie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Pobrze%C5%BCe_Koszali%C5%84skie.png


Koszalińskie, Pobrzeże, krajobraz 
wydmowy Wybrzeża Słowińskiego 



Pobrzeże Gdańskie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Pobrze%C5%BCe_Gda%C5%84skie.png


Żuławy Wiślane



Mateusz Węgrzyn
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