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Surface sediments lithology of foredunes as indicator of aeolian
processes on the accumulative sections of Polish coast
Abstract : The paper presents results of lithological research on accumulative sections of Polish coast. Collected sand samples served to demonstrate the spatial and
temporal variability of sediment surface layers that build foredunes. The work was
carried out in two measurement series in Spring and Autumn between 2010 – 2013.
Studies have shown that the foredune sands are composed of fine and medium
grains characterized by a very good sorting. Examination of the particle size distribution along each section indicates a large dynamics variation of the sedimentation environment and dominance of grain transportation in form of saltation.
The smallest sand grains 2,0 – 2,2 phi build foredunes in sections with the fastest
rate of accumulation : Świna Gate Sandbar, Łebska Sandbar, mouth of the Vistula –
the longest accumulation stretches of the coast ( each about 5 km long ). The thicker
sand occurs on short accumulative sections with adjoining long erosion areas.
Keywords : foredunes lithology, grain size distribution, aeolian processes, Polish
coast
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Wstęp
Rozpoznanie osadów eolicznych budujących strefę brzegową ma istotne
znaczenie dla zrozumienia morfo- oraz litodynamiki akumulacyjnych
odcinków wybrzeża. Osady strefy brzegowej południowego Bałtyku wykazują duże zróżnicowanie i wskazują na warunki zachodzących procesów
( Onoszko, Mielczarski 1968 ; Racinowski 1974 ; Rudowski 1986 ; Dubrawski,
Zawadzka 2006 ; Zawadzka-Kahlau 2012 ). Miąższość oraz parametry materiału osadowego wpływają na cechy morfometryczne oraz tendencje rozwojowe wybrzeża, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach dotychczas
prowadzonych prac badawczych.
Problematykę uziarnienia osadów odcinków mierzejowo-wydmowych
polskiego wybrzeża Bałtyku wykorzystywano m.in. do badań :
–– struktur sedymentacyjnych brzegów wydmowych (Rudowski 1986; Łabuz,
Olechnowicz 2004; Osadczuk 2004; Wróblewski 2009; Sydor i in. 2011),
–– transportu eolicznego na plaży (Onoszko, Mielczarski 1968; Niespodzińska
1980; Borówka, Rotnicki 1999; Hildebrandt-Radke 1999; Rotnicka 2011)
i na ruchomych wydmach Mierzei Łebskiej ( Borówka 1980 ),
–– analizy kierunku rozwoju morfo-litodynamicznego wybrzeży (Marsz 1966;
Pieczka 1969; Racinowski 1974, 1992; Rosa 1984; Baraniecki, Racinowski
1989; Dobrzyński 1993; Racinowski, Pozlewicz 1996; Łabuz 2005; Dubrawski,
Zawadzka 2006; Kobelyanskaya i in. 2011; Łabuz 2012a, b),
–– badań paleogeograficznych rozwoju wybrzeży ( Marsz 1966 ; Rosa 1984 ;
Nowaczyk 1986 ; Zamorski 1993 ; Fedorowicz i in. 2009 ; Rucińska-Zjadacz
i in. 2009 ).
W identyfikacji środowisk sedymentacyjnych ważne jest zastosowanie odpowiednich metod : sposób pobierania próbek, używane sita, miejsca i czas poboru próbek ( Zamorski 1993 ). Udział poszczególnych frakcji
w osadzie jest zależny od siły czynników litodynamicznych odpowiedzialnych za erozję, transport i sedymentację.
Na polskim wybrzeżu dominują piaski drobno- i średnioziarniste
o dobrym wysortowaniu ( Racinowski 1974, 1992 ; Dubrawski, Zawadzka
2006 ). R. Racinowski ( 1974, 1992 ) w swoich pracach podkreśla, że można
oczekiwać niewielkich różnic uziarnienia osadu piaszczystego strefy brze-
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gowej, co nazywa „monotonią” uziarnienia. Może to wynikać z ograniczonych zasobów osadu oraz krótkiej drogi transportu : plaża – wydma
nadmorska ( wydma przednia 1 ). Wydmy przednie powstają na odcinkach brzegu o dodatnim bilansie osadu na plaży ( Bird 1969 ; Psuty 1990 ;
Arens 1994 ). Tylko w nielicznych rejonach polskiego wybrzeża akumulacja eoliczna przeważa nad erozją morską ( Dubrawski, Zawadzka 2006 ;
Zawadzka-Kahlau 2012 ; Łabuz 2005, 2013 ). W rejonach tych zachodzi
odbudowa wydm nadmorskich stanowiących ważny element ochrony
wybrzeża. Dotychczas nie realizowano w Polsce badań mających na celu
określenie podobieństwa uziarnienia osadów eolicznych wydm przednich
na całym polskim wybrzeżu, co dałoby istotną wiedzę o uwarunkowaniach dynamicznych kształtujących wydmy przednie oraz ich podatność
na deflację i abrazję.
Celem badań omówionych w tej pracy, a prowadzonych w latach
2010 – 2013, było wykazanie zmienności czasowej i przestrzennej powierzchniowej warstwy osadów budujących wydmy przednie na wszystkich
akumulacyjnych odcinkach polskiego wybrzeża Bałtyku. Istotne było
wykazanie nie tylko litologii osadu, ale również – poprzez jego parametry –
pochodzenia i związku z procesami eolicznymi kształtującymi wydmy
przednie polskiego wybrzeża.

Obszar i metody badań
Do badań wybrano rejony wybrzeża określone jako akumulacyjne odcinki
brzegu, czyli takie, na których powstają wydmy nadmorskie – wydmy
przednie. Ich rozmieszczenie zostało udokumentowane na podstawie kilkuletnich obserwacji popartych pogłębionymi badaniami morfologicznymi ( Łabuz 2005, 2012a, b, 2013 ; Łabuz i in. 2013 ).
Wydma przednia – pierwsza akumulacyjna forma eoliczna na zapleczu plaży,
która jest w stałej fazie rozwoju – przyrostu ; w wyniku oddziaływania procesów
eolicznych ( za : Hesp 2002 ). Obecność tej formy, pokrytej przez pionierską roślinność, wskazuje na akumulacyjne tendencje rozwoju brzegu.
1
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Próbki analizowane w niniejszej pracy pochodzą z 94 profili przebiegających przez wały wydm przednich i plażę do linii wody z 18 obszarów
zlokalizowanych na mierzejach wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku
( ryc. 1, tab. 1 ). Wzdłuż tych profili pobierano powierzchniowe próbki
osadu z grzbietu ruchomych wydm przednich. Osad pobierano metodą
punktową z powierzchni 0,2 × 0,2 m w dwóch seriach pomiarowych : wiosennej i jesiennej, w latach 2010 – 2013. W pracy przeanalizowano 419 próbek z wydm przednich, z wyjątkiem niepełnej serii pomiarowej z wiosny
2010 i 2011 r. W analizie pominięto pojedyncze punkty poboru. W metodyce założono pobór próbek wzdłuż całego wybrzeża w jak najkrótszym
odstępie czasowym celem określenia podobieństw lub różnic wynikających
z oddziaływania tych samych uwarunkowań pogodowych. Maksymalna
różnica czasowa danej serii pomiędzy poborem na wschodnim i zachodnim wybrzeżu wynosiła dwa tygodnie.
Analizę uziarnienia wykonano metodą sitową według powszechnie stosowanej metodyki ( Mycielska-Dowgiałło 2007 ). Z każdej próby pobrano
około 100 g osadu i poddano go suszeniu w temperaturze około 105 oC
przez 120 minut. Następnie próby były przesiewane na wytrząsarce Fritsch
Analysette 3 PRO i ważone przy uwzględnieniu frakcji osadu. Interwał
wykorzystanych sit wynosił 0,25 phi. Frakcje osadu wydzielono na podstawie klasyfikacji C. K. Wentwortha ( 1922 ). Obliczenia statystyczne wykonano
w programie Excel, wykorzystując nakładkę GRADISTAT v. 5.11. Parametry
←
Ryc. 1. Rejony badań: rozmieszczenie odcinków wydmowych polskiego wybrzeża
( A ) i rejony poboru próbek w badaniach projektu FoMoBi ( B )
a – wysokość wydmy nadmorskiej, b – szerokość pasa wydm, c – wydma przednia w latach
2002 - 2014, d – kilometraż linii brzegowej, e – kod rejonu badań, f – rejony do obserwacji
( wyjaśnione tabeli 1 ).

Fig. 1. Study areas: the distribution of dune section along Polish coast ( A ) and sampling areas of the FoMoBi project ( B )
a – coastal dune height, b – dune belt width, c – foredune presence between 2002 – 2014,
d – kilometrage of the coastline, e – research area code, f – observed areas ( described in
table 1).
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Kod
obszaru

Lp.

Mierzeja J. Wicko – ujście Słupi

Mierzeja J. Bukowo – ujście Wieprzy

Mierzeja J. Jamno

Mierzeja J. Resko – ujście Parsęty

Mierzeja J. Liwia Łuża – ujście Regi

Klif wybrzeża Trzebiatowskiego

Mierzeja Dziwnowska

Klif na Wolinie

Mierzeja Bramy Świny

Odcinek badań

6

240 – 248
251 – 252
235–237

Wicko Morskie
Ustka Zach.

2

2

2

3,5

3,5

270 – 282

291 – 293

339,5–341,5,
346 – 347, 349

353 – 357, 360

1,5

2

2

3,5

4,5

3,5

Długość odcinka
akumulacyjnego
( km )

Dąbkowice – Dąbki – Darłówek

Mielno – Unieście – Łazy

Rogowo – Dźwirzyno – Kołobrzeg

Pogorzelica – Mrzeżyno

375, 377

391, 387

Międzywodzie,
Dziwnów – Dziwnówek
Łukęcin, Pobierowo, Pustkowo

402 – 406

415 – 418

Przytór – Międzyzdroje
Wydmy przednie Wisełka – Grodno

419 – 422

425 – 428

Kilometraż

Przytór – ujście Świny

Świnoujście

Rejony badań

3

8

3

3

6

2

2

3

1

3

5

4

Lp. punktów
poboru na
serię
( × 6 serii )

1,85

1,82

1,55

1,60

2,15

2,10

brak analiz

brak analiz

brak analiz

2,12

2,20

2,22

Przeciętna
średnica osadu
( phi )

Tab. 1. Coast sections with foredunes and complex research areas in the FoMoBi project in years 2010–2013 (location: fig. 1)

Tab. 1. Odcinki brzegu z wydmą przednią i rejony kompleksowych badań w projekcie FoMoBi w latach 2010–2013 (lokalizacja:
ryc. 1)
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J
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I

Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana
w rejonie ujścia Wisły i jej przekopu

Mierzeja Helska

Mierzeja Helska, nasada

15

16

Mierzeja Karwieńska

14

Mierzeja Kaszubska

13

H

Rejon latarni morskiej Stilo

Mierzeja Sarbska

Mierzeja Gardnieńsko-Łebska

Odcinek badań
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G

E, F
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11

Kod
obszaru

Lp.

5

178 – 180
176 – 177
171,5 – 174

0–8

42 – 44

Jantar

Piaski

46 – 48

21 – 27

49 – 55

Wyspa Sobieszewska
Mikoszewo

Przebrno

23 – 24
28 – 32
33 – 35,5

Jurata
SE od Juraty
Cypel Helu

Karwia
Karwieńskie Błota
Dębki

125 – 126,5

138 – 140
142,5 – 143,5
146,6 – 148,5

Białogóra
Lubiatowo

Władysławowo

8

161,5 – 164
156,5  –159
153 – 155,5

7

6

2,5

2,5

7

5

0,5

4

4

170 – 166,5

Rejon latarni morskiej Stilo

Mierzeja Sarbska

0,5

184,9 – 185,3

Wydma Łącka – Łeba

7

6

199 – 207
188,5 – 196

Rejon Wydmy Łąckiej

5,5

Długość odcinka
akumulacyjnego
( km )

rejon Wydmy Czołpińskiej

218 – 212

Kilometraż

Rowy – rejon j. Gardno

Rejony badań

3

4

3

3

6

8

2

6

4

4

2

3

6

7

2

Lp. punktów
poboru na
serię
( × 6 serii )

1,74

1,85

2,20

1,75

1,73

1,80

1,75

2,10

2,15

2,12

2,15

brak analiz

2,18

2,10

2,10

Przeciętna
średnica osadu
( phi )
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statystyczne osadu wyliczono, stosując wzory R. L. Folka i W. C. Warda
( 1957 ). W celu określenia cech osadu oraz rekonstrukcji dynamiki środowiska sedymentacyjnego wykreślono również krzywe uziarnienia, krzywe
kumulacyjne oraz diagram C/M ( Passega, Byramjee 1969 ). Typy krzywych
kumulacyjnych określono na podstawie klasyfikacji Sindowskiego z 1958 r.
( za : Racinowski i in. 2001 ).

Wyniki
Analizie uziarnienia poddano 419 próbek pobranych z wydm nadmorskich z odcinków mierzejowych polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego,
na których występuje wydma przednia ( ryc. 1, tab. 1 ). Analiza wykazała,
że przeciętna średnica ziaren piasku budującego wydmy nadmorskie mieści się w przedziale 1,13 – 2,47 phi ( ryc. 2 ). Są to piaski średnioziarniste
( 51,6 % próbek ) oraz drobnoziarniste ( 48,4 % próbek ). Osady te cechują
się bardzo dobrym ( 38,0 % próbek ), dobrym ( 29,1 % ) oraz umiarkowanym
( 2,9 % próbek ) wysortowaniem. Analiza wskaźnika skośności wykazała, że
47,7 % analizowanych próbek cechuje się prawie symetrycznymi rozkładami uziarnienia. Rozkład ujemnie skośny posiada 35,8 % próbek, dodatnio skośny 10,7 %, rozkład bardzo ujemnie skośny 5,0 %, a rozkład bardzo
dodatnio skośny 0,7 % próbek. W przypadku wskaźnika kurtozy najbardziej powszechny jest rozkład mezokurtyczny ( 41,3 % próbek ). Rozkład
leptokurtyczny występuje w 37,9 % próbek osadu, natomiast rozkład platykurtyczny w 18,9 %. Rozkłady bardzo leptokurtyczny oraz bardzo platykurtyczny mają niewielki udział w badanych osadach, który wynosi odpowiednio 1,7 % i 0,2 %.
Zestawiając wartości poszczególnych wskaźników osadu wydm przednich wzdłuż całego wybrzeża ( ryc. 3 ), stwierdzono powtarzalne tendencje. Analizując zmienność przeciętnej średnicy ziarna ( Mz ), zauważa się
ogólną tendencję drobnienia ziaren w kierunku zachodnim na odcinkach
brzegu : Mierzeja Wiślana ( 0 – 47 km ), Wyspa Sobieszewska ( 49 – 55 km ),
Mierzeja Kaszubska ( 140 – 160 km ), Mierzeja Bramy Świny ( 415 – 423 km )
oraz w kierunku wschodnim na odcinkach : odcinek wybrzeża ciągnący się
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Ryc. 2. Udział poszczególnych frakcji w badanych osadach wydm przednich
Fig. 2. Sediment fraction contribution in the studied sediments of foredunes

od pasa mierzejowego Jeziora Bukowo-Darłówek do Mierzei Kaszubskiej
( 160 – 270 km ) oraz Mierzeja Jeziora Resko Przymorskie ( 345 – 355 km ).
W przypadku odchylenia standardowego ( σI ) na odcinku Mierzei
Wiślanej od 0 do 47 km początkowo obserwuje się polepszenie wysortowania osadu w kierunku zachodnim z dobrego na bardzo dobre, a następnie
jego pogorszenie na Wyspie Sobieszewskiej. W kierunku zachodnim występuje polepszenie wysortowania z dobrego na Mierzei Karwieńskiej do bardzo dobrego na mierzejach Kaszubskiej i Gardnieńsko-Łebskiej. W okolicach 200 km brzegu następuje ponowne pogorszenie wysortowania osadu
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w kierunku zachodnim ( z bardzo dobrego do umiarkowanego ). Tendencja
ta występuje na obszarze Mierzei Jeziora Wicko oraz pasie mierzei Jeziora
Bukowo-Darłówek. Jeszcze bardziej na zachód na obszarze Mierzei Jeziora
Resko Przymorskie oraz Bramy Świny następuje ponowne polepszenie ( do
bardzo dobrego ) wysortowania osadu.
W przypadku skośności ( Sk I ) oraz kurtozy ( K G ) nie zaobserwowano
wyraźnych tendencji zmian wskaźników wzdłuż brzegu. Analizując zmienność wskaźników w poszczególnych seriach pomiarowych, zauważa się
niewielką zmienność wskaźników Mz oraz σ I pomiędzy poszczególnymi
seriami pomiarów. Wskaźniki Sk I oraz K G cechują się z kolei znacznymi
wahaniami pomiędzy poszczególnymi seriami pomiarowych ( ryc. 3 ).
Analizując wykresy zależności wskaźników uziarnienia według R. L.
Folka i W. C. Warda ( 1957 ), w przypadku zestawienia Mz – σ I ( ryc. 4A )
zauważalna jest tendencja wzrostu średnicy ziarna wraz z pogorszeniem
wysortowania osadu – układ 1 według E. Mycielskiej-Dowgiałło ( 2007 ).
W przypadku zestawienia Sk I – Mz ( ryc. 4B ) obserwuje się zmienną tendencję. Początkowo ( do Mz = 1,7 ) wraz z drobnieniem ziarna obserwuje
się spadek wskaźnika skośności osadu, następnie jego wzrost ( do Mz =
= 1,7 – 2,0 ), a potem znów spadek. W przypadku pary σ I – Sk I ( ryc. 4C )
obserwuje się słabo widoczną tendencję polepszenia wysortowania osadu
wraz ze wzrostem wskaźnika skośności.
Analiza krzywych uziarnienia ( ryc. 5 ) wykazała, że w badanych osadach
występują krzywe jednomodalne ( serie pomiarów z jesieni 2010, 2011, 2012
oraz wiosny 2012 i 2013 ) oraz dwumodalne ( jesień 2013 ). W przypadku
pomiarów z jesieni 2010 mody skupiają się głównie w wartościach 2,0 i 2,5 phi.
←
Ryc. 3. Zmienność wskaźników uziarnienia według R. L. Folka i W. C. Warda ( 1957 )
wzdłuż wybrzeża wydmowego polskiego Bałtyku z pominięciem Mierzei Helskiej
A – przeciętna średnica ziarna ( w jednostkach phi ), B – odchylenie standardowe, C – skośność, D – kurtoza.

Fig. 3. Grain indicators variability based on R. L. Folk and W. C. Ward ( 1957 ) along
Polish dune coast excluding Hel Peninsula
A – mean grain size ( phi ), B – standard deviation, C – skewness, D – kurtosis.
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Ryc. 4. Wykresy zależności wskaźników uziarnienia według R. L. Folka
i W. C. Warda (1957)
A – przeciętna średnica ziarna i odchylenie standardowe, B – skośność i przeciętna średnica ziarna, C – odchylenie
standardowe i skośność.

Fig. 4. Relationship charts between
grain indicators based on R. L. Folk
and W. C. Ward (1957)
A – mean grain size and standard
deviation, B – skewness and average
grain size, C – standard deviation and
skewness.
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Ryc. 5. Rozkład uziarnienia wydm przednich w poszczególnych sezonach
Fig. 5. Particle size distribution of the foredunes in separated seasons

W przypadku serii z jesieni 2011 oraz wiosny i jesieni 2012 mody występują
głównie w wartości 2,0 phi. W przypadku pomiarów z wiosny 2013 moda
występuje wartościach 2,0 i 2,5 phi, natomiast dla pomiarów z jesieni 2013
są to wartości 2,0 i 2,75 phi.
Krzywe kumulacyjne badanych osadów ( ryc. 6 ) ze wszystkich serii pomiarów są stromo nachylone, wznoszą się pod kątem 60 – 65 °. Reprezentują one
typ S G według klasyfikacji Sindowskiego z 1958 r. ( za : Racinowski i in. 2001 ).
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Ryc. 6. Krzywe uziarnienia osadów wydm przednich w poszczególnych sezonach
Fig. 6. Cumulative curves of grain size distribution of the foredunes in separated seasons
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Krzywe te cechują się zdecydowaną dominacją populacji saltacyjnej ( A ),
według klasyfikacji Vishera z 1969 r. ( za : Racinowski i in. 2001 ).
Wielkość średnic C na diagramie C / M ( Passega, Byramjee, 1969 ) waha
się w granicach 0,27 – 1,36 mm, natomiast M mieści się w granicach 0,18 –
– 0,50 mm. Na diagramie 94,6 % próbek znajduje się w polu IV. Jest to klasa
charakterystyczna dla rumowiska transportowanego w formie zawiesiny
przypowierzchniowej oraz toczonego w warunkach silnych ruchów turbulentnych ( Racinowski i in. 2001 ). W polu V znajduje się 5 % próbek. Klasa
ta reprezentuje ziarna transportowane w zawiesinie przypowierzchniowej
i toczone po powierzchni ( Racinowski i in. 2001 ). W polu I znajduje się
1,4 % próbek. Klasa ta jest typowa dla środowiska o intensywnym ruchu
turbulentnym ( Racinowski i in. 2001 ).

Dyskusja
Analiza uziarnienia wykazała, że dominującym osadem budującym
wydmy przednie na badanych odcinkach są piaski średnioziarniste ( 51,6 %
próbek ) ( ryc. 2 ), co jest zgodne z wynikami prac prowadzonych na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego przez innych badaczy ( Racinowski
1974 ; Rosa 1984 ; Baraniecki, Racinowski 1989 ; Dobrzyński 1993 ; Zamorski
1993 ; Racinowski, Pozlewicz 1996 ; Borówka, Rotnicki 1999 ; Łabuz 2005 ).
Interpretacja litodynamiczna wskaźników uziarnienia według R. L. Folka
i W. C. Warda ( 1957 ) przedstawiona przez R. Racinowskiego i in. ( 2001 )
wskazuje na rumowisko znajdujące się w trakcie tranzytu lub na etapie
depozycji ( dobre i bardzo dobre wysortowanie osadu ). Wahania wskaźnika skośności od rozkładów dodatnio skośnych do ujemnie skośnych
może wskazywać na duże zróżnicowanie dynamiki środowiska sedymentacji. Na jednym odcinku badawczym, w różnych seriach pomiarowych
obserwuje się różne wartości skośności : od wartości ujemnych do wartości dodatnich. Według interpretacji litodynamicznej przedstawionej
przez R. Racinowskiego i in. ( 2001 ) ujemne wartości wskaźnika skośności
mogą wskazywać na przewagę prędkości większych od przeciętnych, czego
skutkiem jest akumulacja materiału grubszego ( np. występowanie wiatru
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o dużej prędkości na mierzejach J. Wicko oraz J. Łebsko podczas serii
pomiarów z wiosny 2012 r. ). Dodatnie wartości wskaźnika mogą świadczyć
o występowaniu warunków, w których następowało zmniejszanie prędkości powodujące unieruchamianie ziaren przemieszczanych w wyniku saltacji ( Racinowski i in. 2001 ).
Wskaźnik kurtozy, który według R. Racinowskiego i in. ( 2001 ) informuje o stabilności środowiska prądowego, podlega znacznym wahaniom
( ryc. 3 ), co świadczy o dużej zmienności siły transportującej osad. Wniosek
ten znajduje potwierdzenie w analizie wykresów zależności wskaźników uziarnienia ( ryc. 4 ). W przypadku pary Mz – σI występuje układ 1
według klasyfikacji E. Mycielskiej-Dowgiałło ( 2007 ). Autorka określa ten
układ jako charakterystyczny dla środowiska o zróżnicowanej dynamice
i dużej zmienności siły transportującej osad. Transport osadu odbywał się
w postaci saltacji i w zawiesinie frakcjonalnej, w warunkach silnych prądów turbulentnych, na co wskazuje największa liczebność ( w wielu przypadkach dochodząca do 100 % ) populacji A na krzywej kumulacyjnej oraz
skupienie większości próbek ( 94,6 % ) w polu IV na diagramie C / M Passegi
( ryc. 7 ).
Bilans materiału osadowego wydm nadmorskich ( przednich ) jest ściśle
powiązany z częstotliwością kierunków wiatru o dużych prędkościach podchodzących skośnie do brzegu/wydm ( Arens 1994 ). Wiatry wiejące wzdłuż
brzegu transportują osad po plaży, u podnóża wydmy ( ryc. 8A ). Ekspozycja
wydm na wiatr podchodzący skośnie do brzegu warunkuje stałe dostawy
osadu ( ryc. 8B ) i w rezultacie akumulację i rozwój wydm ( ryc. 8C ).
Pozostałe uwarunkowania to tempo rozwoju plaży oraz jej uziarnienie,
wilgotność osadu, rodzaj i rozmieszczenie roślinności, a w okresie zimowym obecność np. pokrywy śnieżnej ( Bird 1969 ; Psuty 1990 ; Arens 1994 ;
Hesp 2002 ; i in. ). Przyrost wydm jest możliwy przy dostawie z plaży materiału o średnicy w granicach 1,8 – 2,5 phi.
Na większości mierzejowo-wydmowych odcinków polskiego wybrzeża
zaobserwowano tendencję drobnienia ziarna ku wschodowi, co stanowi
potwierdzenie kierunku transportu osadu po plaży przez przeważający
wiatr z sektora zachodniego. Tylko na Mierzei Bramy Świny w Zatoce
Pomorskiej oraz na Mierzei Wiślanej w Zatoce Gdańskiej trend ten jest
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Ryc. 7. Diagram C/M (Passega, Byramjee 1969) dla osadów wydm przednich
Fig. 7. C/M diagram (Passega, Byramjee 1969) of foredune sediments

odwrotny. Drobnienie osadu na zachód zaobserwowano jedynie na właściwej części Mierzei Wiślanej ( od Piasków do Jantaru ) oraz na Mierzei Bramy
Świny ( od Międzyzdrojów do Świnoujścia ). Wynika to z ukształtowania
linii brzegowej ( wklęsłej ) i jej zmiennej ekspozycji na kierunki przeważających wiatrów oraz drobnienia osadu na plaży ( Łabuz 2009, 2012a ). Wydmy
przednie eksponowane na wiatry z kierunku N W zbudowane są z bardziej
gruboziarnistego osadu niż wydmy eksponowane na kierunek N E.
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Ryc. 8. Osad eoliczny
A – potok wiatrowo-eoliczny wzdłuż plaży górnej
(Mierzeja Jeziora Resko Przymorskie, 04.2012),
B – transport osadu skośnie do brzegu przez
wydmę embrionalną (Mierzeja Łebska, 11.2011),
C – akumulacja eoliczna na wydmie przedniej
(Mierzeja Sarbska, 06.2014).

Fig. 8. Aeolian sediment
A – wind-aeolian stream along upper beach (Lake
Resko Przymorskie Sandbar, 04.2012), B – aeolian
transport obliquely to the coast across embryo
dune (Łebska Sandbar, 11.2011), C – aeolian accumulation on foredune (Sarbska Sandbar, 06.2014).
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Im większa szerokość plaży i szybszy wzrost jej wysokości, tym większa jest dostawa osadu na sąsiadujący z plażą wał wydmowy ( Psuty 1990 ).
Najdrobniejszą średnicę ziarna ( ponad 2 phi ) stwierdzono na odcinkach
o najszybszym tempie rozwoju wydm z dobrze ukształtowanymi formami
wydm embrionalnych, tam gdzie plaże przekraczają szerokość 80 m :
Mierzeja Bramy Świny, Mierzeja Łebska, Sarbska, rejon Stilo-Białogóra
( nazywany Mierzeją Kaszubską ), ujście Wisły ( Jantar ). Są to najdłuższe
odcinki akumulacyjne : 3 – 6 km długości ( Łabuz 2013 ).
Rozwój wydm nie jest możliwy na wąskich plażach o ujemnym bilansie
materiału osadowego ( Bird 1969 ; Psuty 1990 ) oraz tam, gdzie osad jest bardziej gruboziarnisty lub drobnoziarnisty niż typowy osad budujący analizowane formy ( Arens 1994 ; Psuty 1990 ). Wzrastający na wydmie przedniej
procentowy udział piasków o większej średnicy świadczy o dużej energii
procesów eolicznych, o krótszej drodze transportu od źródła pochodzenia,
a także o większej energii falowania dostarczającego materiał na plażę ( Bird
1969 ). Najgrubsze ziarna budują wydmy przednie na krótkich odcinkach
akumulacyjnych sąsiadujących z odcinkami erodowanymi, gdzie wybrzeże
składa się z wydm z podcięciami klifowymi : w Zatoce Koszalińskiej, na
Mierzei Jeziora Wicko, Karwieńskiej, Helskiej, w rejonie Władysławowa
we wschodniej części Mierzei Wiślanej oraz na Wyspie Sobieszewskiej.
W rejonach tych akumulacyjne formy wydm zajmują krótkie odcinki
( 1 – 2 km ) i sąsiadują z długimi odcinkami erozyjnymi ( w tym Władysławowo
z wysokim klifem o przewadze piasków w budowie ). Z kolei na Wyspie
Sobieszewskiej oraz w okolicy Mikoszewa, obszarach mierzejowych wchodzących w skład delty Wisły, osad charakteryzują zupełnie inne parametry
uziarnienia oraz ich wygląd. Jest on bardziej gruboziarnisty oraz ma ciemniejszy ( żółtawy ) kolor w porównaniu z osadami budującymi pozostałe
badane odcinki. Materiał ten pochodzi z ujścia Wisły i jest deponowany
w jej delcie ( obszar przekopu z 1895 r. ) – ma więc krótką drogę transportu.
Odcinki akumulacyjne oddzielone są od siebie obszarami wydmowymi o tendencjach erozyjnych, skąd w wyniku abrazji dostarczane jest
rumowisko na plażę. Większość z obszarów można traktować jako układy
erozja-transport-akumulacja, w których osad trafia z położonych od nich
na zachód odcinków erozyjnych, np. : erozja w Dźwirzynie – akumulacja
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w Grzybowie, erozja w Mielnie i Unieściu ( Mierzeja J. Jamno ) – akumulacja w okolicach Czajcza ( za kanałem ), erozja zachodniej części Mierzei
Bukowo i akumulacja we wschodniej ( za kanałem ), erozja w okolicach
Jarosławiec – Wicko Morskie i akumulacja we wschodniej części mierzei
Wicko oraz przy ujściu Słupi oraz erozja w okolicy Rowów i akumulacja
na wysokości Wydmy Czołpińskiej oraz na wysokości Wydmy Łąckiej.
Podobnie sytuacja wygląda na długim odcinku wybrzeża wydmowego
pomiędzy Łebą a Karwią, gdzie odcinki erozyjne położone są na przemian
z akumulacyjnymi. Ta sama sytuacja powtarza się na Mierzei Helskiej oraz
na Wyspie Sobieszewskiej ( erodowany odcinek na zachodzie – Mierzeja
Messyńska i akumulacja na wschodzie wybrzeża ).

Wnioski
Praca prezentuje rozkład uziarnienia wydm przednich wzdłuż polskiego
wybrzeża Bałtyku powstających na wszystkich akumulacyjnych odcinkach w okresie 2010 – 2013. Analiza wyników wykazała, że przeważającym
osadem budującym powierzchniowe utwory eoliczne wydm przednich
są piaski średnioziarniste. Przeciętna średnica ziarna wynosi 1,8 – 2,2 phi.
Osady te są bardzo dobrze wysortowane. Pozostałe wskaźniki wskazują na
duże zróżnicowanie dynamiki środowiska sedymentacji, gdzie transport
odbywał się w postaci saltacji z udziałem zawiesiny frakcjonalnej. Osad
najdrobniejszy buduje odcinki o najszybszym przyroście wydm w rejonach, w których plaże są szerokie i zbudowane z miąższej serii osadów.
Jest to środkowa i zachodnia część Mierzei Bramy Świny, Mierzeja Łebska
na wysokości Wydmy Łąckiej i Czołpińskiej, Mierzeja Kaszubska w rejonie Białogóry oraz wschodni brzeg ujścia przekopu Wisły ( Mikoszewo ).
Są to najdłuższe odcinki akumulacyjne na polskim wybrzeżu. Sezonowe
zróżnicowanie uziarnienia wiosna – jesień nie wykazuje większych różnic.
Rozpatrując zróżnicowanie uziarnienia wydm wzdłuż poszczególnych
odcinków mierzejowych, należy podkreślić, że są one porozdzielane odcinkami o tendencjach erozyjnych, jednak zauważa się tendencję drobnienia
ziarna w kierunku wschodnim każdej mierzei położonej na otwartym
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wybrzeżu. Na mierzejach położonych w Zatoce Wiślanej oraz Bramy Świny,
o u-kształtnym przebiegu linii brzegowej, drobnienie osadu wydm przednich następuje w kierunku zachodnim.

Podziękowania

Badania zrealizowano jako jedno z zadań projektu „Rozmieszczenie i morfodynamika środowiska wydm przednich i fluktuacje roślinności – bioróżnorodne siedlisko polskiego wybrzeża ( FoMoBi )” finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( Łabuz i in. 2013 ).
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