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Woda
Związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w 

warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie 
gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w 

stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako 
nazwa związku chemicznego może się odnosić do 

każdego stanu skupienia.
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Barania Góra 
Drugi pod względem wysokości szczyt w 

Beskidzie Śląskim wys.1220 m.; na stokach 
źródła Wisły.
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Woda podziemna
Wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na 
różnych głębokościach, powstałe na skutek 
różnych procesów geologicznych. Ich łączna 

objętość wynosi ok. 60 000 tys. km³, co stanowi 
ok. 4,12‰ ogólnej objętości zasobów hydrosfery 

Ziemi. 
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Brzeg
Naturalny, powierzchowny ciek 
płynący w wyżłobionym przez 

erozję rzeczną korycie.   
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Dopływ
 Rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika 

wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której 
strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy 

lewe i prawe. Ponadto dopływy mogą mieć własne dopływy – tworząc w ten 
sposób hierarchię sieci rzecznej.
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Załoga
Etatowy zespół żołnierzy znajdujących się w ruchomym 

sprzęcie bojowym i obsługującym go.
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Źródło
 Naturalny wypływ wody podziemnej na 

powierzchnię ziemi.
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Węgorz 
Europejska ryba wędrowna, samica długości 

do 2 m samce do 51 cm. 
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Sum
Gatunek z rodziny sumowatych. 

Spotykany w dużych rzekach i 
zbiornikach zaporowych. Zimą nie 

żeruje.
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Świnka morska 
Inaczej kawia domowa. Gatunek 

udomowionego gryzonia z rodziny 
kawiowatych.
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Żagiel 
Rodzaj pędnika wiatrowego stosowanego do napędzania żaglowców, 

jachtów, bojerów, żaglowozów itd. Jest to odpowiednio ukształtowany płat 
tkaniny rozpięty na omasztowaniu jednostek żaglowych, stawiany fałami i 
kierowany szotami lub brasami (najczęściej przy użyciu lin pomocniczych). 

Zadaniem żagla jest wytworzenie siły aerodynamicznej napędzającej 
jednostkę. Zespół żagli tworzy ożaglowanie.
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Sztuczny Zbiornik 
W Polsce istnieje 140 sztucznych zbiorników wodnych (stan na 1994) o 
pojemności powyżej 1 hm³. Spośród nich blisko połowę uruchomiono 
przed II wojną światową, w tym najstarszy zbiornik wodny na obszarze 

Polski – Jezioro Zygmunta Augusta na Nereśli.
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Kotwica
Element wyposażenia jednostki pływającej służący do 

unieruchomienia jej na wodzie przez zaczepienie o dno, 
niekiedy do hamowania oraz wykonywania manewrów.
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Koryto rzeczne
Najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą 

okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli 
rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja 

niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto 
stanowi fragment łożyska rzeki.
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Szczupak
 Gatunek szeroko rozprzestrzenionej, 

drapieżnej ryby z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jego 
okołobiegunowy zasięg występowania jest największym 

naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.
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Lin
Słodkowodna ryba z 

rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny 
przedstawiciel rodzaju Tinca. Hodowany w 

gospodarstwach stawowych.
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Barka

.

Rodzaj statku o płaskim dnie, służącego do 
transportu ładunków w żegludze 

śródlądowej.
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Krowa
Dorosła samica bydła domowego oraz żubra, 
tura, bawołów i innych gatunków z rodziny 

wołowatych.
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Czarna Wisełka
Potok źródłowy rzeki Wisły o długości ok. 9 km w 
Beskidzie Śląskim ze źródłami w postaci wykopów, 

czyli małych oczek wodnych na mokradłach 
południowo-zachodniego stoku Baraniej Góry. 

Rezerwat pstrąga potokowego.
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Wiosło
Ręczny pędnik łodzi wykonany z drewna, 

tworzyw sztucznych, lekkich stopów metali lub 
ich kombinacji materiałów.
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Dno rzeki
Dolna powierzchnia rzeki pokryta piachem i 

kamieniami.
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Ognisko
Płonący stos, najczęściej z drewna lub innej 

substancji łatwopalnej.
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Drzewo
Wieloletnia roślina z pniem i gałęziami 

tworzącymi koronę.
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Pies
Udomowiona forma wilka szarego, 

ssaka drapieżnego z rodziny 
psowatych.
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Maszt
 Pionowe drzewce stałe ustawione w osi 

jednostki pływającej o napędzie żaglowym.
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Pokład statku
Trwałe, wodoszczelne pokrycie zamykające od 

góry kadłub statku.
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Grąrzel żółty 
 Gatunek byliny wodnej z rodziny 

grzybieniowatych. Występuje w niemal całej 
Europie oraz w środkowej i zachodniej Azji. 

W Polsce na niżu jest rośliną pospolitą.
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Piasek 
Luźna skała osadowa składająca się 

głównie z ziaren kwarcu.
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Motorówka
Mała jednostka pływająca napędzana

silnikiem mechanicznym. Wykorzystywane do 

sportu i rekreacji a także działań wojennych.       
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Mielizna
Płytkie miejsce w rzece lub w 

morzu.
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Śmieci w rzece
Odpady związane z nieprzemysłową 
działalnością człowieka. Ten rodzaj 

odpadów (zwanych także bytowymi) 
występuje w postaci odpadów płynnych i 

stałych.
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Wał rzeczny
Niski wał ograniczający koryto rzeki ciągnący 
się wzdłuż koryta rzecznego. Wał brzegowy 

zbudowany jest z piasku lub gruboziarnistego 
mułu. Powstaje przez przybój i wiatr z piasku 

wyrzucanego na niski brzeg. Wał jest 
nadbudowywany podczas powódź.
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Ławki
Obiekt służący do 

siedzenia, będący zarazem 
elementem umeblowania 

miejskiego.
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Kapitan
Pierwotnie pojęcie 

wojskowe oznaczające 
rangę, stopień bądź funkcję. 
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Skrzynia
Rodzaj opakowania, zazwyczaj 
drewnianego, stosowanego do 

transportu towarów, szczególnie 
na dalekie odległości. 
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Zapora
Rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca 
dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, 

żelbetowa lub ziemna.
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Ujście       
Miejsce gdzie rzeka wpada do morza , 

jeziora lub innej rzeki.
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Morze Bałtyckie
Bałtyk nazywany jest morzem śródlądowym północnej 

Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczony lądem, a 
z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. 
Położone jest w północnej strefie klimatu umiarkowanego. 
Oba morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym.
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Biała Wisełka
Potok w Beskidzie Śląskim, na terenie miasta 
Wisła, jeden ze źródłowych potoków Wisły. 

Długość ok. 7,0 km, średni spadek 8,2%, 
powierzchnia zlewni ok. 17 km².



42

Karaś
Gatunek słodkowodnej 

ryby z rodziny 
karpiowatych (Cyprinidae).
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Łowienie ryb
Rodzaj hobby, zajęcia 

rekreacyjnego i sportu, 
polegający na łowieniu ryb na 

wędkę.
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Gdańsk
Jest to miasto o ponad tysiącletniej 

historii, którego tożsamość na 
przestrzeni wieków kształtowała 
się pod wpływem różnych kultur. 
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Transport rzeczny
 Transport towarów lub pasażerów, na statkach 
żeglugi śródlądowej, w całości lub w części po 
żeglownych śródlądowych drogach wodnych.
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Wyspa rzeczna
Rodzaj wyspy śródlądowej, powstałej na rzece w efekcie 

procesów fluwialnych lub wskutek działalności 
człowieka.
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Fala
Zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku 

lub przestrzeni.
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Krzak
 Niebędąca pnączem wieloletnia roślina drzewiasta o 
zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na 

wiele zdrewniałych pędów równorzędnych.
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Trawnik
 Zespół powiązanych ze sobą systemem korzeniowym traw pospolitych, 

wykorzystywany w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, przydomowych 
ogródkach itp., strzyżony systematycznie na niewielkiej wysokości w celu 

wytworzenia maksymalnej jednorodności i uniknięcia wytworzenia się 
kwiatostanów.
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Prom
 Statek wodny służący do przewozu 

osób i towarów.
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Zakole rzeki
Fragment koryta rzeki o kształcie 

przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma 
związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, 

tworzącym zakręty.

ętle i nawroty.
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Wypoczynek
Czas wolny którym dysponuje człowiek po wykonaniu 

obowiązków takich jak nauka, praca, czynności 
związane z codziennym życiem.
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Ster
 Ruchome urządzenie będące częścią 

jednostki pływającej lub statku 
powietrznego.
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Marynarz

Każdy członek załogi jednostki pływającej bez względu na pełnioną funkcję 
oraz stopień.
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Powódź
Jedna z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk 
żywiołowych. Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na 

wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach 
lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu 

brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu.
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Okręt podwodny 
Wojskowa jednostka pływająca. Okręty podwodne zdolne są do samodzielnego 
zanurzenia i wynurzenia oraz kontrolowanego pływania pod wodą, a także do 

prowadzenia w tym środowisku walki oraz innych działań operacyjnych.
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Klęska żywiołowa

Ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym 
tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni 
ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może 

zmienić stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.
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Bagno 
Obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez 

roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym 
nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we 

wszystkich strefach klimatycznych świata.
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Natura
W najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten 
obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia 

wytworów i oddziaływania ludzi.
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Glony

Grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z 
kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów 

plechowych, tj. beztkankowych.
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Bieg rzeki
Linia spływu wód rzecznych w rzucie pionowym. Określenia używa się w 

umownym oznaczeniu poszczególnych odcinków rzeki. W typowym 
przekroju rzeki wyróżnia się trzy etapy: bieg górny, bieg środkowy, bieg 

dolny, bieg górski, bieg nizinny.



62

Delta rzeki

Ujście rzeki w postaci kilku odnóg, tworzących obszar nizinny o 
charakterze bagiennym (np. Żuławy Wiślane w Polsce), przypominający 

kształtem grecką literę Δ (delta). Pochodzi od nazwy nadanej przez 
starożytnych Greków ujściu Nilu, które rzeczywiście przypomina tę literę.
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Łożysko rzeczne
Część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany 

przez wody powodziowe podczas wezbrań. Łożysko składa się z koryta i 
najniższej terasy zalewowej. W niektórych potokach górskich łożysko jest 

praktycznie tożsame z korytem rzeki.
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Wał przeciwpowodziowy
Sztuczne usypisko wznoszone wzdłuż rzeki w pewnym oddaleniu od jej koryta, 

które otaczając tereny zalewowe wzdłuż rzeki tworzy większe koryto dla 
przewidywanych wód powodziowych, przeciwdziałając jednocześnie rozlaniu 

się tych wód na chronione w ten sposób tereny sąsiednie.
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Reżim rzeczny
Charakterystyczny, rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece w 

ciągu roku, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
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Żaba wodna

Płodny mieszaniec (hybryda) żaby jeziorkowej i żaby śmieszki z 
grupy żab zielonych.
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Nurt rzeki
Część masy wodnej w korycie rzeki płynąca z największą prędkością. 

Zwykle z powodu nierówności dna, linia nurtu nie znajduje się na środku 
rzeki, ale przemieszcza się od brzegu wypukłego do brzegu wklęsłego. 

Prowadzi to do powstawania meandrów.
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Rower wodny 
Mała jednostka pływająca poruszająca się po wodach rzeczno-jeziorowych lub 
morskich, napędzana siłą mięśni osoby nim kierującej przy pomocy przekładni 

mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.
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Meander

Inaczej zakole. Fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę 
lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, 

tworzącym zakręty, pętle i nawroty.
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Krzyżówka
Kaczka krzyżówka, gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych. Zasiedla ona 
większość półkuli północnej. Nie jest zagrożona. Gatunek łowny w okresie od 15 sierpnia 

do 21 grudnia. Od krzyżówki pochodzą kaczki domowe.
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Łabędź niemy
Gatunek dużego, częściowo wędrownego ptaka wodnego z rodziny 

kaczkowatych, zamieszkujący Eurazję od Łaby i Półwyspu 
Jutlandzkiego po Pacyfik.
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Wawel
Wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare 

Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa.



73

Zatoka Gdańska

Zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
pomiędzy Polską i Rosją.
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Wędkarstwo
Rodzaj hobby, zajęcia rekreacyjnego i sportu, polegający na łowieniu ryb 
na wędkę. Wyróżnia się sześć rodzajów wędkarstwa – w każdym z nich 

używa się innej, odpowiedniej metody wędkowania i przystosowanej do 
wybranej techniki łowienia wędki.
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Plaża
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.
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Małż
Spłaszczony i okryty muszlą mięczak.
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Pirat
Osoba, która napada w celu rabunkowym, używając statku lub 

łodzi. Piraci atakują zwykle inne statki, ale mogą również napadać 
cele nabrzeżne.
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Strumień

Mały naturalny ciek, zazwyczaj uchodzący do rzeki. 
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Ponton
Nadmuchiwana łódź o płaskim dnie.
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Warszawska Syrenka
Syrena, godło herbu Warszawy i symbol Warszawy.
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Flisak 

Przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce 
flisem, czyli rzecznym transportem towarów.
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Tratwa
Jakakolwiek płaska konstrukcja służąca podróżowaniu na wodzie. Najczęściej 
wygląda jak prosta łódź pozbawiona kadłuba. Tradycyjne bądź prymitywne 

tratwy są konstruowane z drewna bądź trzciny. 
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Most 
Rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja 

pozwala na pokonanie przeszkody wodnej lub lądowej.
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Muszla
Jedno lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowcówi 

ramienionogów.
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Żegluga
Jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach 

zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
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Wrak
Zatopiona lub poważnie uszkodzona jednostka pływająca opuszczona 

przez załogę.
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Rejs
Podróż, którą odbywa statek wodny lub powietrzny.
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Ratownik

Osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
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Kra lodowa
Zjawisko w którym powierzchniowe fragmenty różnych kształtów i 
rozmiarów mogące przemieszczać się poziomo, tworzą się poprzez 

odłamywanie od pokrywy.
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Mgła 
Krople wody zawieszone w powietrzu. Mgły różnią się od chmur tym, że ich 

dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi, podczas gdy podstawa chmur 
jest ponad powierzchnią ziemi. 
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Szkuta 

Beznapędowy statek (dawniej żaglowy), płaskodenny, pozbawiony 
pokrycia w postaci pokładu.
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Pomorze 
Kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do 
Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu wywodzi się od geograficznego położenia 

regionu, "kraina leżąca nad morzem czyli blisko morza".
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Głębia 
Zagłębienie dna zbiornika wodnego znajdujące się wyraźnie niżej w 

stosunku do otaczającej go powierzchni dna.



94

Latarnia morska
Znak nawigacyjny w postaci charakterystycznej wieży umieszczonej na 

brzegu lub w wodzie.
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Kazimierz Dolny 
Miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą, w 

Małopolskim Przełomie Wisły, w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. 
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Janowiec
Wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w 

gminie Janowiec, na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły oraz trójkąta 
turystycznego: Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów, przy ujściu Plewki do 

Wisły, połączona przeprawą promową z Kazimierzem Dolnym.
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Rok Rzeki Wisły 2017 
Inicjatywa organizacji obchodów 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na 

Wiśle, na które złożą się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich 
województwach położonych nad Wisłą. 
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Warszawa
Stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto kraju, 

położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie 
Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą.
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Pływanie 
Metoda poruszania się w wodzie wykorzystywana przez zwierzęta oraz maszyny. Jest 

popularną aktywnością rekreacyjną, szczególnie w krajach o cieplejszym klimacie i 
naturalnych zbiornikach wodnych. Pływanie jest też dyscypliną sportową.
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Nurkowanie 

Przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. 
zatrzymanym oddechu, w celach rekreacyjnych, sportowych, naukowych, 

technicznych, ratunkowych lub militarnych. 
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