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Intensity of aeolian processes on Curonian Spit
( the end of the XX century – beginning the XXI century )
Abstract : This article analyses the development of moving sand dunes on the
Curonian Spit over the last 180 years. The research of dune dynamics was conducted using topographical maps from 19 th and 20 th centuries, large-scale thematic
maps and digital databases. Precise measurements with electronic tachymeters
ELTA 500 and Trimble GeoXT 6000 were also performed. The deflation relief
forms were mapped using high-precision GPS devices. The analysis of historical
evolution of shifting dunes and areas of drifting change from the 19 th to the 21 st
century is presented in this paper. The current evolution of deflation relief forms
were studied in detail from 1999 to 2014. The development of such forms was associated with perennial change of local climatic factors ( wind, rainfall, temperature ).
Special attention was paid to the wind regime. The Juodkrantė – Pervalka segment of deflation relief forms was researched and described in detail : hollows, pits,
deflation gullies, passages, yardangs and deflation-accumulation complexes. Four
separate areas with deflation-accumulation processes of different intensity were
distinguished in the Juodkrantė – Pervalka segment, their morphological characteristics and morphographical features were described.
Keywords : aeolian deflation and accumulation, wind regime, morphology of aeolian forms, dynamics of aeolian forms
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Wstęp
Ruchome piaski od dawna były poważnym problemem na Mierzei
Kurońskiej. W wyniku intensywnych procesów eolicznych od XVI w.
piaskiem zasypało 14 wsi ( Kuncai 1569 ; Priedynas 1711 ; Senasis Latmiškis
1749 ; Karvaičiai 1797 ). Inne wsie ( Nida, Pilkopa, Juodkrantė, Smiltynė,
Šarkuva ) musiały kilkakrotnie się przenosić ze względu na ruchome piaski. W pierwszej połowie XIX w. rozpoczęto zalesianie ruchomych piasków, co doprowadziło do zatrzymania przemieszczania się wydm. W drugiej połowie XIX w. na Mierzei Kurońskiej rozpoczęto badania dynamiki
procesów eolicznych ( Berendt 1869 ). W drugiej połowie XX w. badania
prowadzili litewscy geografowie. Badali oni morfogenezę oraz dynamikę
wydm, mineralną strukturę piasku oraz jego uziarnienie ( Gudelis 1957,
1960, 1998 ; Gudelis, Karužaitė 1962, 1993 ; Michaliukaitė 1967 ; Minkevičius
1982 ; Mardosienė 1988 ; Jarmalavičius, Žilinskas 1996 ; Minkevičius i in.
1996 ; Jarmalavičius 1997 a, b ; Gaigalas, Pazdur 2008 ). Poczynając od lat 70.
XX w., znaczny wzrost ruchu turystycznego na Mierzei Kurońskiej spowodował istotne zmiany w rzeźbie terenu. W 2003 r. z inicjatywy Parku
Narodowego Mierzei Kurońskiej rozpoczęto monitorowanie litewskiej części mierzei, w tym zmiany rzeźby terenu. Celem tych badań było określenie
zakresu dynamiki procesu eolicznego oraz ustalenie sezonowej regularności deflacji i akumulacji piasku ( Morkūnaitė, Česnulevičius 2005 ). Niestety,
na terytorium Federacji Rosyjskiej nie jest prowadzona stała obserwacja
procesów deflacyjno-akumulacyjnych, co uniemożliwia całościową ocenę
zmian zachodzących na Mierzei Kurońskiej.
Dlatego też wskaźniki ilościowe dynamiki procesów eolicznych zostały
porównane z procesami zachodzącymi na południowym wybrzeżu Bałtyku
w Polsce ( Miszalski 1973 ; Filipiak i in. 2003 ; Wróblewski 2003 a, b ; Łabuz
2004, 2012, 2013 ; Wojtanowicz 2009 ; Łabuz i in. 2013 ; Sławik i in. 2014 ).
Porównanie to pozwoliło na ocenę intensywności dynamiki procesów
eolicznych w skali regionu.
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Obszar badań i metoda
Intensywność procesów eolicznych oceniano za pomocą powtórnych
pomiarów niwelacyjnych w różnorodnych strefach wydm ruchomych,
analizując cyfrowe mapy topograficzne ( skala 1 :5000 ) z 2004 r., mapy
topograficzne z 1837, 1861, 1880, 1910 oraz 1940 r., obrazy map ortofotograficznych z 2009 i 2014 r. Podczas badań wykonano profile niwelacyjne na
pasmach wydm ruchomych Juodkrantė – Pervalka oraz na południe od
Nidy. Pomiary niwelacyjne prowadzono za pomocą tacheometrów elektronicznych ELTA 500 oraz Trimble GeoXT 6000, z dokładnością do 5˝
( pomiary kątów ) i 1 mm ( pomiary wysokości ). Pomiary wykonano na
pięciu trasach niwelacyjnych : występ Avikalnis, występ Nagliai, wydma
Vingiakopė, wydma Naujieji Nagliai oraz wydma Parnidis. Powtórna niwelacja oraz porównanie danych profili niwelacyjnych pozwoliło ocenić ilościowo zmiany kształtu form eolicznych na obszarach nawiewanych.
Na paśmie wydm ruchomych Juodkrantė – Pervalka również przeprowadzono pomiary i ocenę zmiany kształtu dołków, wąwozów i niecek deflacyjnych. Analiza jest oparta na porównaniu zmian wskaźników klimatycznych
( prędkość wiatru, opady, wilgotność względna powietrza ) i zmian morfometrycznych parametrów wciętych form deflacyjnych. Pomiary zmiany
kształtu wciętych form deflacyjnych prowadzono sposobem marszrutowej
fiksacji od stałych reperów, fotofiksacji kamerą cyfrową oraz pomiaru form
za pomocą G P S. Na podstawie danych pomiarowych sporządzono mapę
form deflacyjnych dla odcinka Juodkrantė – Pervalka, gdzie procesy deflacyjno-akumulacyjne są najintensywniejsze.

Wyniki i dyskusja
Zmiany rzeźby terenu na grzbiecie wydm ruchomych
w okresie XIX–XXI w.

Prowadzone badania procesów eolicznych na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku wykazały, że w XIX stuleciu nasuwanie piasku
na zachodni brzeg Zalewu Kurońskiego odbywało się bardzo szybko.
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W poszczególnych częściach Mierzei Kurońskiej szybkość nawiewania
piasku osiągała około 13 m rocznie ( Berendt 1869 ; Michaliukaitė 1962 ;
Česnulevičius, Morkūnaitė 1998 ; Morkūnaitė 2000 ) ( tab. 1 ).
Pod koniec XIX i na początku XX w., w okresie zakończenia zalesiania,
nastąpiła stabilizacja dopływu piasku z wybrzeży Bałtyku, chociaż wydłużenie występów we wschodniej części Mierzei Kurońskiej nadal trwało.
Tab. 1. Prędkość przemieszczania się występów zachodniego brzegu zalewu oraz
wydm w różnych okresach ( Berendt 1869 ; Michaliukaitė 1967 ; Česnulevičius,
Morkūnaitė 1998 ; Morkūnaitė 2000 )
Tab. 1. The speed of western lagoon shore capes and dune movement in different times ( Berendt 1869 ; Michaliukaitė 1967 ; Česnulevičius, Morkūnaitė 1998 ;
Morkūnaitė 2000 )
Miejscowość /
Localization

Zmiana / Changes
1837 – 1861

1910 – 1965

1880 – 2014

2003 – 2005

2009 – 2014

Smiltynė

+272,2

0,0

–

–

–

Juodkrantė

+129,5

0,0

–

–

–

Występ Nagliai /
Cape Nagliai

+272,8

+124,0

–278,0

+0,3

–14,3

Wydma Vingiakoė /
Dune Vingiakopė

–

–

+27,0

+1,2

+9,0

Występ Lybis /
Cape Lybis

–

–

+57,0

–2,9

–2,0

Występ Lydumas /
Cape Lydumas

–

–

-38,0

+2,2

–2,0

Pervalka

+122,9

0,0

–

–

–

Występ Bulvikis /
Cape Bulvikis

+197,6

0,0

–

–

–

Wydma Parnidi /
Dune Parnidis

–

–

–160,0

+0,6

+18,0

Wydma Sklandytojai /
Dune Sklandytojai

–

–

+128,0

–

+22,0

Występ Grobštas /
Cape Grobštas

+320,5

+102,9

–42,0

–

+10,4

Występ Kaspalėja /
Cape Kaspalėja

–

–

-336,0

–

–

Występ Skilvytė /
Cape Skilvytė

–

–

+18,0

–

–

+ przybytek / alongation, – ubytek / shortening.
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W latach 1860 – 1910 występ Grobštas co roku wydłużał się o 4 m, występ
Parnidis – o 4 m, występ Arklių ( na północ od miejscowości Pervalka ) –
o 5 m. Tymczasem na odcinku Juodkrantė – Pervalka nastąpiła stabilizacja wydłużenia występów. W drugiej połowie XX w. procesy przewiewu
piasku od morza do zalewu znacznie osłabły, a pod koniec XX w. zaczęło
się intensywne wyrównywanie zachodniego brzegu Zalewu Kurońskiego
( Povilanskas 1998 ).
W latach 1910 – 1965 ruch piasku w kierunku Zalewu Kurońskiego wygasł.
Wiązało się to z całkowitym zalesieniem Mierzei Kurońskiej. Pozostały
tu zaledwie cztery obszary piasku ruchomego : pomiędzy miejscowościami Juodkrantė i Pervalka ; Nida i Pilkopa ( Morskoje ) ; Pilkopa i Rasytė
( Rybaczij ) ; na południe od Rasytė ( ryc. 1 ).
W 1880 r. obszary piasku ruchomego obejmowały 46,1 km 2 ( 27,1 % ),
a w 2014 – zaledwie 11,1 km 2 ( 6,6 % ) całej powierzchni Mierzei Kurońskiej
( 169,9 km 2 ). Należy podkreślić, że w wyniku zalesienia wydm został
odcięty dopływ piasku z wybrzeży Bałtyku. W 1880 r. zachowało się kilka
korytarzy, przez które odbywał się transport piasku z wybrzeża morskiego
na zachodni brzeg zalewu. Korytarze te mieściły się pomiędzy miejscowościami Kopgalis i Juodkrantė ( 14,5 km ), Juodkrantė i Pervalka ( 8,8 km ),
Nida i Pilkopa ( 6,4 km ), Kuncai i Šarkuva ( 9,0 km ). Na tych odcinkach
wydmy nadal były uzupełniane piaskiem z wybrzeża morskiego. Należy
jednak podkreślić, że na niektórych odcinkach wybrzeża istniały sztuczne
wały ochronne : w okolicach miejscowości Juodkrantė ( 3,0 km ), pomiędzy
miejscowościami Pervalka i Preila ( 9,0 km ), Kuncai i Šarkuva ( 9,0 km )
( Aufgenommen … 1880 ).
Stabilizacja piasków ruchomych na Mierzei Kurońskiej była spowodowana również administracyjną zamkniętością terenu. Do końca lat 50. XX w.
na Mierzei Kurońskiej nie była rozwijana żadna działalność rekreacyjna.
Teren był wtedy pod nadzorem wojsk ZSRR, a odwiedzanie mierzei było
ściśle ograniczone. W tym okresie zostały ustabilizowane również niezalesione tereny wydm ruchomych, w szczególności północna część pasma
Juodkrantė – Pervalka ( Minkevičius 1982 ).
Po 1990 r., kiedy zwiększyła się frekwencja wczasowiczów, intensywność procesów deflacyjnych nagle wzrosła. W tym czasie najbardziej były
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Ryc. 1. Obszary wydm ruchomych na Mierzei Kurońskiej
I – rok 1880, II – rok 2014, 1 – występ Nagliai, 2 – występ Lybis, 3 – występ Lydumas,
4 – występ Arklių, 5 – występ Bulvikis, 6 – występ Grobštas, 7 – występ Kaspalėja, 8 – występ
Skilvytė.

Fig. 1. Blown dunes areas in Curonian Spit
I – 1880 year, II – 2014 year, 1 – cape Nagliai, 2 – cape Lybis, 3 – cape Lydumas, 4 – cape
Arklių, 5 – cape Bulvikis, 6 – cape Grobštas, 7 – cape Kaspalėja, 8 – cape Skilvytė.
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niszczone części wydm na południe od Nidy ( wydmy Parnidis i Sklandytojai )
oraz na północ od Pervalki ( wydma Agila ). Badania z lat 2003 – 2012 wykazały, że w okresie letnim głównym czynnikiem dewastacji wydm byli turyści
bezpośrednio niszczący powierzchnię, pobudzający deflację oraz ponowne
powstawanie dołków, wąwozów i niecek deflacyjnych ( Eidikonienė,
Žilinskas 2011 ; Recreation plan … 2012 ) ( tab. 2 ).

Reżim wiatru

Największy wpływ na intensywność procesów deflacyjnych mają silne
jednokierunkowe powtarzalne wiatry. Wpływ takich wiatrów jest bardzo
odczuwalny w sezonach suchych, kiedy powierzchnia masy piaskowej jest
wyschnięta. Dane wieloletnich obserwacji ( 1984 – 2014 ) na stacjach meteorologicznych w Kłajpedzie i Nidzie pokazują, że ciepły sezon ( maj – październik ) wyróżnia się wietrzną pogodą ( ryc. 2 ). W maju wiatry o prędkości
od 15 m · s –1 i silniejsze występują 3 razy, w czerwcu – 8 razy, w lipcu –
1 raz, w sierpniu – 7 razy, we wrześniu – 3 razy oraz w październiku –
12 razy. Najsilniej wiatr wieje w czerwcu, sierpniu i październiku, kiedy jego
porywy sięgają 17 – 19 m · s –1, a niekiedy nawet 25 m · s –1.
Wysoka jest też średnia dobowa prędkość wiatru, która wpływa na
prędkość wysychania powierzchni ( ryc. 2, 3 ). Średnia dobowa prędkość
w różnych dekadach czerwca sięga 4,7, 5,2 i 5,0 m · s –1, a w lipcu – 4,5, 3,6
i 6,9 m · s –1. W końcu sierpnia wiatry przybierają na sile, zaczynają przeważać wiatry z kierunków zachodnich, stanowią one 15 %. Wiatr zachodnio-północno-zachodni stanowi 13 %, północno-zachodni – 13 %, południowo-zachodni – 11 %. Słabe wtedy opady ( 4,4 – 15,6 mm ) zmniejszają
stopień deflacji i deflacyjną efektywność wiatru o 20 – 30 % ( Morkūnaitė,
Beconis 1997 ).
Porównanie danych ze stacji meteorologicznych na wschodnim
( Kłajpeda, Nida ) i południowym wybrzeżu Bałtyku ( Kołobrzeg, Puck,
Gdynia ) wykazuje, że na południowym wybrzeżu wiatry są silniejsze i bardziej stabilne. Ten stan decyduje o silniejszej erozji wybrzeża na odcinku
zachodnim ( Świnoujście – Darłowo ) i intensywniejszej akumulacji na
odcinku środkowym ( Ustka – Jastarnia ). Wypłukane z morza znaczne
zasoby piasku umożliwiają formowanie się dużych form eolicznych na
odcinku Ustka – Rowy – Łeba – Białogóra.
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Tab. 2. rzekształcenia dołków deflacyjnych w latach 1999  –2003 ( Morkūnaitė,
Česnulevičius 2005 )
Tab. 2. The transformation of deflation hollows in 1999 – 2003 years ( Morkūnaitė,
Česnulevičius 2005 )
Nr formy /
Form No

Morfologia formy /
Form morphology

Zmiany szerokości i długości [ m ] /
Changes of width and length [ m ]
1999

2001

2002

2003

10,9
80,0

11,5
85,0

11,6
70,0

12,4
75,0

6,6
2,0

6,6
1,9

6,6
1,7

6,9
1,6

8,3

18,2

17,5

19,4

3,3
2,4
2,1
1,9

3,0
2,9
2,4
2,2

2,9
2,7
2,6
2,0

3,0
1,6
1,9
2,8

korytarz / passage
szerokość od strony zalewu / width in lagoon direction
szerokość od strony morza / width in sea direction
szerokość centralnej części / width of central part

16,0
30,0
14,0

18,0
30,0
20,0

27,0
42,4
19,9

10,5
34,0
30,0

6

taras poziomy / smooth
szerokość od strony zalewu / width in lagoon direction
szerokość od strony morza / width in sea direction

28,0
40,0

35,0
57,0

31,5
60,0

28,0
38,0

8

taras poziomy / smooth
szerokość od strony zalewu / width in lagoon direction
szerokość od strony morza / width in sea direction

10,2
12,5

9,6
16,8

8,6
17,1

6,0
21,0

9

taras poziomy / horizontal terrace
szerokość od strony zalewu / width in lagoon direction
szerokość od strony morza width in sea direction

26,0
17,9

27,6
17,6

25,0
25,5

24,0
32,0

14

kompleks deflacyjno-akumulacyjny /
deflation-accumulation complex
wał akumulacyjny / accumulated levee
wał akumulacyjny / accumulated levee

44,0
32,0

45,0
28,0

43,0
29,0

47,0
28,5

16

dołek owalny / oval hollow

26,0

24,5

21,5

23,5

20

dołek owalny / oval hollow

56,0

57,5

52,0

53,5

23

urwisko stoku / scarp
korytarz / passage
wał akumulacyjny / accumulated levee

30,0
25,3

32,0
20,0

21,0
16,0

27,3
17,3

1

dołek owalny / oval hollow

2

urwisko stoku / scarp

3

kompleks deflacyjno-akumulacyjny /
deflation-accumulation complex

4

dołek owalny ze stopniowym urwiskiem stoku /
oval hollow with step scarps
I urwisko / I scarp
II urwisko / II scarp
III urwisko / III scarp
IV urwisko / IV scarp

5
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Nr formy /
Form No

Morfologia formy /
Form morphology

Zmiany szerokości i długości [ m ] /
Changes of width and length [ m ]
1999

2001

2002

2003

24

dołek owalny / oval hollow
wał akumulacyjny / accumulated levee
wał akumulacyjny / accumulated levee
występ poziomy / ledge

36,0
28,5
5,4

34,2
32,2
4,9

31,0
29,0
5,0

35,0
11,5
5,3

25

kompleks deflacyjno-akumulacyjny /
deflation-accumulation complex
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee
wał akumulacyjny / accumulated levee

6,8
41,0
40,3

7,0
43,2
36,2

7,4
39,6
30,4

7,2
37,0
66,0

26

kompleks deflacyjno-akumulacyjny /
deflation-accumulation complex
I urwisko / I scarp
II urwisko / II scarp
wał akumulacyjny / accumulated levee
wał akumulacyjny / accumulated levee

4,0
6,0
14,3
20,3

5,9
6,9
16,0
22,6

9,0
11,0
8,7
19,9

7,0
8,3
12,5
35,0

27

dołek owalny / oval hollow
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee
wał akumulacyjny / accumulated levee

7,8
53,2
62,0

8,3
49,2
58,5

8,5
46,0
57,0

11,5
29,0
51,0

28

dołek owalny / oval hollow
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee

4,0
11,0

4,2
12,6

5,4
14,7

8,0
15,0

29

dołek owalny / oval hollow
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee

5,0
36,5

6,2
33,8

9,0
37,6

7,0
35,5

31

dołek owalny / oval hollow

44,0

38,0

44,0

46,8

33

bruzdy i wąwozy deflacyjne /
deflationary furrows and ravines

25,0

29,8

39,9

36,0

34

bruzdy i wąwozy deflacyjne /
deflationary furrows and ravines

25,0

26,3

29,0

31,0

36

urwisko stoku / scarp
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee

8,6
58,6

10,3
57,0

11,3
64,2

12,0
62,0

37

dołek owalny / oval hollow
wał akumulacyjny / accumulated levee

80,0

84,2

83,5

91,6

38

dołek owalny / oval hollow
występ poziomy / ledge
wał akumulacyjny / accumulated levee

3,8
82,0

4,6
74,6

4,0
70,0

5,0
58,3
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Ryc. 2. Średnia wieloletnia prędkość wiatru (dane stacji meteorologicznej w Nidzie)
I – grudzień–luty, II – marzec–maj, III – czerwiec–sierpień, IV – wrzesień–listopad.

Fig. 2. Multiannual average wind speed (Nida meteorological station data)
I – December–February, II – March–May, III – June–August, IV – September–November.

Dane stacji meteorologicznych w Kołobrzegu, Pucku i Gdyni pokazują,
że ciepłe sezony ( maj – październik ) w latach 2003 – 2012 były bardziej suche
niż lata 1961 – 1990, co wskazuje na jednolitość procesów regionalnych
( Filipiak i in. 2003 ; Wróblewski 2003 a, b ).

Dynamika dołków, niecek, bruzd i wąwozów deflacyjnych

W celu oceny geodynamiki ruchomych piasków od 1999 r. na odcinku
Juodkrantė – Pervalka stale są dokonywane pomiary form deflacyjnych.
Wydzielono tu różne morfologiczne formy deflacyjno-akumulacyjne :
żłobki, korytarze deflacyjne, tarasy poziome, wały akumulacyjne, urwiska
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Ryc. 3. Średnia wieloletnia powtarzalność wiatrów ( dane stacji meteorologicznej
w Nidzie )
I – grudzień – luty ; II – marzec – maj, III – czerwiec – sierpień, IV – wrzesień  –listopad.

Fig. 3. Multiannual average wind frequency ( Nida meteorological station data )
I – December – February, II – March – May, III – June – August, IV – September  –November.

stoków, bruzdy deflacyjne, wąwozy deflacyjne, jardangi oraz duże kompleksy deflacyjno-akumulacyjne ( Morkūnaitė 2000 ). Podczas badań opisano i zamapowano powyżej 50 form deflacyjnych, zarazem oceniając ich
wskaźniki morfograficzne i morfometryczne ( ryc. 4 ).
Prawie we wszystkich dołkach deflacyjno-akumulacyjnych występują
małe mikroformy, które pozwalają określić zachodzące procesy eoliczne.
W dołkach wyraźnie wyróżniają się urwiska stoków ( wysokość do 2 m,
nachylenie do 40 ° ), ujścia wąwozów deflacyjnych, bruzdy deflacyjne na stokach dołków, akumulacyjne stopnie, grzbiety oraz wały. Najwięcej dołków
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Ryc. 4. Badane formy
deflacyjne na odcinku
Juodkrantė – Pervalka
1 – poziomice ( co 10 m ),
2 – obszar zurbanizowany,
3 – dołki deflacyjne,
4 – korytarze deflacyjne,
5 – urwiska stoków,
6 – kompleksy deflacyjno
-akumulacyjne,
7 – tarasy poziome,
8 – bruzdy i wąwozy
deflacyjne.

Fig. 4. Investigated deflation relief forms in
Juodkrantė – Pervalka segment
1 – contours,
2 – urbanized areas,
3 – deflation hollows,
4 – deflation passages,
5 – scarps,
6 – deflation-accumulation
complexes,
7 – smooths,
8 – deflationary furrows and
ravines.
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deflacyjnych jest pomiędzy występami Lydumas i Nagliai. Na północ od
występu Lydumas bezwzględna wysokość dołków deflacyjnych sięga około
35 – 40 m, a w okolicach występu Nagliai – około 25 – 30 m. Dowodzi to,
że najlepsze warunki powstawania dołków deflacyjnych są w górnej części
wydm, która w sezonie jesiennym pozostaje pod działaniem silnych wiatrów zachodnich.
Na odcinku występ Lydumas – wydma Vinkis dołki deflacyjne powstały
w każdym obniżeniu rzeźby terenu, otwartym w kierunku zalewu.
Porównanie deflacyjnych form rzeźby terenu wykazuje, że w latach
1999 – 2014 najbardziej zmieniały się wskaźniki przestrzenne : długość
oraz szerokość. Największą dynamikę wykazały korytarze, łączące dołki
deflacyjne. Szerokość tych dołków zmienia się o 4 – 17 m w ciągu roku
( tab. 2 ). O stopniu wywiania na odcinku Juodkrantė – Pervalka decydują
nie tylko silne powtarzalne wiatry i położenie dołków na stokach wydm.
Najintensywniejsze procesy deflacyjne zachodzą w dołkach na podwiatrowych wschodnich stokach grzbietu wydm. Otwartość i zamkniętość dołków deflacyjnych ma wielki wpływ na procesy deflacyjne.
Najbardziej zmienia się kształt dołków, do których są otwarte korytarze
deflacyjne, ukształtowane przez wiatry zachodnio-wschodnie. Takie dołki
szybko przekształcają się w wąwozy deflacyjne, które z czasem zmieniają
się w jardangi.
Podobne formy eoliczne powstają też na południowym wybrzeżu
Bałtyku, w szczególności w tych miejscach, gdzie powierzchnia wydm nie
jest porośnięta. Na eolicznym masywie Łeby, gdzie z wybrzeża morskiego
jest znaczny dopływ piasku, dołki deflacyjne powstały na 30 – 40 m wysokości bezwzględnej. Szerokość takich dołków sięga około 60 m, długość –
około 90 m, a głębokość – około 5 – 12 m. Na wybrzeżu są też dobre warunki
do powstawania barchanów, których wysokość sięga 1 – 1,5 m, a długość –
kilkudziesięciu metrów. Na niskim Półwyspie Helskim, niemal całkowicie
porośniętym lasem, większe formy deflacyjne w ogóle nie występują.
Badania przeprowadzone na odcinkach ruchomych piasków w latach
2003 – 2014 wykazały, że na przekształcanie się dołków deflacyjnych najbardziej wpływają cztery wskaźniki : prędkość i kierunek wiatru, lokalizacja
dołków oraz ich wysokość bezwzględna ( ryc. 5 ).
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Na zachodnim stoku grzbietu
wydm daje się zauważyć bardzo wyraźna zależność pomiędzy wysokością bezwzględną
lokalizacji dołków i ich zmianą
morfometryczną. W dolnych
częściach stoków nawietrznych
odczuwalny jest wpływ lasu,
który zmniejsza prędkość wiatru. Na grzbiecie wydm wieją
najsilniejsze wiatry, które przeRyc. 5. Powiązania pomiędzy wysokością
bezwzględną dołków deflacyjnych a intenkształcają korytarze pomiędzy
sywnością ich zmian
wydmami w szerokie jardangi.
Na wschodnim stoku wydm
Fig. 5. Interaction between deflation hollows altitude and theirs transformation
jest bardzo wyraźna odwrotna
speed
korelacja pomiędzy wysokością
bezwzględną i transformacją
dołków. Im mniejsza wysokość bezwzględna dołków, tym intensywniej się
one przekształcają. Wpływa na to bryza wiejąca od Zalewu Kurońskiego.
Na odcinku Juodkrantė – Pervalka wydzielone zostały cztery typy obszarów deflacyjno-akumulacyjnych ( ryc. 6 ).
Na obszarze pierwszego typu zachodzą bardzo intensywne procesy
deflacyjne. Obejmuje on południową część odcinka Juodkrantė – Pervalka.
Dominują tam skomplikowane dołki deflacyjne, a na grzbiecie jest dużo
poziomych tarasów. Odkryto tu największe zmiany wałów akumulacyjnych, położonych w skomplikowanych dołkach deflacyjnych. W latach
1999 – 2014 wały te na wschodnich stokach wydm zmniejszyły się, a na
zachodnich – zwiększyły o 10 – 15 m.
Drugi obszar wyróżnia się dużym kontrastem rzeźby terenu. Obejmuje
on dwa rejony : jeden po obu stronach występu Lybis, a drugi – na południe od występu Nagliai. Obszar ten charakteryzuje występowanie dość
wysokich ( do 1,0 – 1,5 m wysokości ) i długich ( 3 – 6 m długości ) wałów
akumulacyjnych. Najbardziej charakterystyczną cechą są poziome występy
( „półki” ) na zachodnich stokach dołków deflacyjnych.
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Ryc. 6. Obszary deflacyjno-akumulacyjne na odcinku Juodkrantė – Pervalka
Fig. 6. Different deflation-accumulation complexes in Juodkrantė – Pervalka
segment
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Trzeci obszar znajduje się pomiędzy występami Nagliai i Lybis. To teren,
który został dotknięty działaniem procesów deflacyjno-akumulacyjnych.
Na tym obszarze w ogóle nie występują tarasy poziome ani duże kompleksy deflacyjno-akumulacyjne. Są tu rozpowszechnione dość licznie
bruzdy i wąwozy deflacyjne, których długość w okresie badań zwiększyła
się z 3 do 4 m ( ryc. 7 ).
Na czwartym obszarze zachodzą powolne procesy deflacyjno-akumulacyjne. Znajduje się on pomiędzy występami Nagliai i Avikalnis. Liczba
dołków deflacyjnych jest tu najmniejsza. Większość dołków jest ustabilizowana i porosła turzycą. Znajduje się tu kilka wałów akumulacyjnych, których długość w okresie badań zwiększyła się zaledwie o 0,1 m.

Ryc. 7. Zmiany profilu rzeźby w latach 2003–2014
Fig. 7. Change of relief cross section in 2003–2014 years

Wnioski
1. Pasmo wydm na Mierzei Kurońskiej w ciągu 150 lat przeszło kilka etapów
rozwoju. W pierwszej fazie ( pierwsza połowa – koniec XIX w. ) wydmy
przesuwały się na wschód ze średnią prędkością około 8,5 m w ciągu
roku. W drugiej fazie ( pierwsza – szósta dekada XX w. ) średnia prędkość
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przesuwania się wydm zmniejszyła się do 2,3 m rocznie. W trzeciej fazie
( siódma dekada XX w. – pierwsza dekada XXI w. ) średnia prędkość
przesuwania się wydm wyniosła zaledwie 0,9 m rocznie. Spadek prędkości jest powiązany z zalesianiem całego obszaru Mierzei Kurońskiej,
które spowodowało, że wielkie wydmy zostały odcięte od źródeł piasku.
W drugiej połowie XX w. był przewiewany jedynie ten piasek, który znajdował się pomiędzy nadbrzeżnym pasmem lasu i Zalewem Kurońskim.
Obecnie ( pierwsza – druga dekada XXI w. ) ruch piasku w kierunku
zalewu prowadzi do obniżenia wydm.
2. Silne powtarzalne wiatry bliskich kierunków wywarły największy wpływ
na procesy deflacyjne. Dane stacji meteorologicznych w Kłajpedzie
i Nidzie ( lata 1984 – 2014 ) wykazują, że ciepły sezon ( maj – październik )
charakteryzuje wietrzna pogoda. W całym okresie badań ( pierwsza –
druga dekada XXI w. ) najsilniejsze były wiatry w czerwcu, sierpniu i październiku, kiedy porywy ich sięgały około 17 – 19 m·s-1, a niekiedy 25 m·s-1.
3. Na zmianę rzeźby terenu w różnych częściach pasma wydm wpłynął
kierunek wiatrów, ekspozycja stoków i wysokość nad poziomem morza
( bezwzględna ). Wpływ tych wskaźników jest zróżnicowany i zależny
od położenia terenu. Na zachodnich stokach przeważają procesy deflacyjno-akumulacyjne, decydujące o stałej zmianie kształtu rzeźby.
Na zachodnim stoku odbywa się powolny ruch krawędzi wydm w kierunku wschodnim ( około 0,4 – 1,0 m rocznie ). Na grzbiecie wydm dominują procesy deflacyjne, w czasie których jest wywiewana powierzchnia
krawędzi. Tymczasem u podnóża stoku wschodniego zachodzą procesy akumulacyjne. W górnej krawędzi stoku stale przesuwają się masy
piasku, formując pasmo usypisk. Podstawa usypisk opiera się o brzeg
Zalewu Kurońskiego, co powoduje, że duża część piasku w czasie wiosennej powodzi jest wymywana do zalewu.
4. Na odcinku Juodkrantė – Pervalka wydzielono cztery typy obszarów,
na których intensywność dzisiejszych procesów deflacyjno-akumulacyjnych jest zróżnicowana : na pierwszym obszarze dominują skomplikowane dołki deflacyjne, a na grzbiecie jest dużo poziomych tarasów ;
na drugim obszarze występują wysokie i długie wały akumulacyjne ;
na trzecim obszarze są rozpowszechnione bruzdy i wąwozy deflacyjne ;
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na czwartym obszarze duża część dołków jest ustabilizowana, a procesy
deflacyjno-akumulacyjne efemeryczne.
5. Badania przeprowadzone na odcinkach ruchomych piasków w latach
2003 – 2014 wykazały, że przekształcanie powierzchni wydm jest znaczne.
Zmiany powierzchni grzbietów wydm (30–50 m wysokości bezwzględnej) osiągają 1–8 metrów, a największe są w dolnych częściach grzbietów. Na wschodnich stokach (10–40 m wysokości bezwzględnej) zmiana
powierzchni waha się w granicach 2–5 m, a na zachodnich stokach (10–50
m wysokości bezwzględnej ) sięga 1 – 7 metrów.
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