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Functioning of aeolian and niveo-aeolian processes
in the young-glacial conditions ( Drawskie Lakeland,
the Parsęta catchment )
Abstract : Studies of aeolian processes ( aeolian transport, aeolian fallout and
niveo-aeolian processes ) were conducted in the Młyński Potok catchment and
in the Perznica catchment ( the Parsęta catchment, Drawskie Lakeland, West
Pomerania ) in the years 1988 – 1991 and in 2007 year. The size of aeolian fallout and
aeolian transport change over a season, year and multi-year period were also discussed. The aeolian fallout and aeolian transport of mineral material are the greatest in autumn and spring and decrease in winter and summer. Spring and autumn
farming practices bring about an increase in aeolian fallout and aeolian transport.
The niveo-aeolian processes in the Perznica catchment were above-averaging in
character. The concentration of mineral and organic material in the snow cover
reached 14 kg·m-3 against the average of 6.5 kg · m –3.
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Wstęp
Rozpoznanie współczesnego systemu morfogenetycznego Polski wymaga
szczegółowych badań różnych procesów geomorfologicznych, co wynika
z indywidualności krajobrazowej poszczególnych regionów, historii rozwoju rzeźby terenu, holoceńskiej i współczesnej transformacji rzeźby,
obserwowanych zmian klimatycznych oraz antropopresji ( Bogacki 1990 ;
Kostrzewski i in. 2008 ; Starkel i in. 2008 ; Kostrzewski 2011 ). Ważnym procesem wpływającym na stan geoekosystemów Polski są procesy eoliczne
o natężeniu uwarunkowanym regionalnymi lub lokalnymi czynnikami
morfologicznymi i klimatycznymi ( Kotarba 1983 ; Izmaiłow 1984 ), litologicznymi ( Galon 1969 ; Zeeberg 1998 ), strukturą roślinną i użytkowaniem
ziemi ( Repelewska-Pękalowa, Pękala 1991 ; Lopez 1998 ; Wojtanowicz 1999,
2009 ) oraz antropopresją ( Welc 1977 ; Szczypek, Wach 1991 ; Łabuz 2002 ).
Choć w umiarkowanej strefie klimatycznej oddziaływanie wiatru nie jest
zaliczane do procesów decydujących o aktualnych przemianach środowiska geograficznego, to rozpoznanie i uwzględnienie czynnika eolicznego
jest niezbędne do zrozumienia całości funkcjonowania geoekosystemu
( Kostrzewski 1993 ). Dotychczasowe badania ( Jahn 1969 ; Janiga 1971 ;
Wojtanowicz 1976 ; Józefaciuk, Józefaciuk 1979 ; Repelewska-Pękalowa,
Pękala 1988 ; Kostrzewski i in. 1994 ; Stach 1995 ; Stach, Podsiadłowski 2001 ;
Rodzik, Siwek 2008 ; Szpikowski 2008 ) jednoznacznie wskazują, że również w warunkach Polski oddziaływanie wiatru na powierzchnię ziemi
prowadzi do różnorodnych efektów : od przekształceń morfologii, poprzez
wpływ na profil glebowy, do bezpośredniego i pośredniego oddziaływania
na szatę roślinną i na gospodarkę człowieka. Obserwowane perturbacje klimatyczne i wynikający z nich wzrost częstości ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym huraganowych wiatrów, winny być impulsem do podejmowania nowych badań procesów eolicznych ( Hojan 2007 ; Żurański i in.
2009 ; Lorenc 2012 ). Progiem metodycznym, który powinien być pokonany,
jest wprowadzenie do badań bezpośrednich nowych, przetestowanych
metod terenowych, o zdefiniowanych błędach pomiarowych, jak i zastosowanie wiarygodnego modelowania ( Arens, Lee 1995 ; Van Pelt i in. 2009 ;
Poortinga i in. 2011 ). Główną przeszkodą w tym zakresie stają się koszty

Funkcjonowanie procesów eolicznych i niweo-eolicznych …

badań. Kolejnym problemem są niewystarczające, krótkie na ogół serie
pomiarowe, a bardzo często jedynie epizodyczne badania procesów eolicznych i ich skutków w środowisku geograficznym.
Prace nad rozpoznaniem procesów eolicznych i ich wpływem na środowisko – podjęte w latach 1988 – 1991 oraz w roku 2007 w dorzeczu Parsęty
na Pojezierzu Drawskim – w pewnym wymiarze uzupełniają dotychczasową lukę badawczą dla tego fragmentu młodoglacjalnego krajobrazu
Polski. W porównaniu z dotychczas opracowanymi danymi z lat 1988 – 1990
( Kostrzewski, Szpikowski 1993 ; Kostrzewski i in. 1994 ; Kostrzewski,
Szpikowski 1994 ) rozszerzono serię pomiarową o wyniki z roku 1991, które
dotychczas nie zostały opublikowane. Procesy niweo-eoliczne badane zimą
1993 roku w zlewni Chwalimskiego Potoku porównano z wynikami uzyskanymi w roku 2007 w zlewni Perznicy ( Szpikowski 2007, 2008 ).
Głównymi celami badań przeprowadzonych w latach 1989 – 2007 i kompleksowo przedstawionych w niniejszym opracowaniu były :
–– identyfikacja uwarunkowań decydujących o wystąpieniu i natężeniu procesów eolicznych i niweo-eolicznych w warunkach młodoglacjalnych,
–– określenie ilościowe opadu i transportu eolicznego,
–– wskazanie stref potencjalnie najbardziej podatnych na wpływ deflacji
i akumulacji eolicznej,
–– ocena udziału procesów eolicznych w funkcjonowaniu współczesnego
systemu denudacyjnego obszarów młodoglacjalnych.

Obszar badań
Zlewnia Młyńskiego Potoku, w której przeprowadzano systematyczne
badania wielkości opadu i transportu eolicznego w latach 1988 – 1991, jest
lewobrzeżną zlewnią cząstkową dorzecza górnej Parsęty. Rzeźba i litologia obszaru badań jest uwarunkowana położeniem w obrębie lobu Parsęty,
na północnym skłonie strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia
vistuliańskiego ( Karczewski 1989 ). W morfologii terenu dominują formy
falistej moreny dennej o rzeźbie drobnopromiennej, pagórki kemowe,
niewielkie sandry oraz liczne, małe zagłębienia wytopiskowe. Najwyższy
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punkt w zlewni Młyńskiego Potoku osiąga 164 m n.p.m., a najniższy
83,5 m n.p.m. Obszar zlewni jest nachylony zasadniczo w kierunku północnym, ze średnim spadkiem 1,4 o. Dominują stoki krótkie – do 100 m długości i o niewielkich na ogół spadkach – przeciętnie 2 – 4 o. Bardziej strome są
jedynie krawędzie głębiej wciętych dolin i stoki zagłębień wytopiskowych –
maksymalnie do 20 o. W litologii utworów powierzchniowych dominują
różnoziarniste piaski i piaski gliniaste podatne na deflację. Gliny zwałowe,
zazwyczaj silnie spiaszczone, na powierzchni pojawiają się sporadycznie.
Zagłębienia i dna dolin wypełnione są torfami, murszami, namułami,
a podnóża stoków i niekiedy dna zagłębień bezodpływowych – deluwiami.
Warunki pogodowe okresu badawczego zostały scharakteryzowane
na podstawie pomiarów meteorologicznych prowadzonych od roku 1987
w Stacji Geoekologicznej U A M w Storkowie. Średnia temperatura w okresie badań wynosiła 8,1 °C ( od 7,1 do 8,8 °C ) i była wyższa niż wartość przeciętna dla wielolecia 1987 – 2014, która wynosi 7,7 °C. Średnia roczna suma
opadów atmosferycznych wynosiła 674 mm ( od 509 do 833 mm ) i była
nieznacznie niższa od sumy wieloletniej z okresu 1987 – 2014, wynoszącej
692 mm. Podczas czterech lat prowadzenia badań procesów eolicznych
wystąpiły mało śnieżne zimy, z pokrywą śnieżną utrzymująca się średnio
przez 27 dni ( od 8 do 47 dni ), przy średniej wieloletniej z lat 1987 – 2014,
wynoszącej 46 dni. Również maksymalna miąższość pokrywy śnieżnej nie
była duża i wynosiła od 7 do 31 cm. Ogólnie czterolecie 1988 – 1991 było
okresem ciepłym, ze skąpą pokrywą śnieżną. Warunki anemologiczne – dla
badanego okresu wyznaczane przez pomiary kierunku i prędkości wiatru
wiatromierzem Wilde’a oraz wiatromierzem sygnalizacyjnym W-842S na
wysokości 10 m n.p.t. – wykazały niskie wartości średnich rocznych prędkości wiatru : od 1,2 do 1,7 m . s –1, a maksymalne prędkości chwilowe od 7 do
20 m . s –1. Wyraźnie wyższe prędkości wiatru występowały od grudnia do
kwietnia. Dominował wiatr z kierunków : W ( około 19 – 23 % ), S W ( około
12 % ) i S E ( około 11 % ). Zarejestrowana niska prędkość wiatru jest w znacznym stopniu uwarunkowana położeniem posterunku meteorologicznego
w Storkowie w dnie doliny Parsęty, na dużej polanie śródleśnej. W bardziej
wyniesionym i odsłoniętym obszarze zlewni Młyńskiego Potoku prędkości
wiatru są o około 100 % wyższe, o czym przekonywały pomiary anemometrem ręcznym wykonywane podczas badań uszczegóławiających.
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W strukturze użytkowania ziemi w zlewni Młyńskiego Potoku przeważały
użytki rolne: grunty orne (39,5%) oraz łąki i pastwiska (22,7%). Obszary
leśne zajmowały 34,7% powierzchni, a zabudowa, nieużytki i drogi − 3,1%.
Wśród upraw dominowały zboża ozime, które na gruntach ornych najdłużej
osłaniają glebę przed oddziaływaniem wiatru. Mniejszy udział miały zboża
jare oraz ziemniaki. Struktura przestrzenna użytkowania ziemi i pokrycia
terenu w zlewni Młyńskiego Potoku ma charakter mozaikowy, nawiązując
do zróżnicowanej morfologii, litologii i warunków wilgotnościowych (ryc. 1).
Bardziej zwarte obszary leśne pokrywają północną i częściowo południową
część zlewni. Środkowy fragment zlewni, głównie zajęty pod uprawy, jest
podzielony na mniejsze ich enklawy przez pasy dość zwartych, wysokich
drzewostanów, towarzyszących drogom i zabudowie oraz ciekom. Pasy
te mają zasadniczo przebieg północ-południe, co przy przewadze wiatru
z sektora zachodniego i wschodniego prowadzi do zmniejszenia dynamiki
przepływu przyziemnych strug powietrza nad zlewnią.
Obszarem badań procesów niweo-eolicznych wykonanych w roku 2007
była zlewnia Perznicy, prawostronnego dopływu Parsęty położonego w granicach Pojezierza Drawskiego. Zlewnia Perznicy zajmuje powierzchnię
245 km2 i leży w obrębie urozmaiconych morfologicznie północnych, północno-wschodnich i wschodnich fragmentów lobu Parsęty. W rzeźbie
terenu występuje wyraźna strefowość nawiązująca do transgresji, jak i deglacjacji podczas fazy pomorskiej zlodowacenia vistuliańskiego ( Karczewski
1989 ). Od wschodu są to obniżenia kotlin wytopiskowych otoczonych
wałami morenowymi, strefa rozległych wzniesień kemowych, tworząca
maksymalne wzniesienia w obrębie zlewni ( do 216 m n.p.m. ), nieuporządkowana morfologicznie strefa kemowo-wytopiskowa oraz na zachodzie
i południowym zachodzie obszar dennomorenowy i sandrowy szlaków
odpływu wód roztopowych lądolodu. W litologii utworów powierzchniowych spotyka się najczęściej piaski ( występują również dość licznie obszary
akumulacji piaszczystej z wydmami, współcześnie pod lasami ) oraz piaski
gliniaste i gliny zwałowe. Pod względem użytkowania ziemi jest to obszar
rolno-leśny, z gruntami ornymi zajmującymi 54 % powierzchni i lasami −
33 % powierzchni. Na wysoczyznach morenowych, zwłaszcza w centralnej
części zlewni Perznicy, występują zwarte i rozległe obszary gruntów rolnych, najbardziej podatne na działalność wiatru.
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Ryc. 1. Obszar badań i stanowiska pomiarowe procesów eolicznych w zlewni
Młyńskiego Potoku ( podkład topograficzny : ortofotomapa z geoportal.pl )
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Metody
Zakres badań obejmował głównie rozpoznanie dwóch procesów : opadu
eolicznego oraz transportu eolicznego. Za opad eoliczny uznano proces
akumulacji materii dostarczanej przez wiatr do powierzchni terenu, a za
transport eoliczny – proces przemieszczania materii w warstwie powietrza
na określonej wysokości nad powierzchnią gruntu.
Opad eoliczny mierzono za pomocą chwytaczy. Ich funkcję pełniły
pojemniki ( początkowo szklane, a następnie plastikowe ) o powierzchni
wlotu od 56 do 100 cm 2, umieszczone nad gruntem na wysokości około
35 cm. Umieszczenie chwytaczy powyżej powierzchni terenu było uzasadnione koniecznością wyeliminowania dostawy materiału przemieszczanego
przez rozbryzg. Było to szczególnie istotne w przypadku stanowisk zlokalizowanych na gruntach uprawnych, natomiast dla zachowania porównywalności wyników zasadę taką zastosowano w odniesieniu do wszystkich
punktów pomiarowych – również tych umiejscowionych na obszarach
zadarnionych i w lasach. Redepozycji materii akumulowanej w chwytaczach zapobiegało wypełnienie pojemników do ¼ objętości wodą destylowaną. Pobór próbki polegał na przelaniu wody z chwytacza wraz z osadzonym materiałem do butelki lub na przetransportowaniu całego pojemnika
do laboratorium, gdzie przeprowadzano proces filtracji roztworu przez
sączki jakościowe średnie. Dalsza procedura obliczania ilości zakumulowanego materiału polegała na wykorzystaniu standardowej metody używanej
←
1 – wododział zlewni Młyńskiego Potoku, 2 – Młyński Potok, 3 – zlewnia Chwalimskiego
Potoku – obszar badań szczegółowych, 4 – stanowiska pomiarowe opadu eolicznego,
5 – stanowiska pomiarowe transportu eolicznego, 6 – posterunek meteorologiczny Stacji
Geoekologicznej UAM w Storkowie.

Fig. 1. The area of research and measurement stations of aeolian processes in the
Młyński Potok catchment ( topographic base : orthophotomap of geoportal.pl )
1 – watershed of the Młyński Potok catchment, 2 – Młyński Potok river, 3 – the Chwalimski
Potok catchment – area of detailed studies, 4 – aeolian fallout measuring stands, 5 – aeolian
transport measuring stands, 6 – meteorological station at Geoecological Station in Storkowo.
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do sączkowego obliczania zawiesiny w ciekach ( Brański 1968 ). Sączki
wraz z materiałem wyprażano w piecu muflowym, co pozwalało na przybliżone oznaczenie ilości materiału mineralnego i organicznego. Przyjęto
zasadę lokalizacji na jednym stanowisku pomiarowym trzech chwytaczy. Pozwalało to na uzyskiwanie bardziej wiarygodnych danych poprzez
uśrednianie wyników, natomiast w przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia chwytaczy ograniczało luki w seriach pomiarowych. Próbki opadu
eolicznego były pobierane co 20 – 30 dni.
Z powodu dużej przestrzennej zmienności natężenia opadu eolicznego
kwestią pierwszoplanową było prawidłowe rozmieszczenie stanowisk
pomiarowych na badanym obszarze. W latach 1988 – 1991 funkcjonowało
od 25 do 30 stanowisk opadu eolicznego ( ryc. 1 i 2 ). Przy wyborze stanowisk uwzględniano :
–– rozmieszczenie punktów w całej zlewni Młyńskiego Potoku,
–– wpływ ścian lasu na wielkość opadu eolicznego,
–– wpływ morfologii terenu na wielkość opadu eolicznego.
Podejmowano również próby uwzględnienia wpływu transportu eolicznego pochodzącego z dalekiego transportu. W tym celu umieszczono stanowiska pomiarowe na dachu wysokiego budynku ( 12 m n.p.t. ) oraz na
polanie śródleśnej na wysokim pagórku. Uzyskiwane na tych stanowiskach
wyniki były niejednorodne ( niekiedy wyższe niż opad na powierzchni
gruntu na odkrytej przestrzeni ) i z tego względu ostatecznie nie zostały
uwzględnione.
Wielkość transportu eolicznego mierzono za pomocą deflametrów
wzorowanych na konstrukcji Podsiadłowskiego ( 1994 ). Zasada funkcjonowania tego przyrządu polega na tym, że maszt deflametru osadzony
←
Fig. 2. The area of research and measuring stands of aeolian processes in
the Chwalimski Potok catchment ( the Młyński Potok catchment subsystem )
( topographic base : orthophotomap of geoportal.pl )
1 – watershed of the Chwalimski Potok catchment, 2 – aeolian fallout measuring stands,
3 – aeolian transport measuring stands.
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Ryc. 2. Obszar badań i stanowiska pomiarowe procesów eolicznych w zlewni
Chwalimskiego Potoku ( subsystem zlewni Młyńskiego Potoku ) ( podkład topograficzny : ortofotomapa z geoportal.pl )
1 – wododział zlewni Chwalimskiego Potoku, 2 – stanowiska opadu eolicznego, 3 – stanowiska transportu eolicznego.
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na łożysku kulkowym, na podstawie trwale przytwierdzonej do podłoża,
obraca się wokół własnej osi pod wspływem siły wiatru oddziałującej na
ster kierunkowy. Po stronie przeciwnej do steru kierunkowego zostały
umieszczone chwytacze wykonane z pojemników mających otwory wlotowe i wylotowe, rozdzielone przesłoną wymuszającą kierunek ruchu
powietrza. Transportowana materia osadzała się w wodzie wypełniającej dno chwytacza. Chwytacze umieszczono na wysokościach : 0,0, 0,5,
1,0, 1,5 oraz 2,5 m nad powierzchnią terenu. Umożliwiało to rozpoznanie
nasycenia strumienia wiatrowego przenoszoną materią na różnych wysokościach nad ziemią. Próbki z chwytaczy były pobierane do butelek i poddawane takiej samej procedurze laboratoryjnej jak w przypadku opadu
eolicznego.
W okresie badań działały cztery deflametry : jedno stanowisko umieszczono koło posterunku meteorologicznego Stacji Geoekologicznej
w Storkowie, a trzy stanowiska w profilu przechodzącym przez wzniesienie
w zlewni Chwalimskiego Potoku ( ryc. 2 ). Próbki z deflametrów pobierano
co 20 – 30 dni, w tych samych terminach co próbki opadu eolicznego.
Wielkość procesów niweo-eolicznych rozpoznawano dwiema metodami. W roku 1993, w okresie od 21 lutego do 15 marca, gdy występowała
trwała pokrywa śnieżna, w zlewni Chwalimskiego Potoku zostało rozstawionych na powierzchni gruntu 13 chwytaczy o powierzchni 1000 cm2.
Przyjęto założenie, że materiał znajdujący się w śniegu w obrębie chwytacza
oraz w śniegu nad chwytaczem po wytopieniu pokrywy śnieżnej zostanie
zgromadzony wraz z wodą roztopową w chwytaczu.
Odmienną metodę zastosowano w odniesieniu do procesów niweo-eolicznych, które wystąpiły w lutym 2007 roku na obszarze zlewni
Perznicy. Wytypowano w terenie cztery stanowiska, gdzie stwierdzono
intensywną akumulację niweo-eoliczną. Były to : krawędź wysokiej miedzy,
rów i pobocze drogi, wąwóz drogowy oraz droga polna osłonięta szpalerem
krzewów i drzew. Przeprowadzono tam szczegółowe kartowanie pokrywy
śnieżnej wraz z poborem próbek w celu określenia wielkości depozycji
niweo-eolicznej. Dla części stanowisk możliwe było określenie obszaru
zasilania, co pozwoliło również na oszacowanie wielkości deflacji eolicznej
( Szpikowski 2007, 2008 ).
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W latach 1988 – 1991 prowadzono następujące pomiary i obserwacje uwarunkowań procesów eolicznych :
–– pomiary meteorologiczne – w posterunku meteorologicznym Stacji
Geoekologicznej U A M w Storkowie, odległym o 1,5 km od centrum
badanej zlewni Młyńskiego Potoku,
–– coroczne kartowania stanu i rodzaju upraw rolnych w zlewni Młyńskiego
Potoku, głównie pod kątem odsłonięcia powierzchni ziemi i zmian cech
fizycznych gleby wywołanych zabiegami agrotechnicznymi,
–– pomiary wybranych cech fizycznych powierzchniowej warstwy gleby :
wilgotności, odporności na ścinanie i zwięzłości, składu mechanicznego
i składu agregatowego.
Wartości opadu i transportu eolicznego przedstawiono w jednostce
t·km-2, która jest tożsama z g · m –2. Obliczono średnie wartości miesięczne
dla każdego stanowiska ( chwytacza opadu eolicznego lub chwytacza transportu eolicznego na określonej wysokości ). W nawiązaniu do prowadzonych równolegle w zlewni górnej Parsęty obserwacji meteorologicznych
i hydrologicznych badania procesów eolicznych były realizowane w układzie lat hydrologicznych.

Wyniki
Opad eoliczny – zmienność sezonowa i przestrzenna

Opad eoliczny charakteryzował się wyraźną dynamiką zmian w czasie
( ryc. 3 ). W przypadku materiału mineralnego wartości średnie miesięczne
obliczone ze wszystkich chwytaczy zmieniały się od 9 do 180 t · km –2.
Kulminacje natężenia opadu eolicznego w roku hydrologicznym 1988 przypadały na : listopad, kwiecień i wrzesień, w roku 1989 na listopad, kwiecień,
wrzesień i październik, w roku 1990 na luty, marzec i kwiecień oraz w roku
1991 na listopad, luty, kwiecień, wrzesień i październik. Maksima opadu
eolicznego osiągają dość zróżnicowane wartości. Absolutne średnie miesięczne maksimum wystąpiło w kwietniu 1989 roku i wyniosło 178,7 t · km –2.
Przebieg zmian opadu eolicznego pozwala określić, iż występuje minimum
zimowe, które przypada zwykle na okres od grudnia do lutego. Drugi okres
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Ryc. 3. Zmienność opadu eolicznego w zlewni Młyńskiego Potoku ( górna Parsęta )
w latach 1988–1991
1 – materiał mineralny, 2 – materiał organiczny.

Fig. 3. Aeolian fallout variability in the Młyński Potok catchment ( the upper
Parsęta catchment ) in the years 1988–1991
1 – mineral material, 2 – organic material.

obniżonego opadu eolicznego, nie tak wyraźny jak zimowy, występuje od
maja do sierpnia.
Jeszcze większą dynamiką zmian wyróżniał się opad materiału organicznego. Maksimum tego rodzaju opadu przypadało zwykle w okresie
od czerwca do września. Największy średni miesięczny opad organiczny
wystąpił w lipcu 1988 roku i wyniósł 298,5 t · km –2. Spadek wielkości opadu
materiału organicznego następował zimą, od grudnia do marca.
Stwierdzone podczas badań bardzo duże wahania wielkości opadu
eolicznego w zlewni Młyńskiego Potoku podkreślają znaczenie czynników lokalnych dla wielkości tego procesu. Istotne znaczenie dla wysokości
opadu eolicznego na poszczególnych stanowiskach pomiarowych miał stan
bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego. Decydujące wydawały
się dwa czynniki : stopień odsłonięcia powierzchni gruntu oraz szorstkość
powierzchni wynikająca z morfologii oraz różnego rodzaju i wielkości
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przeszkód terenowych. Potwierdzeniem tego, że źródłem dostawy materii
do chwytaczy jest przede wszystkim bezpośrednie otoczenie stanowiska,
jest zestawienie średnich wieloletnich wartości opadu eolicznego uwzględniające rodzaj pokrycia terenu w otoczeniu stanowisk. Dla punktów pomiarowych położonych na gruntach ornych średni miesięczny opad mineralny
wyniósł 68,5 t · km –2, dla stanowisk umieszczonych wśród łąk 30,3 t · km –2,
a w lasach 46,2 t · km –2. Dla opadu materii organicznej wartości te wynosiły
odpowiednio : 73,4, 43,4 i 259,6 t · km –2. Uszczegóławiające badania polegające na ekspozycji dodatkowych chwytaczy umożliwiły również ocenę
stopnia wpływu ścian lasów na wielkość opadu eolicznego. Przykładowo na
polu z uprawą ozimej pszenicy, obramowanym od wschodu lasem o przeciętnej wysokości drzew 7 m, stwierdzono następujące wielkości opadu
mineralnego w miarę zbliżania się do ściany lasu : w odległości 110 m – 37,6
t · km –2, 60 m – 57,9 t · km –2 i 10 m – 89,1 t · km –2. Pomiary w innych, lecz
podobnie położonych profilach, wskazują, że przy napływie strug powietrza z sektora głównie zachodniego ściana lasu wprowadza zawirowania
i ogranicza prędkość wiatru. Tym samym predysponuje obszary o szerokości około 50 m rozciągające się po zachodniej stronie ścian lasów do zwiększonej akumulacji eolicznej. Prawdopodobnie w podobny sposób jak lasy
oddziałują również inne przeszkody terenowe : wskazane wcześniej pasy
roślinności wzdłuż dróg, zabudowań i cieków, o skuteczności redukowania siły transportowej strug wiatru zależnej m.in. od wysokości, szerokości
i zwartości tych przeszkód.
W celu oceny wpływu elementów rzeźby terenu na wielkość opadu
eolicznego zagęszczono stanowiska pomiarowe wokół niewielkiego pagórka
( o deniwelacji do 5 m ) położonego w zlewni Chwalimskiego Potoku ( ryc. 2 ).
Systematyczne pomiary w okresie trzech lat ( 1988–1990 ) wykazały, że
największy średni miesięczny opad eoliczny materiału mineralnego
występował po zachodniej stronie pagórka i osiągał od 80 do 100 t · km –2.
Na wschodnich i południowych stokach opad eoliczny na odcinku 50 – 100
m malał do wysokości 20 – 30 t · km –2. Głównego czynnika takiej przestrzennej zmienności opadu eolicznego na stosunkowo małej przestrzeni
można upatrywać w przewadze napływu strug powietrza z sektorów W,
S W i N W, które łącznie stanowiły 42 % kierunków wiatru. Występuje jednak
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również czynnik dodatkowy : po zachodniej stronie badanego fragmentu
terenu położonych jest więcej gruntów ornych niż po stronie wschodniej
i południowej.

Transport eoliczny – zmienność sezonowa i przestrzenna

Obraz zmienności natężenia transportu eolicznego uzyskano na podstawie
jedynie czterech stanowisk pomiarowych, z których trzy były zlokalizowane
w zlewni Młyńskiego Potoku, a jedno obok posterunku meteorologicznego
w Storkowie. Wyniki są zatem obciążone małym stopniem reprezentatywności dla całego badanego obszaru. Czasowy przebieg natężenia transportu
materii mineralnej, jak i organicznej w strumieniu powietrza wykazuje bardzo duże zróżnicowanie : średnio dla wszystkich stanowisk od 20 do prawie 1400 t · km –2 w miesiącu ( ryc. 4 ). Pomimo zdarzeń transportu eolicznego o bardzo wysokich wartościach zauważalna jest pewna zmienność
sezonowa : na ogół większy transport występował w okresach zimowych,
a mniejszy w półroczach letnich. Jest to jednak obraz zgeneralizowany,

Ryc. 4. Zmienność transportu eolicznego w zlewni Młyńskiego Potoku ( górna
Parsęta ) w latach 1988–1991
1 – materiał mineralny, 2 – materiał organiczny.

Fig. 4. Aeolian transport variability in the Młyński Potok catchment ( the upper
Parsęta catchment ) in the years 1988–1991
1 – mineral material, 2 – organic material.
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a natężenie transportu eolicznego podczas całego cyklu pomiarowego
nawiązuje do konkretnych stanów pogodowych ( prędkości wiatru, stanu
pokrywy śnieżnej ) oraz stopnia odsłonięcia powierzchni gleby, zmiennego
z racji prowadzenia upraw rolnych. Największe średnie wartości transportu eolicznego materii mineralnej stwierdzone w kwietniu 1989 roku
( 1399 t · km –2) oraz w marcu i kwietniu 1990 roku ( do 708 t · km –2 ) były spowodowane przypadkami silnej deflacji podczas prac polowych, wywołanej
erozją pulweryzacyjną ( Stach, Podsiadłowski 2002 ).
Umieszczenie chwytaczy transportu eolicznego na pięciu poziomach
wysokości nad gruntem umożliwiło ocenę zmian stopnia nasycenia strumienia powietrza materiałem eolicznym ( ryc. 5 ). Na otrzymany obraz
zmienności dla wartości średnich miesięcznych z całego okresu obserwacji
składają się dwa główne czynniki : większy udział materii
transportowanej eolicznie przy
gruncie, wynikający z bliskości
dostawy oraz redukcja prędkości wiatru przy powierzchni
ziemi spowodowana przez tarcie. W rezultacie zmienność
nasycenia powietrza transportowanym materiałem mineralnym i organicznym nie
jest zbyt duża : w przypadku
materiału mineralnego od 330
do 550 t · km –2, natomiast dla Ryc. 5. Wielkość transportu eolicznego na
materii organicznej od 170 do różnych wysokościach w latach 1988 – 1991
360 t · km –2. Największy trans- w zlewni Młyńskiego Potoku (górna Parsęta)
port eoliczny – mineralny, jak 1 – materiał mineralny, 2 – materiał organiczny.
i organiczny – występował nad Fig. 5. Size of the aeolian transport at difgruntem.
ferent heights in the years 1988 – 1991 in
Zbyt mała liczba stanowisk the Młyński Potok catchment ( the upper
pomiarowych pozwala jedynie Parsęta catchment )
na ogólne wnioski dotyczące 1 – mineral material, 2 – organic material.
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wpływu wypukłej formy terenowej w zlewni Chwalimskiego Potoku na wielkość transportu eolicznego. Najwyższy transport eoliczny występował na
stanowisku umieszczonym na szczycie pagórka – średnio 673 t·km–2 w miesiącu w przypadku materiału mineralnego i 294 t·km–2 dla materiału organicznego. Na dwóch pozostałych stanowiskach umieszczonych na stronie
S W i N E pagórka transport eoliczny był o 30 – 50 % niższy.

Występowanie, wielkość i znaczenie procesów niweo-eolicznych

Obserwowane dość często w okresach zimowych występowanie zanieczyszczeń mineralnych w pokrywie śnieżnej skłoniło do podjęcia próby
ilościowego określenia wielkości akumulacji niweo-eolicznej. Obraz
zmienności przestrzennej tego zjawiska udokumentowano dla zlewni
Chwalimskiego Potoku, dla okresu od 21 lutego do 15 marca 1993, podczas którego utrzymywała się trwała pokrywa śnieżna. Śnieg był silnie
przewiewany, co doprowadziło do zróżnicowania jego miąższości w obrębie badanego terenu od 4 do 12 cm. Wraz ze śniegiem przewiewana była
gleba, a głównym źródłem dostawy materiału mineralnego stały się liczne
kopce kretowisk na gruntach ornych. Zanieczyszczenia mineralne zgromadzone w śniegu nie były zbyt duże i osiągnęły maksymalnie ponad
16 g · m –2 w okresie trzech tygodni. Małe natężenie akumulacji niweo-eolicznej wynikało z faktu, że jedynie przez 12 dni występował suchy, podatny
na przewiewanie śnieg, a prędkość wiatru przekraczała wówczas 5 m · s –1.
Przestrzenny obraz zmienności akumulacji niweo-eolicznej nawiązuje do
bliskości źródeł dostawy – gruntów ornych, skupionych w części północnej
i na północ od zlewni Chwalimskiego Potoku ( ryc. 6 ). Uzyskane wartości
można uznać za pewną wielkość przeciętną akumulacji niweo-eolicznej,
w sytuacji gdy warunki termiczne, śnieżne i anemologiczne umożliwiają
zainicjowanie procesu deflacji i akumulacji śnieżnej.
Do wystąpienia procesów niweo-eolicznych o znacznie większym natężeniu doszło w roku 2007. Podczas cyrkulacji antycyklonalnej, od 22 do
25 lutego, występowały warunki wywołujące procesy niweo-eoliczne :
wiatr o prędkości średniej powyżej 5 m·s-1 i maksymalnej przekraczającej
13 m · s –1, wiejący stabilnie z kierunków E i ESE, temperatura powietrza
w granicach od 0 do –8 °C, pokrywa śnieżna o przeciętnej grubości do 5 cm.
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Ryc. 6. Rozkład przestrzenny wielkości depozycji niweo-eolicznej w zlewni
Chwalimskiego Potoku w okresie 21.02.1993–15.03.1993
1 – wielkość depozycji niweo-eolicznej w g·m-2 ( materiał mineralny ), 2 – wododział zlewni
Chwalimskiego Potoku, 3 – cieki, 4 – stanowiska pomiaru opadu niweo-eolicznego.

Fig. 6. Spatial distribution of the size of niveo-aeolian deposition in the Chwalimski
Potok catchment in the period 21.02.1993–15.03.1993
1 – size niveo-aeolian deposition in g·m-2 ( mineral material ), 2 – watershed of the Chwalimski
Potok catchment, 3 – rivers, 4 – niveo-aeolian fallout measuring stands.

Skutki tych procesów zaobserwowano w zlewni Perznicy ( dorzecze Parsęty )
i na tym obszarze, na wytypowanych stanowiskach, przeprowadzono uszczegóławiające badania. Pomiary ilości zanieczyszczeń w śniegu wykazały,
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że w miejscach intensywnej akumulacji ( droga polna osłonięta szpalerem
krzewów i drzew oraz wąwóz drogowy wcięty na głębokość maksymalnie
do 4 m ) średnio na 1 m 2 powierzchni przypadało od 1 do 1,4 kg materiału
mineralnego. Dla tych dwóch stanowisk możliwe było również wskazanie
na podstawie struktury użytkowania ziemi i kierunku wiatru przybliżonego źródła dostawy materiału. Po przeliczeniu powierzchni okazało się,
że trwająca przez cztery dni intensywna deflacja niweo-eoliczna spowodowała w przypadku jednego stanowiska denudację o wartości 58 t·km–2
(obniżenie powierzchni o 0,04 mm), natomiast w przypadku drugiego stanowiska denudację wynoszącą 30 t·km-2 (obniżenie powierzchni o 0,02 mm).

Dyskusja
Przebieg opadu i transportu eolicznego jest modyfikowany przez lokalne
warunki środowiskowe, które zarówno w cyklu rocznym, jak i wieloletnim
podlegają ciągłym zmianom spowodowanych m.in. warunkami pogodowymi oraz użytkowaniem ziemi i pokryciem terenu. Na obszarach rolniczych, które w przypadku młodoglacjalnego dorzecza Parsęty są głównym
źródłem dostawy materiału dla procesów eolicznych, istotne znaczenie
ma rodzaj użytków, sposób i jakość uprawy ziemi. Liczne i zmieniające
się w czasie uwarunkowania procesów eolicznych sprawiają, że interpretacja krótkich serii pomiarowych jest trudna i obarczona dużymi błędami.
Prowadzone przez cztery lata stacjonarne pomiary stanowią już punkt
wyjścia do bardziej obiektywnych ocen natężenia i skutków oddziaływania
procesów eolicznych.
Średni miesięczny opad eoliczny, obliczony dla wszystkich stanowisk
pomiarowych z czterech lat obserwacji ( ryc. 7 ) pozwala na sformułowanie
następujących uogólnień :
–– zarówno w odniesieniu do opadu materiału mineralnego, jak i organicznego zauważa się wyraźną roczną sezonowość procesu ;
–– najwyższy opad mineralny występuje w kwietniu i należy to wiązać
z natężeniem prac polowych, odsłoniętymi i pozbawionymi w tym
okresie ochronnej szaty roślinnej znacznymi powierzchniami pól oraz
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Ryc. 7. Średni miesięczny opad eoliczny w latach 1988–1992 w zlewni Młyńskiego
Potoku ( górna Parsęta )
1 – materiał mineralny, 2 – materiał organiczny.

Fig. 7. Monthly average aeolian fallout in the years 1988–1992 in the Młyński Potok
catchment ( the upper Parsęta catchment )
1 – mineral material, 2 – organic material.

możliwym przesuszeniem gleby wynikającym ze wzrostu temperatury
powietrza i niskimi zazwyczaj w tym czasie opadami atmosferycznymi ;
–– drugie, niższe maksimum opadu mineralnego zaznacza się w miesiącach
jesiennych ( wrzesień – listopad ), co można powiązać również z intensyfikacją prac polowych, oraz zimą ( luty – marzec ), gdy decydujące znaczenie może mieć zwiększona prędkość wiatru ;
–– minimum opadu materiału mineralnego notuje się zimą ( grudzień – styczeń ), co wynika z ochronnej roli pokrywy śnieżnej, oraz wiosną i latem
( maj – sierpień ) – wskutek osłony powierzchni ziemi bujną szatą roślinną ;
–– w przypadku materiału organicznego od kwietnia do lipca obserwowano
systematyczny wzrost opadu eolicznego, a zimą ( grudzień – marzec ) jego
małe wartości, co należy powiązać wprost z fazami rozwoju roślinności.
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W odniesieniu do transportu eolicznego również wartości średnie wieloletnie wskazują na sezonowość tego procesu ( ryc. 8 ). Maksimum nasycenia
strumienia wiatrowego materiałem mineralnym przypada na kwiecień –
okres zintensyfikowania prac polowych. Podobny wniosek można odnieść
do transportu materiału organicznego, choć w tym przypadku zmienność
miesięczna jest mniejsza, z zauważalnym przesunięciem zwiększonego
transportu na kolejne miesiące letnie.
Pomiary akumulacji i deflacji niweo-eolicznej z roku 2007 w zlewni
Perznicy wskazują, że było to zdarzenie ponadprzeciętne, z koncentracją pyłów w śniegu dochodzącą do 14 kg · m –3, znacznie przekraczającą wartości uzyskane przez A. Jahna ( 1969 ) w Sudetach ( 0,33 kg · m –3 ).
Pod względem natężenia akumulacji obserwowane w zlewni Perznicy

Ryc. 8. Średni miesięczny transport eoliczny w latach 1988 – 1992 w zlewni
Młyńskiego Potoku ( górna Parsęta )
1 – materiał mineralny, 2 – materiał organiczny.

Fig. 8. Monthly average aeolian transport in the years 1988 – 1992 in the Młyński
Potok catchment ( the upper Parsęta catchment )
1 – mineral material, 2 – organic material.
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procesy niweo-eoliczne można porównać ze współczesną sedymentacją
zachodzącą na koronie klifu wyspy Wolin podczas ekstremalnego opadu
eolicznego ( Hojan 2007 ). Tak wysokie wartości akumulacji materiału
w śniegu i związana z tym bardzo intensywna deflacja na gruntach rolnych pozwala porównywać skutki tego procesu z wartościami średniego
rocznego spłukiwania na stokach użytkowanych rolniczo ( zboże ), na
powierzchniach testowych w zlewni Chwalimskiego Potoku ( Szpikowski
2003 ). Rangę tego wydarzenia podkreśla fakt, że występowało prawdopodobnie w całej Polsce ( Rodzik, Siwek 2007 ). Dotychczasowe badania
procesów niweo-eolicznych w Polsce, bardzo zróżnicowane w zakresie
podawanych wartości liczbowych ( Strzemski 1957 ; Jahn 1969 ; Janiga 1971 ;
Szpikowski 2007, 2008 ; Rodzik, Siwek 2008 ), winny być kontynuowane,
aby jednoznacznie określić ich rolę w bilansie denudacyjnym.

Wnioski
Zlewnię górnej Parsęty i obszar badań szczegółowych w jej obrębie – zlewnię Młyńskiego Potoku – można traktować jako obszar reprezentatywny
dla strefy młodoglacjalnej Pomorza Zachodniego – również w odniesieniu do stwierdzonych prawidłowości w natężeniu i przebiegu procesów
eolicznych i niweo-eolicznych. Stwierdzona wyraźna cykliczność procesów
w zakresie opadu jak i transportu eolicznego warunkowana jest zmiennym
rytmem pogodowym oraz terminami prac polowych. Za ogólnym, uśrednionym obrazem cykliczności procesów transportu i opadu eolicznego
kryje się różnokierunkowa dynamika wynikająca m.in. z :
–– aktualnych warunków anemologicznych,
–– charakteru zim, zwłaszcza w odniesieniu do czasu zalegania i miąższości
pokrywy śnieżnej,
–– stanu fizycznego powierzchni gleby powiązanego zarówno z warunkami
pogodowymi ( np. przesuszenie gleby ), jak i z pracami polowymi obniżającymi zwięzłość i odporność gruntu na ścinanie,
–– gospodarowania rolniczego, które corocznie decyduje o stopniu odsłonięcia powierzchni gleby.
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Dla procesów niweo-eolicznych decydujące znaczenie ma wystąpienie
sprzyjających warunków pogodowych. Takie sytuacje, gdy prędkość wiatru, temperatura powietrza, stan pokrywy śnieżnej sprzyjają intensywnym
procesom niweo-eolicznym, zdarzają się w zlewni górnej Parsęty od stycznia do lutego, z przeciętną częstością co 2 – 3 lata. Jeśli uwzględni się, że
efekt geomorfologiczny jednego, silnego zdarzenia niweo-eolicznego może
dorównywać rozmiarami rocznej erozji wodnej stoków obsiewanych zbożem, to dla określenia bilansu denudacyjnego obszarów młodoglacjalnych
uwzględnienie czynnika niweo-eolicznego jest kwestią zasadniczą.
Na Pomorzu Zachodnim, po drastycznych zmianach w strukturze
użytkowania ziemi spowodowanych na początku lat 90. XX w. likwidacją
P G R-ów ( wzrost powierzchni odłogów i ugorów ), od około 15 lat obserwowany jest proces przywracania rolnego użytkowania ziemi. Innym problemem jest struktura użytków, gdzie z jednej strony powiększane są uprawy
dobrze chroniące glebę przed deflacją ( łąki, nasadzenia orzechów i jabłoni ),
a z drugiej dochodzi do powiększania powierzchni pól, intensyfikacji upraw
oraz stosowania ciężkiego sprzętu rolniczego ( erozja pulweryzacyjna ).
Biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w strukturze przestrzennej
użytków, jak i obserwowane zmiany klimatyczne, w tym wzrost częstości
pojawiania się bardzo silnego wiatru, należałoby uruchomić stacjonarne,
wieloletnie badania procesów eolicznych, najlepiej w różnych strefach krajobrazowych Polski. Stwierdzane prawidłowości mają istotne znaczenie dla
pełniejszego rozpoznania funkcjonowania współczesnego systemu morfogenetycznego oraz dla oceny wpływu gospodarowania człowieka na środowisko geograficzne.

Podziękowania

Autorzy dziękują anonimowemu recenzentowi za cenne uwagi uwzględnione w ostatecznej wersji artykułu.
Opracowanie materiałów i badania były współfinansowane z projektu
badawczego NCN nr N N304 274340 „Aktualny stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Pomorza Zachodniego
w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji”.
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