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Aeolian sediments and forms on the coast of the Ustka Bay
( Polish Baltic Coast )
Abstract  : The article presents the characteristics of the aeolian landforms located
on the coast of the Ustka Bay and deposits that build them, being based on the
review of the published studies, available field research, and an extensive map
archive, enriched with the LIDAR measurements analysed with the use of the G I S
tools. Changes in the shape of the aeolian landforms have been evaluated using historical maps ( Urmeßtischblätter and Meßtischblätter ), the recent topographic map
of Poland, and the high-resolution aerial orthophotomap, and the digitally generated terrain models. The application of digital terrain models ( DTMs ) and the
vectorization of topographic maps ( DTED-2 ) have provided new opportunities
for the analysis of the terrain morphology. For instance, they enable recognition
of terrain microforms, an accurate determination of coverage, detailed morphometric measurements, and determination of the direction of the form movement.
It has been established that almost all aeolian forms present at the coast of the Ustka
Bay had been previously discovered on the southern coast of the Baltic Sea. Their
arrangement is dependent on the natural processes as well as human impact on the
environment. During field research, the deposits of different genesis, building the
above-water cliff parts and the beach, have been unveiled. Standard lithological
examination of all the discovered deposits has been performed. The research has
shown that the aeolian deposits occurring on the coast of the Ustka Bay are very
similar to the beach sediments, of which they are primarily developed.
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Wstęp
Osady i formy eoliczne w strefie nadbrzeża podlegają licznym zmianom,
które odzwierciedlają dynamikę tego środowiska morfo- i osadotwórczego.
Na plaży tworzą się liczne drobne formy akumulacyjne ( ripplemarki, cienie piaszczyste i inne formy inicjalne ) powstające nie tylko z przewiewanego materiału plażowego, lecz także z osadów stokowych i piasków
nawiewanych od strony lądu. Równie liczne są niewielkie formy deflacyjne.
Często mają one charakter efemeryczny, są bowiem niszczone przez fale
podczas sztormów ( Kostrzewski, Musielak 2008 ). W efekcie długotrwałej, intensywnej akumulacji eolicznej, przy udziale roślinności powstają
wałowe wydmy przednie. Jak wykazały obserwacje A. T. Łabuza ( 2005 ), do
ich powstania wystarczają dwa lata, a do utrwalenia – pięć do ośmiu lat.
Większe wydmy nadbrzeżne powstające zarówno na wybrzeżach wydmowych, jak i nadbudowujące równiny nadmorskie, które obecnie często niszczone są przez abrazję, tworzyły się w ciągu ostatnich 5000 lat ( Rosa 1984 ).
Sekwencje erozyjnych i akumulacyjnych form eolicznych są odmienne na
różnych odcinkach wybrzeża; zależy to zarówno od zróżnicowania warunków naturalnych, jak i od oddziaływania człowieka. Południowe wybrzeże
Bałtyku jest tego przykładem, a okolice Ustki dobrym poligonem do badań
osadów i form eolicznych.

Obszar badań
Obszarem badań jest strefa nadbrzeża w okolicach Ustki, lokalnie ten odcinek wybrzeża nazywany jest Zatoką Ustecką ( Mielczarski 1990; Rudowski,
Wróblewski 2012 ). Ma on charakter urozmaicony, w przewadze – abrazyjny.
Według klasyfikacji L. Bohdziewicza ( 1963 ) odcinek wybrzeża położony
na zachód od ujścia Słupi to wybrzeże wydmowe o charakterze akumulacyjnym ( km 334 – 337 ), bądź w fazie abrazji, lub o zmiennych tendencjach rozwojowych ( km 337–345 ). Z kolei wybrzeże położone na wschód
od ujścia Słupi to odcinek wydmowy, abrazyjny, poddany wpływom zabudowy hydrotechnicznej ( km 231 – 233 ), odcinek klifowy ( km 221 – 231,
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z wyjątkiem ujścia Orzechówki ), a fragment położony bezpośrednio na
zachód od ujścia Łupawy ma charakter wydmowy, abrazyjny ( km 217 – 221 )
( Dobrzyński 1998 ).
Charakter wybrzeża Zatoki Usteckiej uzależniony jest w znacznym
stopniu od budowy geologicznej. Powierzchnia podplejstoceńska charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, gdyż została przekształcona przez
egzaracyjną działalność lądolodu. Miąższość osadów czwartorzędowych
zmienia się od około 120 m na wysokości mierzei jeziora Wicko, przez 40 m
w Ustce do ponad 130 m na wschód od ujścia Łupawy. Wysokość klifu zmienia się od około 3 – 5 m w Ustce ( km 236 – 233 ), przez 12 – 15 m w rejonie
Orzechowo-Poddąbie ( km 230 – 225 ), 25 m w Dębinie ( km 222 ) do 4 – 5 m
w Rowach ( km 220 – 217 ) ( Florek i in. 2008, ryc. 1 ).
Podstawę klifu wszędzie ( oprócz ujściowych odcinków Słupi i Łupawy )
stanowią gliny bazalne i spływowe oraz osady glacilimniczne powstałe
przede wszystkim w późnym vistulianie ( po fazie pomorskiej ). Glina
bazalna wszędzie zawiera dużą domieszkę materiału żwirowo-głazowego,
niekiedy silnie zwietrzałego ( zwłaszcza łupki krystaliczne ). Liczne są okruchy wapieni paleozoicznych, często z fauną. W glinie występuje wyraźny
cios, z przewagą spękań pionowych. Wyżej leżą późnoglacjalne osady limniczne, torfy, a klif wieńczą zwykle górnoholoceńskie piaski eoliczne z glebami kopalnymi ( Olszak i in. 2008 ).
Na powierzchni osadów spoistych ( glin oraz późnoglacjalnych i holoceńskich torfów ) tworzą się liczne wysięki i źródła, co sprzyja powstawaniu obrywów i osuwisk. Stymuluje to rozwój klifu. Podobną rolę odgrywa
obecność falochronów portu Ustka ( Florek, Florek 1995 ).

Metody
Wstępnego rozpoznania rozmieszczenia wydm występujących na brzegach
Zatoki Usteckiej i ich cech morfologicznych dokonano z wykorzystaniem
map topograficznych niemieckich : Urmeßtischblätter i Meßtischblätter
w skali 1 : 5 000 i polskiej współczesnej mapy topograficznej w skali 1 : 10 000.
Źródłem danych, które posłużyły do szczegółowej oceny morfometrii
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wybranych wydm, były dane lidarowe. Obrazy lidarowe, które powstały
dzięki chmurom punktów z lotniczego skaningu laserowego A L S ( wykonanego w grudniu 2012 r. ), zostały poddane szczegółowym analizom w programie Global Mapper v. 16. Wygenerowano w nim numeryczny model
wysokościowy D E M oraz szereg profili, dzięki którym uzyskano dokładne
informacje o cechach morfologicznych badanych form eolicznych. Podobną
metodykę zastosowała J. Dudzińska-Nowak ( 2007 ) badając strefę brzegową
południowego Bałtyku za pomocą skaningu laserowego. Wartością dodaną
była wektoryzacja map warstwicowych na podkładzie Rastrowej Mapy
Topograficznej Polski ( Bakuła i in. 2013 ) w programie Quantum G I S v. 2.8.
Stworzyło to możliwość sporządzenia kolejnego numerycznego modelu
wysokościowego D E M w programie ArcGIS v. 10 ( Wężyk i in. 2008 ), za
pomocą którego wyrysowano wiele profili terenu. Porównanie dwóch
numerycznych modeli terenu ( N M T z danych lidarowych i N M T z wektoryzacji warstwic ) oraz zestawienie profili poprzecznych przebiegających
przez formy eoliczne pozwoliło na przeprowadzenie bardzo szczegółowych
analiz morfometrii tych form oraz na udokumentowanie zmian zachodzących w ich rzeźbie. Wykonane modele terenu oraz profile poprzeczne
z danych lidarowych ukazują obraz rzeźby terenu nieporównanie bardziej
szczegółowy i dokładny w porównaniu z mapami topograficznymi. Można
dzięki nim wyróżnić nawet niewielkie formy terenu, których nie widać na
modelach i profilach zwektoryzowanych poziomic, gdzie przebieg izolinii
pozwala na odzwierciedlenie jedynie największych form, i to w znacznym
uproszczeniu. Dopełnieniem obrazu terenu były wysokiej rozdzielczości
ortofotomapy, które okazały się pomocne w interpretacji zmian zachodzących w badanej strefie brzegowej.
Badania terenowe zostały wykonane na wybranych stanowiskach. W ich
trakcie odsłonięto różnogenetyczne osady budujące nadwodną część klifów
oraz plaż. Z wszystkich wyróżnionych wstępnie typów osadów pobrano
60 próbek, które zostały poddane analizie uziarnienia ( metodą sitową
oraz areometryczną ); zbadano też zawartość węglanów i materii organicznej. Wykorzystane procedury analityczne były zgodne z opisanymi przez
E. Mycielską-Dowgiałło ( 1995 ) i R. Bednarek i in. ( 2005 ). Udział frakcji
grubego żwiru i otoczaków ustalono zgodnie z procedurą opisaną przez
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R. Racinowskiego ( 1973 ). Wyniki analiz uziarnienia posłużyły do wyliczenia wskaźników uziarnienia R. L. Folka i W. C. Warda ( 1957 ), z zastosowaniem programu Gradistat version 4.0 Simple Statistics [ 5.11 PL Beta ].

Cechy morfologiczne i właściwości osadów wydm
na wybrzeżu Zatoki Usteckiej
Formy eoliczne

Morfologia wydm jest istotnym przedmiotem zainteresowania badaczy strefy brzegowej ( Hartnack 1926; Miszalski 1973; Łabuz 2005 ). Jedną
z metod pozwalających szczegółowo określić zmiany rzeźby jest wykonanie
profili, zarówno poprzecznych, jak i podłużnych. Są one cennym źródłem
danych morfometrycznych, a duża ich gęstość daje dokładny obraz zmian
rzeźby wywoływanej przez okresowo oddziałujące czynniki. Zestawiając
ze sobą profile i modele terenu, które zostały wygenerowane z danych
pochodzących z lat 1995 i 2012, można dostrzec zmiany, które nastąpiły
w morfometrii oraz lokalizacji badanych form eolicznych. Dla prowadzenia wiarygodnych analiz szczególnie istotne jest zachowanie rzeczywistego
położenia punktów charakterystycznych kluczowych form terenu.
Szczegółowe analizy morfologiczne zostały wykonane na trzech obszarach badań. Pierwszy zasięg badanych form eolicznych rozciąga się na
zachód od Ustki, w okolicach Lędowa ( A na ryc. 1 ; ryc. 2 ). Porównując
dawne niemieckie mapy topograficzne tego obszaru ze współczesnymi,
zauważono, że formy eoliczne w XIX w. nie były pokryte roślinnością.
Obecnie formy te porośnięte są lasem sosnowym. Wpłynęło to na ustabilizowanie rzeźby, a nadto na wymuszenie akumulacji piasku wokół wcześniej
porośniętych form, dzięki czemu wydmy są rozbudowywane ( Łabuz 2005 ).
W profilach uwidaczniają się również antropogeniczne elementy, a także
większe rozczłonkowanie form.
Teren ten pokrywają liczne wydmy ( długości nawet kilkusetmetrowej ).
Najwyższym punktem tego fragmentu zaznaczonego na rycinie 2 jest
wydma określana na mapach niemieckich jako Muddel Berg o wysokości 40,8 m n.p.m., a współcześnie jako Góra Ognica ( 40 m n.p.m. ). Poza
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Ryc. 1. Lokalizacja obszarów badań szczegółowych na wybrzeżu Zatoki Usteckiej
A – na zachód od Ustki – okolice Lędowa, B – zachodniej części Ustki, C – na wschód od
Ustki – okolice Orzechowa.

Fig. 1. Location of the detailed study area on the coast of the Ustka Bay
A – west of Ustka – Lędowo area, B – west part of Ustka, C – east of Ustka – Orzechowo area.

tym nieliczne tylko wydmy osiągają do około 30 m wysokości, a zdecydowana ich większość mieści się w granicach 20 – 25 m n.p.m. W porównaniu
z mapami dziewiętnastowiecznymi formy zobrazowane na mapach współczesnych są nieco niższe, co może być efektem ich rozwiewania. Na wschód
od wysokich wydm quasi-parabolicznych rozciągają się dwa ( a miejscami
trzy i więcej ) dość regularne wały wydmowe, biegnące niemal nieprzerwanie aż do ujścia Słupi. Ich rozwój należy wiązać z rozbudową falochronów
w Ustce, co wymusiło wzmożenie akumulacji piasku po zachodniej ich stronie. Pierwszy wał – to wydma przednia usytuowana w odległości 35 – 65 m
od linii brzegowej ( w zależności od szerokości plaży ), która wznosi się do
7 – 9,5 m n.p.m., a rozciąga się na 22 – 50 m. Drugi wał wydmowy ma podobne
parametry, a trzeci jest nieco wyższy ( miejscami dochodzi do 12 m ), ale
jego szerokość jest mniejsza. Zasięg wałów wydmowych sięga do 250 m
od linii brzegowej. Obniżenia za wydmami mają szerokość około 25 – 45 m
i wznoszą się na rzędnej 1,7 – 4,0 m n.p.m. Ponadto na plaży górnej lokalnie
występują formy inicjalne, którymi są zapewne wydmy embrionalne.
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Ryc. 2. Formy eoliczne na zachód od Ustki – okolice Lędowa ( stanowisko A na
ryc. 1 )
A – Urmeßtischblätter ( z 1837 r., w skali 1 :25 000 ), B – Meßtischblätter ( z 1897 r., w skali
1 : 25 000 ), C – Mapa Topograficzna Polski ( z 1995 r., w skali 1 : 10 000 ), D – ortofotomapa
( z 2012 r. ), E – zdjęcie lidarowe ( z 2012 r. ).

Fig. 2. Aeolian forms located west of Ustka – Lędowo area ( outcrop A on fig. 1 )
A – Urmeßtischblätter ( dated 1837, 1 :25 000 ), B – Meßtischblätter ( dated 1897, 1  : 25 000 ),
C – Topographic Map of Poland ( dated 1995, 1 :10 000 ), D – orthophotomap ( dated 2012 ),
E – LIDAR image ( dated 2012 ).
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Kolejnym obszarem badań jest teren położony w zachodniej części
Ustki ( ryc. 3; B na ryc. 1 ). Zachowały się tam liczne, dobrze widoczne wały
wydmowe, które biegną od Lędowa. Ich budowa nieznacznie różni się od
wałów zlokalizowanych na zachód od Ustki. W tym miejscu można wyróżnić dwa główne pasy wydmowe. Pierwszy z nich to wydma przednia, która

Ryc. 3. Formy eoliczne w zachodniej części Ustki ( stanowisko B na ryc. 1 )
A – Meßtischblätter (z 1897 r., w skali 1:25 000), B – Mapa Topograficzna Polski (z 1995 r.,
w skali 1 : 10 000), C – ortofotomapa (z 2012 r.), D – zdjęcie lidarowe (z 2012 r.).

Fig. 3. Aeolian forms located in the west part of Ustka ( outcrop B on fig. 1 )
A – Meßtischblätter ( dated 1897, 1 :25 000 ), B – Topographic map of Poland ( dated 1995,
1 :10 000 ), C – orthophotomap ( dated 2012 ), D – LIDAR image ( dated 2012 ).

Osady i formy eoliczne nad Zatoką Ustecką

nie jest pokryta roślinnością, natomiast drugi jest pokryty zwartym lasem.
Im bliżej kanału portowego, tym większą szerokość mają wały ( pierwszy do
55 m, drugi do 120 – 135 m ). Wysokość wydmy przedniej waha się od 7,5 m
n.p.m. ( zachodnia część badanego obszaru ) do 10,5 m n.p.m. ( przy kanale
portowym ), a leży ona w odległości od 37 do nawet 84 m od linii brzegowej.
Obniżenie międzywydmowe ma szerokość od około 60 m do 23 – 25 m ( we
wschodniej części ), jego rzędna zaś wynosi 3,7 – 4,5 m n.p.m. Wydma szara
wznosi się miejscami do wysokości 15 m n.p.m., średnio – 12,5 m n.p.m.
Wały wydmowe dochodzą do odległości 250 – 300 m od morza. Za nimi
występują pojedyncze wydmy lub niewielkie grupy wydm o nieregularnych
kształtach.
Na badanym obszarze wyróżnia się wzniesienie morenowe dochodzące
do 27 m n.p.m., wokół którego również utworzyły się formy eoliczne.
Porównując dawne mapy niemieckie ze współczesnymi, zauważa się
przyrost plaży oraz niewielkie przemieszczenie wydmy przedniej. Jest
to zapewne efektem wymuszonej akumulacji piasku, będącej skutkiem rozbudowy falochronów portowych.
Ostatnim badanym obszarem są formy eoliczne leżące na wschód od
Ustki w okolicach Orzechowa ( ryc. 4; C na ryc. 1 ). Obszar ten różni się
od poprzednich. Nie ma tu wałów wydmowych, ani też wydmy przedniej. Szerokość plaży jest niewielka, zmienia się od 3,8 m do 16,6 m. Ten
fragment wybrzeża cechuje występowanie wydm o większych rozmiarach,
których długość przekracza 1,5 km, a szerokość dochodzi do 280 – 300 m.
Formy te można zaliczyć do wydm parabolicznych oraz wydm złożonych.
Wznoszą się do rzędnej 24,8 m n.p.m. Rzędne kulminacji wydm podane na
mapach niemieckich z końca XIX w. są wyraźnie wyższe ( nawet do 7 m ).
Wydmy paraboliczne są otoczone lasem, ale same nie są pokryte zwartą
roślinnością ( miejscami pokryte są jedynie roślinnością inicjalną – porostami lub kępami traw ). W ciągu ostatnich ponad 100 lat nagromadzony
wcześniej materiał eoliczny został rozwiany i zdeponowany w krawędziowych strefach wydm, co wpłynęło na ich poszerzenie. Porównanie profili
poprzecznych przez Wydmę Orzechowską, wykonanych z wykorzystaniem
danych z lat 1995 i 2012 ( ryc. 5 ), wskazuje, że wydma ta nadal jest rozwiewana i przemieszcza się na wschód.
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Ryc. 4. Formy eoliczne na wschód od Ustki – okolice Orzechowa ( stanowisko C
na ryc. 1 )
A – Meßtischblätter ( z 1897 r., w skali 1 :  25 000 ), B – Mapa Topograficzna Polski ( z 1995 r.,
w skali 1 : 10 000 ), C – ortofotomapa ( z 2012 r. ), D – zdjęcie lidarowe ( z 2012 r. ).

Fig. 4. Aeolian forms located east of Ustka – Orzechowo area ( outcrop C on fig. 1 )
A – Meßtischblätter ( dated 1897, 1 :25 000 ), B – Topographic map of Poland ( dated 1995,
1 :  10 000 ), C – orthophotomap ( dated 2012 ), D – LIDAR image ( dated 2012 ).

Ryc. 5. Profile poprzeczne przez Wydmę
Orzechowską wygenerowane przy wykorzystaniu : 2 – Mapy Topograficznej Polski
1 :  10 000, 2’ – zdjęcia lidarowego
Fig. 5. Cross-sections of the Orzechowo
Dune, generated with the use of :
2 – Topographic map of Poland ( 1 :  10 000 ),
2’ – LIDAR image ( dated 2012 )

Na profilach i na modelach
terenu wykonanych na podstawie zdjęć lidarowych można rozróżnić liczne niewielkie formy.
Część z nich jest efektem procesów rozwiewania i akumulacji
form o charakterze efemerycznym, część zaś jest pochodzenia antropogenicznego i powstała jako efekt utworzenia na
Wydmie Orzechowskiej ścieżki
edukacyjnej.
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Osady eoliczne

Przystępując do charakterystyki osadów eolicznych występujących w strefie brzegowej, warto poświęcić nieco uwagi osadom źródłowym, z których
powstają. Zachodnia i wschodnia część wybrzeży Zatoki Usteckiej różnią
się znacznie pod względem stopnia zróżnicowania genetycznego osadów
źródłowych. Na zachód od ujścia Słupi osady starsze, późnoglacjalne
i wczesnoholoceńskie występują wyłącznie poniżej linii wody, toteż źródłem materiału eolicznego są tu jedynie osady plażowe i osady okresowo
nawiewane od lądu. Inaczej jest na wschód od ujścia Słupi. Tu występują
gliny glacjalne, mułki zastoiskowe, piaski glacifluwialne, a także oczywiście
osady plażowe i piaski eoliczne. Pod względem uziarnienia ( z wykorzystaniem trójkąta Fereta, zgodnie z klasyfikacją CUG-IG z 1975 r. ) występujące tu gliny glacjalne należy zaliczyć do glin pylastych i glin żwirowatych,
utwory zastoiskowe – do mułków, bruk abrazyjny – do żwirów ( z udziałem frakcji głazowej ), piaski glacifluwialne – do piasków żwirowatych
i piasków, piaski plażowe – do piasków, zaś piaski eoliczne – do piasków
i piasków pylastych ( te ostatnie pochodzą z gleb rozwiniętych na piaskach
eolicznych ).
Podstawowym źródłem dostawy piasków eolicznych są osady plażowe.
Powstają one wskutek przetworzenia osadów pochodzących z różnych
źródeł przez falowanie, co powoduje m.in. znaczący wzrost wysortowania.
Dzięki temu udział frakcji piaszczystej rośnie od około 22 – 27% w glinach,
kilku procent w utworach zastoiskowych i ponad 90% w piaskach glacifluwialnych do ponad 77 – 100% w osadach plażowych ( ryc. 6 ).
Uziarnienie osadów plażowych uzależnione jest od cech teksturalnych
osadów, z których powstają. Wszędzie jednak dominuje piasek o średnicy
0,25 – 0,355 mm ( zwykle stanowi on ponad 50% masy osadu ), znaczny jest
też udział frakcji 0,355 – 0,5 mm ( 20 – 30% ). Krzywe częstości dla piasków
plażowych są lekko asymetryczne i jednomodalne, przy czym kulminacje
krzywych uziarnienia są strome, co dodatkowo świadczy o dobrym wysortowaniu osadu.
Osady wydmowe na wybrzeżu Zatoki Usteckiej cechują się drobnoziarnistością; średnia średnica ziarna oscyluje wokół wartości 1,8 – 1,9 phi,
przy czym rozwinięte na podłożu wydmowym gleby są nieco bardziej
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Ryc. 6. Graficzne przedstawienie cech litologicznych osadów występujących na
stanowisku C ( na wschód od Ustki ) : ( charakterystyka litologiczna, współczynniki uziarnienia, zawartość węglanu wapnia, zawartość materii organicznej, krzywe
częstości )
Objaśnienia osadów inspirowane kodem litofacjalnym T. Zielińskiego ( 1998 ) : Gw – gleba
współczesna, Gk – gleba kopalna, Pw – piaski wydmowe, Pzż – piaski fluwioglacjalne,
Pp – piaski plażowe, Ba – bruk erozyjny T – torf, Uz – osady zastoiskowe, Gl – glina zwałowa, d – dolne, ś – środkowe, g – górne, 1, 2, 3 – numery próbek.

Fig. 6. Graphical representation of the lithological features of the deposits occurring at the outcrop C ( east of Ustka ) : ( lithology, grain size parameters, calcium
carbonate content, organic matter content, frequency curves )
Explanation of sediments inspired by lithofacies code after T. Zieliński ( 1998 ) : Gw – modern
soil, Gk – fossil soil, Pw – dune sands, Pzż – fluvioglacial sands, Pp – beach sands, Ba – erosional pavement, T – peat, Uz – glaciolacustrine deposits, Gl – boulder clay, d – bottom,
ś – middle, g – upper, 1, 2, 3 – sample numbers.
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Ryc. 7. Graficzne przedstawienie cech litologicznych osadów występujących na stanowisku A ( na zachód od Ustki, okolice Lędowa ) ( charakterystyka litologiczna,
współczynniki uziarnienia, zawartość węglanu wapnia, zawartość materii organicznej, krzywe częstości )
Objaśnienia osadów inspirowane kodem litofacjalnym T. Zielińskiego ( 1998 ) : Gw – gleba
współczesna, Gk – gleba kopalna, Pw – piaski wydmowe, Pp – piaski plażowe, d – dolne,
g – górne, 1, 2, 3 – numery próbek.

Fig. 7. Graphical representation of the lithological features of the deposits occurring at the outcrop A ( west of Ustka, Lędowo area ) : ( lithology, grain size parameters, calcium carbonate content, organic matter content, frequency curves )
Explanation of sediments inspired by lithofacies code after T. Zieliński ( 1998 ) : Gw –
modern soil, Gk – fossil soil, Pw – dune sands, Pp – beach sands, d – bottom, g – upper,
1, 2, 3 – sample numbers.
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drobnoziarniste ( GSS = 1,9 – 2,1 phi ), co wiąże się z większą zawartością
frakcji pylastej. W relacji do piasków plażowych ( GSS = 1,5 – 1,9 phi ) piaski eoliczne są więc bardziej drobnoziarniste ( tab. 1 ). Warto też zauważyć,
że im dalej na zachód, tym bardziej jednorodne pod względem uziarnienia są osady wydmowe. Generalnie piaski wydmowe są dobrze lub bardzo dobrze wysortowane ( GSO = 0,35 – 0,48 ), przy czym lepiej wysortowane są zarówno piaski plażowe, jak i wydmowe występujące na zachód od
Tab. 1. Przeciętny procentowy udział wyróżnionych frakcji w osadach o różnej genezie ze stanowisk nad Zatoką Ustecką : na zachód od Ustki, koło Lędowa
( km 237,5 – 237,7 ) i we wschodniej części Ustki ( km 230,3 – 230,5 )
Tab. 1. Average percentage of distinguished fractions in deposits of different genesis, sampled from the outcrops on the coast of the Ustka Bay : west of Ustka,
Lędowo area ( km 237 + 500 – 237 + 700 ) and the east part of Ustka ( km 230 +
+ 300 – 230 + 500 )
Procentowy udział poszczególnych frakcji w osadzie [%] /
Percentage composition chosen fractions in sediment [%]
Osad/Sediment

żwir +
kamienie /
gravel +
pebbles

piasek / sand
pył/silt
BG

G

Ś

ił / clay

D

Wschodnia część Ustki, km 230,3  –230,5
Piaski wydmowe /
Dune sands

0,02

Piaski fluwioglacjalne /
Fluvioglacial sands

1,58

Glina zwałowa /
Till

20,99

Osady plażowe /
Beach sediments

21,16

Utwory zastoiskowe /
Glaciolacustrine deposits

0

99,80
0,08

1,83

7,00

21,12

2,51

3,02

0,01

2,66

0

0

46,96

50,93

97,98
47,46

22,40

24,75
4,90

14,32

74,33

1,84

0,25

3,95

47,12

51,84

80,30

15,91

78,84
4,20

0,18

0

0,44

0

21,04
0
19,65

33,22
0
76,15

Modła, km 235 – 237,7
Piaski wydmowe/
Dune sands

0

Osady plażowe /
Beach sediments

0

99,96
0,02

0,98
100

0,05

3,74

0,04

0

0

0

Piaski: BG – bardzo gruboziarniste, G – gruboziarniste, Ś – średnioziarniste, D – drobnoziarniste Sands: BG – very coarse, G – coarse, Ś – medium, D – fine.
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ujścia Słupi ( stanowisko Modła, km 237,5 – 237,7 ). Tu piaski bardzo dobrze
wysortowane występują zarówno na plaży, u podnóża wydmowego klifu,
jak i w stropie osadów wydmowych.
Rozkład uziarnienia piasków wydmowych ma najczęściej ujemną skośność ( GSK = –0,29 – –0,08 ), podobnie jak rozkład uziarnienia osadów
plaży ( GSK = –0,28 – 0,12 ), co może się wiązać z wypłukiwaniem, a w środowisku eolicznym – z wywiewaniem frakcji drobnoziarnistych z masy
osadu. Ujemna skośność rozkładu uziarnienia zaznacza się najwyraźniej
w osadach wydmowych występujących na zachód od ujścia Słupi, przy
czym rozkładami najbardziej ujemnie skośnymi cechują się piaski najmłodsze o najlepszym wysortowaniu.
Pod względem spłaszczenia osady wydmowe charakteryzuje najczęściej
spotykany rozkład platykurtyczny, przy czym występują również rozkłady
mezo- i leptokurtyczny ( GSP = 0,80 – 1,12 ). Również pod tym względem
przypominają one piaski plażowe ( GSP = 0,74 – 1,33 ). W tym zakresie
również piaski występujące na zachód od ujścia Słupi różnią się od piasków eolicznych i plażowych budujących brzeg wschodniej części Zatoki
Usteckiej. Na zachód od ujścia Słupi wzrasta udział piasków o mezokurtycznym rozkładzie uziarnienia, przy czym starsze piaski, występujące
w klifie wydmowym cechuje platykurtyczność rozkładów uziarnienia.
Gleby rozwinięte na podłożu piasków eolicznych mają zróżnicowane rozkłady, przy czym piaski współczesnych gleb typu naspa wyróżnia występowanie mezokurtycznych rozkładów uziarnienia.

Dyskusja
Cechy morfologiczne badanych wydm

Biorąc pod uwagę cechy morfologiczne wydm znajdujących się na
wybrzeżu Zatoki Usteckiej, łatwo zauważyć, że są to formy bardzo podobne
do wydm występujących w innych częściach polskiego wybrzeża ( Łabuz
2005, 2013 ). Występują tu charakterystyczne dla innych odcinków wałowe
wydmy przednie i umocnione roślinnością wały wydm szarych ( zachodnia
Ustka i okolice Lędowa ), wydmy paraboliczne nawiane z zachodu ( Wydma
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Orzechowska ), wydmy złożone ( wschodnia część Ustki, okolice Lędowa )
oraz wiele form pojedynczych czy grupy wydm oddzielone licznymi obniżeniami. Wały wydmowe przednie układają się w łańcuch o długości
dochodzącej do kliku kilometrów i wznoszą się średnio na 8 m n.p.m., przy
czym szerokość pojedynczego wału zmienia się od 22 do 55 m. Lokalizacja
wydmy przedniej zależna jest od szerokości plaży, która mocno się zmienia, od kilku metrów w rejonie Orzechowa do około 90 m na zachód od
ujścia Słupi. Podobnie uwarunkowane jest występowanie wałów wydmy
szarej, których liczba sięga nawet 3 – 4 ( ryc. 4 ). Na zachód od portu usteckiego miejscami są one nieco wyższe i mają większą szerokość niż wały
wydmy przedniej. Najwyższe rzędne ( nawet ponad 40 m ) osiągają wydmy
położone w pobliżu wzniesienia morenowego lub bezpośrednio na nim,
na zachód od ujścia Słupi, oraz wydmy paraboliczne, o rzędnych około
25 m n.p.m. ( Wydma Orzechowska ). W okolicach Lędowa i na zachód
od Ustki można zauważyć niewielkie inicjalne formy eoliczne – wydmy
embrionalne, powstające w części plaży górnej.

Osady badanych wydm

Pod względem uziarnienia wydmy występujące na wybrzeżu Zatoki
Usteckiej są podobne do innych wydm występujących na polskim wybrzeżu
Bałtyku ( por. Borówka 1980; Łabuz 2005, 2012; Sydor i in. 2011 ) i charakterystyczne dla większości znanych z literatury wydm występujących na
terenie Polski ( Nowaczyk 1986 ). Cechuje je drobnoziarnistość ( budują
je piaski średnio- i drobnoziarniste ) i dobre lub bardzo dobre wysortowanie osadu oraz jednomodalny rozkład uziarnienia. Przebadane przez autorów osady eoliczne pobrane z różnych stanowisk są niezwykle podobne
pod względem podstawowych parametrów uziarnienia wyrażonych miarami graficznymi ( średnia średnica ziarn – G S S, odchylenie standardowe –
G S O, skośność – G S K i spłaszczenie/kurtoza – G S P ), a obliczone wartości tych parametrów niewiele różnią się od cech osadów plażowych stanowiących podstawowe bezpośrednie źródło materiału transportowanego
przez wiatr i akumulowanego w środowisku eolicznym. Można to uznać
za analog w relacji do podkreślanego często związku cech osadów wydmowych z cechami osadów podłoża ( Nowaczyk 1986 ). Nie stwierdzono
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istotnej różnicy pomiędzy wartością parametrów określających uziarnienie różnowiekowych serii eolicznych. Jest to zbieżne z obserwacjami
B. Nowaczyka ( 1986 ), ale różni się od stwierdzeń K. Rotnickiego ( 1970 ). Warto
tu jednak dodać, że szczegółowe badania przeprowadzone przez Ł. Dullka
i I. J. Olszaka ( 2012 ) na odcinku km 229,8 – 232,0 polskiego wybrzeża
Bałtyku wykazały, że w występujących tu osadach wydmowych obserwuje się niewielki wzrost średniej średnicy ziarna ( od wartości około
2,0 phi do około 1,5 phi ), czemu towarzyszy wzrost wysortowania. Również
i ci autorzy zauważyli wzrost udziału domieszki drobnoziarnistej w piaskach eolicznych stanowiących bazę gleb kopalnych.

Wiek i morfogeneza wydm nadmorskich nad Zatoką Ustecką

Wielu badaczy zauważa, że w strefie wybrzeża występują zarówno wydmy
nadbudowujące bariery piaszczyste, jak i późnoglacjalne gliny, mułki i iły
zastoiskowe oraz piaski o zróżnicowanej genezie ( Bohdziewicz 1963; Rosa
1963, 1984; i in. ). Trudno jednak zgodzić się z opinią T. A. Łabuza ( 2013 ),
że pokrywające je wydmy związane są z nimi także wiekowo. W wielu
subfosylnych obniżeniach osady organiczne pokrywające polodowcowe
osady mineralne zaczęły wprawdzie powstawać już w późnym vistulianie,
ale ich strop stanowią zwykle środkowoholoceńskie torfy, mułki torfiaste
lub gleby. Na wybrzeżu Zatoki Usteckiej dowiodły tego badania A. Marsza
i K. Tobolskiego ( 1993 ) na zachód od ujścia Orzechówki ( km 229,5 – 230,5 )
i I. J. Olszaka i in. ( 2008, 2012 ) – na wschód od ujścia Orzechówki
( km 228 – 228,5 ) oraz wyniki datowań radiowęglowych opublikowane przez
A. Tomczak ( 1993 ), a odnoszące się do stanowisk w Poddąbiu ( Poddębki,
km 225,9 ), Orzechowie ( km 229,7 ), Ustce – na wschód od ujścia Słupi
( km 232,0 ) oraz Wicku ( km 238,5 ). We wszystkich tych przypadkach strop
osadów organogenicznych datowany był na górny holocen : Wicko ( 3130 ±
± 70 lat BP; Tomczak 1993 ), na zachód od ujścia Orzechówki – Orzechowo
( 4890 ± 50 lat BP; Olszak i in. 2012 ). Również datowania termoluminescencyjne przyniosły podobne wyniki : najstarsze daty osadów eolicznych
występujących na wschód od ujścia Orzechówki mieszczą się w przedziale
4,6 – 4,9 ± 0,7 ka BP ( Olszak i in. 2012 ), a nieco starsze sięgają 6,1 – 6,6 ± 0,9
– z Dębiny, Orzechowa i Ustki ( Olszak i in. 2008 ). Z przytoczonych danych
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wynika, że proces tworzenia się dzisiejszych wydm naklifowych na wschód
od ujścia Słupi rozpoczął się w holocenie. Pewnym argumentem dodatkowym przemawiającym za taką interpretacją ich wieku i genezy jest fakt,
że występują one w wąskim, sięgającym 1 km pasie wzdłuż wybrzeża.
Obserwacje W. Florka świadczą, że na badanym obszarze transport
eoliczny sięga sporadycznie najwyżej 4 km od linii brzegowej, lecz w jego
wyniku nie powstają formy eoliczne, a jedynie niewielkie nagromadzenia
piasku. W tej sytuacji należy odrzucić opinię T. A. Łabuza ( 2013 ), jakoby
istniały istotne ( poza położeniem ) różnice wiekowe i genetyczne pomiędzy wydmami wieńczącymi bariery piaszczyste a wydmami abradowanymi na klifach o podstawach gliniastych, a przyjąć wniosek B. Nowaczyka
( 1986 ), że „ wydmy nadmorskie w Polsce powstawały od momentu wyłonienia się z morza powierzchni piaszczystych ”, z zaznaczeniem, że proces
ten rozpoczął się w późnym glacjale, a starsze, powstałe wówczas formy
zostały zniszczone przez abrazyjne oddziaływanie morza podczas transgresji litorynowej.

Wnioski
Strefa nadbrzeża Zatoki Usteckiej podlega ciągłym zmianom. Odzwierciedlenie tych przemian można odnaleźć w badanych osadach i formach
eolicznych. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że :
–– wysokość wydm w czasach obecnych miejscami zmniejszyła się i jest niższa nawet o kilka metrów w porównaniu do wysokości tych form z końca
XIX w. ( wydmy w Orzechowie i Lędowie ), materiał został rozwiany
i nadbudował szerokość tych form,
–– pokrycie terenu zwartą roślinnością w wyniku zalesień prowadzonych
zarówno przed, jak i po 1945 r. ustabilizowało formy eoliczne ( odcinek
A, okolice Lędowa ),
–– współcześnie w okolicach Lędowa formy eoliczne miejscami są bardziej
rozczłonkowane, co może być spowodowane nadmierną działalnością
antropogeniczną w tym rejonie ( obszary poligonu Wicko i Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej ),
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–– w zachodniej części Ustki widoczny jest przyrost plaży, związany zapewne
z dziewiętnastowieczną rozbudową falochronu,
–– metoda porównująca profile poprzeczne oraz numeryczny model wysokościowy D E M z danych lidarowych ( ALS ) oraz numeryczny model
wysokościowy D E M utworzony z mapy topograficznej ze zwektoryzowanych poziomic wraz z profilami są doskonałymi narzędziami do prowadzenia badań nad dynamiką form wydmowych, a także zmian zachodzących w rzeźbie terenu, w niewielkich formach efemerycznych,
–– profile oraz numeryczne modele wysokościowe D E M z danych lidarowych ( ALS ) to bardzo cenne źródło danych morfometrycznych i morfologicznych –, pozwala dostrzec nawet niewielkie formy terenu, które nie
są zauważalne na profilach i modelach terenu powstałych na bazie Mapy
Topograficznej Polski,
–– pod względem uziarnienia wydmy występujące na wybrzeżu Zatoki
Usteckiej są podobne do innych wydm występujących na polskim
wybrzeżu Bałtyku. Cechuje je drobnoziarnistość ( budują je piaski średnio- i drobnoziarniste ) i dobre lub bardzo dobre wysortowanie osadu
oraz jednomodalny rozkład uziarnienia oraz podobieństwo do osadów
plażowych stanowiących podstawowe źródło materiału eolicznego,
–– nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy wartością parametrów określających cechy uziarnienia różnowiekowych serii eolicznych występujących na wybrzeżu Zatoki Usteckiej.

Podziękowania

Autorzy dziękują Urzędowi Morskiemu w Słupsku za udostępnienie
danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego A L S ( wykonanego w grudniu 2012 r. ).
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