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The Mała Panew and The Stobrawa Dune Belt.
Dune sand sources and geomorphological conditioning
of pathways and accumulation places
Abstract : The dune field, over 120 km long, is located in the eastern part of
the Silesian Lowland and the western part of the Silesian-Cracow Highland in the
river basins of the Mała Panew and the Stobrawa. The proposed name for this dune
field is the Mała Panew and the Stobrawa Dune Belt. It differs from the surrounding area that lack or have few dunes. Thus, it allowed to avoid the interference of
aeolian processes from other dune fields. The belt was formed in the Vistulian glaciation during a period of a Late Pleniglacial cold desert. Alluvia formed through
the interaction of aeolian and fluvial processes were the main source of dune sand.
In the western part of the Belt dunes migrating towards E S E in lowland areas
formed a compact dune field. Diversity eastward relief resulted in the formation
of two arms of the Belt. The south-western arm located in an lowland area has
preserved its high density and regularity of distribution of dunes from the western
part of the Belt while in the north-eastern arm, which enters highland areas, the
density of dunes is lower and they are distributed irregularly, depending on the
varying aerodynamic conditions.
Keywords : Pleistocene dune-field, dune sand sources, fluvial-aeolian interaction,
The Mała Panew and Stobrawa Dune Belt
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Wstęp
Polska znajduje się w środkowej części długiego Europejskiego Pasa
Piaszczystego ( Koster 1988 ; Zeeberg 1998 ), z licznymi polami wydmowymi
i rozległymi powierzchniami eolicznych piasków pokrywowych. W środkowej Polsce i w przyległej bezpośrednio do niej części Niziny Śląskiej
oraz fragmencie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej pola wydmowe, z towarzyszącymi im eolicznymi piaskami pokrywowymi, są z reguły wydłużone
w kierunku W N W – E S E ( Goździk 1991, 2007b ), tworząc pasy piaszczyste
niższego rzędu. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej trasy transportu
eolicznego rekonstruował S. Kobojek ( 2004 ) i wzdłuż niektórych tras
można zauważyć pasowe skupienie wydm. Fragment wschodni takiego
pasa zaznaczał się w opracowaniach obydwu tych autorów. Okazało się, że
to skupienie wydm ciągnie się ku zachodowi w północnej części Niziny
Śląskiej. Jest to wyraźny, długi pas, wyodrębniający się na tle terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących, w których brakuje wydm lub występują one
nielicznie ( ryc. 1 ). Większe skupiska wydm pojawiają się dopiero w pewnej
odległości. W kierunku W N W ( skąd wiały wiatry wydmotwórcze ) pierwsze takie skupisko widoczne jest w rejonie Borów Dolnośląskich, w odległości około 100 km.
Kształt pasa w dużym stopniu nawiązuje do rzeźby terenu, która ma
charakter strukturalny. Monoklinalna budowa geologiczna zdecydowała
o powstaniu progów i obniżeń śródprogowych. Główna część pasa piaszczystego znajduje się w jednym z takich obniżeń – na Równinie Opolskiej.
Równinę tą ogranicza od południa Garb Tarnogórski i Chełm, a po stronie
północno-wschodniej Próg Woźnicki. Orientacja W N W – E S E osi Równiny
Opolskiej, którą stanowi dolina Małej Panwi, zbiega się z dominującymi
w Polsce kierunkami wiatrów wydmotwórczych w późnym pleniglacjale,
kiedy panowała zimna pustynia i w późnym vistulianie. Równina ta jest
otwarta od strony dowietrznej, kontaktując się z Równiną Oleśnicką i stopniowo zwęża się ku południowemu wschodowi, gdyż progi się zbliżają ( ryc. 1 ).
W związku z tym południowa część równiny wysuwa się daleko ku S E.
Zmieniająca się stopniowo ku północy orientacja osi Progu Woźnickiego na
N-S spowodowała, że ta część jego krawędzi była ustawiona prostopadle do
kierunku wiatrów wydmotwórczych. Stworzyło to odmienne warunki dla
transportu piasku przez wiatr w południowej i północnej części Równiny
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Ryc. 1. Pas Wydmowy Małej Panwi i Stobrawy na tle rzeźby terenu i ważniejszych rzek
1 – Wydmy, 2 – granice jednostek fizyczno-geograficznych, 3 – rzeki wymienione w tekście.
Cyfry na mapie oznaczają numerację jednostek fizyczno-geograficznych wg J. Kondrackiego
i J. Ostrowskiego (1974); Niżej podano nazwy jednostek wymienionych w tekście:
318.24 Wysoczyzna Wieruszowska, 318.56 Równina Oleśnicka, 318.57 Równina Opolska,
318. Wzgórza Trzebnickie, 318.45 Wzgórza Twardogórskie, 341.11 Chełm, 341.12 Garb
Tarnogórski, 341.22 Obniżenie Liswarty, 341.23 Próg Woźnicki, 341.24 Próg Herbski,
341.15 Płaskowyż Rybnicki.

Fig. 1. The Mała Panew and the Stobrawa Dune Belt in the context of relief and
major rivers
1 – dunes, 2 – the boundaries of geographical regions, 3 – river mentioned in the text. Reference
numbers on the map – numbering geographical regions by J. Kondracki and Ostrowski J.
(1974); The names of geographical regions mentioned in the are listed below: 318.24 Wieruszów
Upland, 318.56 Oleśnica Plain, 318.57 Opole Plain, 318. Trzebnica Hills, 318.45 Twardogóra Hills,
341.11 Chełm, 341.12 Tarnowskie Góry Scarp, 341.22 Liswarta Valley Depression, 341.23 Woźniki
Scarp, 341.24 Herby Scarp, 341.15 Rybnik Plateau.
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Opolskiej oraz przyległego do niej fragmentu Równiny Oleśnickiej obejmującego dorzecze Stobrawy ( ryc. 1 ).
Wydmy skupiły się głównie na terenach równin, ale część z wydm
wkracza na położone po stronie wschodniej tereny jednostek należących
do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znalezienie krótkiej nazwy dla Pasa
Wydmowego wskazującej na jego lokalizację w obrębie określonych jednostek przyrodniczych jest trudne. Uwzględniając położenie zdecydowanej
większości Pasa w dorzeczach Małej Panwi i Stobrawy, uzasadniona wydaje
się skrótowa nazwa : Pas Wydmowy Małej Panwi i Stobrawy ( P W M P i S ) lub
w powtórzeniach Pas.
W ostatnich ponad 70 latach w niewielkim tylko stopniu zajmowano się
problemami wydmowymi na Nizinie Śląskiej. L. Pernarowski ( 1958, 1968 )
wyróżnił i opisał na tym obszarze kilka dużych pól wydmowych, a wśród
nich rozległe pole wydmowe „Lasów Turawskich”. W przytoczonych opracowaniach autor stwierdził, że wydmy Niziny Śląskiej występują na różnych pod względem genezy i wieku osadach piaszczystych. Dokonał analizy morfologii, wybranych cech morfometrycznych form oraz struktury
wydm. Na tej podstawie autor uznał wydmy stobrawskie za formy stacjonarne, zgodnie z panującymi wówczas poglądami, choć dostrzegł sprzeczność między dynamicznymi kształtami wydm a udowodnionym, w jego
opinii, stacjonarnym charakterem form eolicznych.
Oprócz prac ogólnych istnieją także opracowanie szczegółowe. Artykuł
T. Szczypka i J. Trembaczowskiego ( 1982 ) poświęcony jest niewielkim
formom podobnym do barchanów w obniżeniu Małej Panwi. Autorzy
ci stwierdzili, że powstały one w wyniku akumulacji piasku przez wiatry
zachodnie, a ich oryginalny barchanopodobny kształt wynika z lokalnych
uwarunkowań związanych z cechami podłoża wydm.
T. Szczypek ( 1986 ), analizując procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, dokonał także pewnych porównań
wydm i różnych cech budujących je osadów z obszarów przyległych, w tym
w dolinie Małej Panwi.
Wyraźne wyodrębnianie się P W M P i S z rozległego otoczenia stwarza
możliwość łatwiejszego uchwycenia niektórych czynników, które sprzyjały
formowaniu się Pasa. Wśród tych czynników są : potencjalne źródła piasku
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w otoczeniu P W M P i S dla systemu eolicznego, rola systemu fluwialnego
w koncentracji piasku i jego dostawie do Pasa oraz elementy rzeźby terenu
sprzyjające powstaniu Pasa i wpływające na jego kształt i strukturę. W tym
opracowaniu wymienione czynniki oraz charakterystyka dróg transportu
piasku w obrębie Pasa, na tym specyficznie ukształtowanym terenie, zostaną
przedstawione w zakresie, na jaki pozwala obecny etap badań.

Materiały i metody
Rozmieszczenie wydm w obrębie P W M P i S i w jego otoczeniu ( ryc. 1 )
przedstawiono na podstawie Przeglądowej Mapy Geomorfologicznej Polski
opracowanej przez zespół pod redakcją L. Starkla ( 1980 ) z uzupełnieniami
z map geologicznych Polski 1 : 200 000, ark. Wrocław ( Badura, Przybylski
1996 ) i ark. Nysa ( Wroński, Kościówko 1988 ).
Mapy geologiczne 1 : 50 000 i zamieszczone przy nich przekroje stanowiły
ważne źródło informacji dotyczących budowy geologicznej.
W opracowaniu skorzystano z materiałów dotyczących kształtu ziarn
kwarcowych, zawartych w publikacjach i w pracy magisterskiej. Autorzy
stosowali różne metody przedstawione w literaturze, wśród nich metodę
graniformametryczną B. Krygowskiego ( 1964 ). Interpretacja wyników tej
metody wymaga korekty, szczególnie gdy porównuje się je z wynikami
uzyskanymi innymi metodami. Ziarna typu γ staczające się przy nachyleniu 2 – 8 ° zostały nazwane ziarnami o bardzo dobrej i dobrej obróbce,
czyli zaokrągleniu. Okazuje się, że tylko około połowy ziarn o zaokrągleniu
< 0,6 w skali W.C. Krumbeina ( 1941 ) trafia do typu γ, pozostałe staczają się
przy większych nachyleniach płyty i zaliczane są do typu α i β ( Goździk
2001 ). Wartość nachylenia płyty, przy którym następuje staczanie się ziarn,
w pewnym stopniu zależy od powierzchni ziarna ( matowa, błyszcząca ),
a także od egzemplarza graniformametru. Z liczby ziarn γ można więc
jedynie oszacować w pewnym przybliżeniu liczebność ziarn dobrze zaokrąglonych. Jeśli uwzględnić tylko ziarna dobrze zaokrąglone ( 0,7 – 0,9 w skali
Krumbeina ), można przyjąć, niestety tylko w przybliżeniu, że ziarn tych
jest więcej o około 90 % niż cząstek typu γ.
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Potencjalne źródła piasków eolicznych
oraz rola interakcji procesów eolicznych
i fluwialnych w ich tworzeniu
Potencjalnymi źródłami piasków wydmowych są osady piaszczyste występujące przy powierzchni terenu w sąsiedztwie wydm lub w różnej odległości w kierunku, z którego wiały wiatry wydmotwórcze. N. Lancaster
( 2009 ) wyraża dominującą powszechnie opinię, że szczególnie podatnymi
na deflację, ze względu na wielkość ziarn piaszczystych, są osady rzeczne
i litoralne. Stanowią one więc główne źródło piasku wydmowego, zwłaszcza aluwia dużych rzek są ważnym dostawcą piasku do systemu eolicznego
( Muhs i in. 2003 ; Garzanti i in. 2014 ). W przypadku obszarów zlodowaconych należy uwzględnić także piaski glacifluwialne ale przede wszystkim
w fazie ich akumulacji. Wtedy analogicznie do rzek nowo deponowane
warstwy są stale eksponowane na działanie wiatru. Jeśli deflacji podlegają
już zakumulowane większe serie, w ich stropie stopniowo tworzy się warstwa materiału gruboziarnistego ograniczająca dostęp do piasku.
Aluwia z późnego pleniglacjału zasługują na uwagę nie tylko jako potencjalne źródło piasku wydmowego, ale także ze względu na istotną interakcję
ówczesnych systemów : eolicznego i fluwialnego. Dużo uwagi poświęca się
złożonej interakcji procesów eolicznych i rzecznych na obszarach pustynnych ze względu na ich wagę, co przedstawiono w przeglądowym artykule
J. E. Bullarda i I. Livingstone’a ( 2002 ). Znalazło to wyraz w wielu późniejszych publikacjach, m.in w niedawnej pracy B. Liu i T. J. Coultharda ( 2015 )
wykorzystującej zdjęcia satelitarne z różnych obszarów. Niestety nieliczne
z opracowań interakcji procesów eolicznych i fluwialnych dotyczą zimnych pustyń. Wzajemne oddziaływanie procesów eolicznych i fluwialnych
w warunkach zimnej pustyni w obrębie doliny rzeki roztokowej na Wyspie
Banksa przedstawili T. R. Good i I. D. Bryant ( 1985 ). Natomiast interakcję procesów eolicznych i rzeki roztokowej na współczesnym sandrze na
Wyspie Baffina śledzili C. McKenna-Neuman i R. Gilbert ( 1986 ).
Współdziałanie systemów eolicznego i fluwialnego w okresie pleniglacjalnym w vistulianie w Polsce sprawiło, że niektóre informacje o działaniu procesów eolicznych można uzyskać z analizy osadów fluwialnych.
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Sedymentację rzeczną cechuje znacznie większa ciągłość, podczas gdy
piaski wydmowe charakteryzują się dużą mobilnością i efemerycznością
akumulacji. Niestety brak jest dokładniejszych informacji o aluwiach pleniglacjalnych z interesującej nas części Niziny Śląskiej. Wyjątkowo dokładnie
można było poznać te osady w dużych kopalniach odkrywkowych między
którymi położona jest ta nizina – Bełchatów po stronie północno-wschodniej i Nochten po stronie zachodniej na Nizinie Łużyckiej.
W Bełchatowie można było prześledzić budowę aluwiów w dolinie
Widawki, a także w innych mniejszych dolinach do niej przyległych. Na
początku środkowego pleniglacjału była wykształcona rozwinięta dendrytyczna sieć rzeczna. Aluwia z środkowego i późnego pleniglacjału osiągają
tutaj miąższość około 30 m. Ze względu na skład litologiczny i cechy strukturalne można było podzielić je na dwie zasadnicze części ( A i C ) i trzecią
( B ) – przejściową ( Goździk 1980, 1995 ). Jednostkę A ( dolną ) tworzą głównie osady mułkowe, miejscami z domieszką materiału organicznego, z warstwami piasku. Spotyka się także nieliczne wkładki torfów. Jednostka C
( górna ) zbudowana jest z piasków średnioziarnistych z domieszką gruboziarnistych i żwirków, bez materiału organicznego. W jednostce B
( przejściowej ) udział piasku ku stropowi rośnie, a mułu maleje, rzadziej
też występują w nim domieszki materiału organicznego. Obecność materiału organicznego w jednostkach A i B aluwiów pozwoliła datować je
metodą 14C, a także prześledzić różnymi metodami ewolucję ówczesnego
świata organicznego.
Zestawienie dat z wielu publikacji umożliwiło ustalenie okresu formowania jednostki A od 33 do 25 ka BP, czyli w środkowym pleniglacjale.
Sedymentacja przebiegała w środowisku tundrowym. Akumulacja jednostki B odbywała się od 25 do 21 ka BP, a więc już w późnym pleniglacjale
( Goździk 1991, 1995, 2007b ). Zmianom cech litologicznych w jednostce B
towarzyszyła istotna ewolucja świata organicznego. Analizy pyłkowe dowodzą, że zbiorowiska tundrowe ubożały ( Krzyszkowski i in. 1993 ; Balwierz
2003 ). Na surowość klimatu wskazywały także wyniki badań chrząszczy,
gdyż ich zespół z Bełchatowa „ [ … ] należy do najlepiej przystosowanych
do zimnych warunków, jakie stwierdzono dotąd w Europie. [ … ] Klimat
był skrajnie surowy ” ( Kasse i in. 1998 ). W tym coraz surowszym, zimnym
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klimacie zaczęły rozwijać się intensywniej procesy eoliczne, na co wskazuje
rosnąca dominacja piasku średnioziarnistego w aluwiach i wzrost udziału
ziarn okrągłych matowych ( Goździk 1980, 1995 ).
Granica między jednostkami B i C jest erozyjna i data ze stropu jednostki B 21 ka BP informuje jedynie, że sedymentacja jednostki C rozpoczęła się później. W całej serii o 12-metrowej miąższości nie znaleziono
materiału organicznego mimo wielokilometrowej długości odsłonięć
i obserwacji wielu osób prowadzących badania. Datowanie spągu nadległych aluwiów z późnego glacjału, zawierających już materiał organiczny,
wskazuje, że sedymentacja jednostki C zakończyła się najpóźniej około
14 ka BP. Przedział czasowy 21 – 14 ka BP zbiega się z zanikaniem szaty
roślinnej i w konsekwencji także materiału organicznego w osadach
w Polsce ( Goździk, Pazdur 1987 ). W tym okresie rzeki anastomozujące
przekształcają się w piaszczyste roztokowe ( Goździk 1995 ). Równocześnie
na południe od granicy ostatniego lądolodu tworzą się kliny piaszczyste
i bruki z licznymi głazami rzeźbionymi przez wiatr charakterystycznych
dla zimnych pustyni ( Dylik 1969 ; Goździk 1986 ). Zarówno w piaszczystych
aluwiach, jak i zachowanych z tego okresu niewielkich wydmach oraz klinach piaszczystych jest bardzo wysoki udział okrągłych ziarn matowych
( Goździk 1980, 1991 ). Wszystko to wskazuje na panowanie w tym czasie
intensywnych procesów eolicznych.
Na wysoki udział ziarn dobrze zaokrąglonych w wydmach P W M P i S
wskazują wyniki analizy graniformametrycznej piasków z aluwiów i wydm
przeprowadzonej przez T. Szczypka i J. Trembaczowskiego ( 1982 ). Próby
pobrano w okolicach Kalet. W piaskach aluwialnych średni udział ziarn
typu γ wynosi 29 %, a w piaskach wydmowych 41 %. Jeśli uwzględni się
korektę do interpretacji wyników analizy graniformametrycznej, omawianą w części dotyczącej metod, to można szacować udział ziarn dobrze
zaokrąglonych – tj. ≥ 0,7 w skali W.C. Krumbeina ( 1941 ) – w aluwiach na
60 %, a w wydmach na prawie 80 %.
W odsłonięciach kopalni odkrywkowej w Nochten na Nizinie SaksońskoŁużyckiej w aluwiach o miąższości około 20 m z środkowego i późnego
pleniglacjału J. Mol ( 1997 ) wyróżniła trzy ogniwa : A – akumulowane od 48
do 28 ka BP, B – od 28 do około 23 ka BP. Granica między ogniwami B i C
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ma charakter erozyjny, a akumulacja ogniwa C rozpoczęła się około
20 ka BP i bezpośrednio na nim spoczywają późnoglacjalne wydmy. Cechy
litologiczne trzech kolejnych ogniw są podobne do obserwowanych w jednostkach A, B, C z Bełchatowa. Warto podkreślić, że w obrębie ogniwa C
także w Nochten nie znaleziono materiału organicznego do datowania.
J. Mol ( 1997 ) ogniwo C interpretuje jako osad „ piaszczystej rzeki roztokowej, z udziałem znacznej depozycji eolicznej, ale z przeróbką rzeczną ”.
Zmiany klimatyczne zachodzące pod koniec późnego pleniglacjału
i początku późnego glacjału powodowały ewolucję rzek od roztokowych,
przez anastomozujące, do meandrujących. Zmieniała się też interakcja
systemów eolicznego i fluwialnego. Towarzyszyło temu częstsze zachowanie się osadów eolicznych z właściwymi im strukturami wśród aluwiów
( Zieliński i in. 2014 ).
Informacje o vistuliańskich aluwiach w obrębie P W M P i S i jego sąsiedztwie są niestety skromne. Ogólne cechy późnovistuliańskich aluwiów
z obydwu kopalń powtarzają się w różnych mniejszych odsłonięciach
w Polsce środkowej i można sądzić, że także w analizowanej części Niziny
Śląskiej. Wiadomości o aluwiach z tej części niziny zawarte są przede
wszystkim na przekrojach zamieszczanych na arkuszach Szczegółowych
Map Geologicznych 1 : 50 000. Miąższość zaliczanych do vistulianu aluwiów
Odry i większych tutaj dopływów waha się od 10 do 30 m, najczęściej około
20 m, a więc rząd wielkości jest zbliżony do obserwowanego w Bełchatowie
i Nochten. Vistuliańskie aluwia na przekrojach przy mapach określano jako
piaski ze żwirami, w niektórych przypadkach podając, że niższa ich część
zawiera też muły. Przez analogię do dokładniej zbadanych aluwiów można
sądzić, że te przedstawione na przekrojach i budujące terasę nadzalewową
były akumulowane w późnym pleniglacjale. W tym okresie akumulacja
rzeczna była bardzo szybka. W Bełchatowie, w dolinie Widawki wynosiła ona 2,0 cm . rok –1, podczas gdy w późnym glacjale i holocenie – około
0,25 cm . rok –1 ( Goździk 2007b ). W późnym pleniglacjale dostarczane były
ziarna kwarcowe głównie o wysokim stopniu zaokrąglenia i zmatowienia.
Oznaczało to, że piasek nie pochodził z erozji rzecznej osadów glacifluwialnych i glacjalnych podłoża o ziarnach zróżnicowanych pod względem
stopnia zaokrąglenia i charakteru ich powierzchni.
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Od czasów gdy L. Cayeux ( 1929 ) zwrócił uwagę na zaokrąglenie i zmatowienie ziarn kwarcowych w wyniku obróbki eolicznej, liczne badania,
w tym ostatnio D. Garzantiego i in. ( 2014 ), potwierdziły opinię, że zmiana
tych cech następuje w wyniku dłuższego transportu przez wiatr. Ziarna
kwarcu piasku budującego aluwia z późnego pleniglacjału w środkowej
Polsce podlegały więc przed ich depozycją takiemu właśnie transportowi.
Przy czym piaski były powszechnie przewiewane po powierzchni wysoczyzn, o czym świadczy kształt ziarn wypełniających kliny piaszczyste bardzo często występujące na tych powierzchniach ( Goździk 1986 ).
Wspomniano wyżej o dobrze rozwiniętej sieci stosunkowo głębokich dolin
w środkowym pleniglacjale. Głębsze doliny stanowiły swego rodzaju pułapki
dla piasku transportowanego przez wiatr na wysoczyznach. Dostarczany
w znacznych ilościach materiał powodował przewagę depozycji korytowej
nad erozją i rzeki stawały się typowo agradującymi roztokowymi. W ten sposób transport rzeczny przyczyniał się do koncentracji piasków w obniżeniach
terenu. W miejscach, gdzie głębokość doliny zmniejszała się, a także w miarę
zapełniania dolin, gdy następowało ich wypłycanie, zwiększała się możliwość
deflacji i powrotu piasku do systemu eolicznego.
Oczywiście pozostaje kwestia osadów, które podlegały deflacji i transportowi eolicznemu w późnym pleniglacjale i stanowiły główny składnik ówczesnych aluwiów, a także czy poza aluwiami nie było innych źródeł piasku dla P W M P i S. Takimi źródłami mogły być różne piaszczyste
osady występujące przy powierzchni na wysoczyznach. Obszar równin
Oleśnickiej i Opolskiej przykryty jest prawie ciągłą pokrywą osadów plejstoceńskich, z czego największą powierzchnię zajmują gliny moreny dennej, w wielu miejscach przykrytej eolicznymi piaskami pokrywowymi.
Najbardziej ciągła pokrywa piasków glacifluwialnych występuje w północnej części Równiny Oleśnickiej, gdzie tworzyły się sandry z okresu
warciańskiego. Na pozostałym obszarze piaski występują w nielicznych
kemach i jako płaty wśród moreny dennej. Obserwacje z obszaru ostatniego zlodowacenia w Polsce dowodzą, że wydmy zaczęły się tworzyć zaraz
po ustąpieniu lodowca. Formy te występują znacznie rzadziej i są bardziej
skupione niż w strefie peryglacjalnej na południe od granicy tego zlodowacenia ( Goździk 1991 ). Jest to dobrze widoczne na Przeglądowej Mapie
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Geomorfologicznej Polski 1 :500 000 ( Starkel 1980 ) i pochodnej mapie
w pracy B. Nowaczyka ( 1986 ). Wydmy w obszarze ostatniego zlodowacenia z reguły występują w pradolinach i na sandrach, a więc bezpośrednio
na terenach zbudowanych z piasków glacifluwialnych. Krótki czas i droga
transportu przez wiatr sprawiły, że eoliczne osady ostatniego zlodowacenia,
zwłaszcza z późniejszych faz, wykazują stopień obróbki ziarn kwarcowych
zbliżony do obserwowanego w glacifluwialnym podłożu ( Goździk 2007a ).
Przez analogię do procesów na obszarze ostatniego zlodowacenia można
przypuszczać, że w okresie warciańskim w pradolinie Odry i na sandrach Równiny Oleśnickiej formowały się wydmy, tak jak to się dzieje na
współcześnie powstających sandrach ( McKenna-Neuman, Gilbert 1986 ).
Natomiast na mniejszych płatach piasków glacifluwialnych i w sąsiedztwie
kemów mogły powstać pojedyncze niewielkie wydmy lub pokrywy piasków eolicznych. Wkraczanie roślinności w późnym glacjale powodowało
stabilizację wydm. W tym stanie większość z nich mogła przetrwać przez
interglacjał eemski, a w vistulianie do końcowej części środkowego pleniglacjału, gdy nastąpiło wznowienie intensywnych procesów eolicznych.
Osady wydmowe należały do najłatwiej podlegających deflacji, a ściślej –
jak to określa G. Kocurek ( 1996 ) – kanibalizacji, i mogły stanowić jedno ze
źródeł piasku w P W M P i S, ale przede wszystkim pośrednio.
Z piasków wydm i z podłoża glacifluwialnego w Borach Stobrawskich
M. Gmerek ( 1994 ) przeprowadziła analizy kształtu ziarn kwarcowych
metodą morfoskopową A. Cailleux ( 1942 ) w modyfikacji J. Goździka
( 1980 ), stwierdzając udział ziarn okrągłych matowych ( R M ) 60 – 80 %,
a zaokrąglonych błyszczących ( E L ) tylko 0 – 5 %. Udział tych typów ziarn
w osadach glacifluwialnego podłoża jest zasadniczo różna, R M poniżej 40 %,
a E L 20 – 40 %. Wartości dotyczące udziału poszczególnych typów ziarn
w piaskach wydmowych, aluwiach i osadach glacjalnych są podobne do
stwierdzonych na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej ( Kobojek 2004 ) i bezpośrednio na wschód od omawianego obszaru ( Goździk 2007a ). Wyżej
wspomniano już o dużym udziale ziarn dobrze zaokrąglonych w wydmach
i aluwiach ze wschodniej części P W M P i S w okolicach Kalet ( Szczypek,
Trembaczowski 1982 ). T. Szczypek ( 1986 ), porównując udział ziarn typu
γ z piasków wydm Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i z piasków wydm
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Wyżyny Śląskiej oraz Równiny Opolskiej, stwierdził prawie identyczne
średnie. Średnie te przekraczały 30 %, a więc z pewnym przybliżeniem
można szacować udział ziarn dobrze zaokrąglonych na około 60 %.
Wyniki uzyskane różnymi metodami przez różnych autorów wskazują
na wysoki udział ziarn dobrze zaokrąglonych, w tym okrągłych matowych
w wydmach. Udział takich ziarn w piaskach glacifluwialnych jest o ponad
połowę niższy. Natomiast udział ziarn błyszczących w wydmach jest niższy
około dziesięciokrotnie. Różnice dowodzą, że tylko niewielka część piasku
z podłoża mogła bezpośrednio albo z niewielkiej odległości być inkorporowana do obecnie istniejących wydm. Natomiast piaski glacifluwialne włączane do transportu przez wiatr już w początkowym okresie rozwoju intensywnych procesów eolicznych vistulianu podlegały abrazji, zmieniając swój
kształt, i w takiej postaci mogą wchodzić w skład wydm położonych dalej
na wschód.

Geomorfologiczne uwarunkowania transportu
i akumulacji eolicznej w Pasie Wydmowym
Małej Panwi i Stobrawy
Ważna rola aluwiów jako źródła piasku dla wydm dobrze widoczna jest na
Nizinie Śląskiej. Rozpatrując tutaj położenie zespołów wydmowych w stosunku do rzek i ich dolin, można zauważyć pewne prawidłowości. W południowej części Niziny Śląskiej Odra, Nysa Kłodzka i Ścinawa mają orientację południkową, a więc prawie prostopadłą do kierunku vistuliańskich
wiatrów wydmotwórczych z W N W na E S E. Odra do ujścia Małej Panwi
nieco odchyla się od linii południkowej ku zachodowi, jednak i w tym przypadku kąt z tym kierunkiem wiatrów przekracza 45 º. Oznacza to, że piaski
pochodzące z deflacji aluwiów mogły być transportowane poza dolinę.
Aluwia podatne na deflację występują w dolinach w sposób ciągły, ale
pola wydmowe tworzyły się tylko w określonych miejscach. Wszystkie
z tych pól rozpoczynają się od dolin i ciągną się w kierunku wschodnim
lub południowo-wschodnim. Największe skupisko wydm ( P W M P i S)
i drugie co do wielkości raciborskie pole wydmowe mają swój początek
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przy dolinie największej rzeki – Odry ( ryc. 1 ), przy czym główna część
pierwszej z nich kontynuuje się wzdłuż Małej Panwi. Natomiast dwa małe
pola wydmowe rozpoczynają się od dolin – jedno Nysy Kłodzkiej, a drugie
Ścinawy. Widać korelacje między wielkością rzek i wiążących się z nimi
skupisk wydmowych.
Dolina Odry od granicy kraju do ujścia Małej Panwi graniczy po wschodniej stronie kolejno z: Płaskowyżem Rybnickim, Kotliną Raciborską, Garbem
Chełmskim i Równiną Opolską. Płaskowyż i Garb wznoszą się znacznie
ponad dolinę, więc ograniczające je skarpy stanowiły barierę dla eolicznego
transportu piasków z przewiewanych aluwiów. Piaski te wracały do systemu
fluwialnego i były przenoszone w dół rzeki. Natomiast w Kotlinie Raciborskiej
teren na wschód od doliny Odry wznosi się łagodnie, co umożliwiało transport materiału przez wiatr i formowanie znacznego pola wydmowego
(ryc. 1). Bardziej złożona sytuacja jest na odcinku Odry w miejscu, w którym
wpływa ona na Równinę Opolską. Na tej równinie w Opolu i jego sąsiedztwie
istnieje łagodne wyniesienie zbudowane z odpornych margli i wapieni kredowych, nazywane lokalnie Garbem Opolskim1. Jednak stanowi ono barierę
utrudniającą wywiewanie piasków z doliny. Dopiero w pobliżu ujścia Małej
Panwi, gdzie kończy się to wyniesienie, pojawiają się wydmy. Od tego miejsca
piasek wywiewany z aluwiów Odry mógł podlegać eolicznemu transportowi
do wschodniej części Równiny Opolskiej.
Odra od ujścia Małej Panwi zmienia kierunek na N W. Po stronie północno-wschodniej towarzyszą jej Równina Opolska i Równina Oleśnicka.
Równiny te od północy ograniczone są przez Wzgórza Trzebnickie
i Twardogórskie oraz Wysoczyznę Wieruszowską, a dalej na wschodzie Próg
Woźnicki. Stosunkowo płaski teren otoczony przez formy wypukłe sprawia,
że obszar obydwu równin ma cechy formy kotlinowatej, a więc sprzyjającej akumulacji eolicznej i rzecznej. W tej długiej formie wydmy skupiły się
w części południowo-wschodniej, tworząc P W M P i S. Granica zachodnia
Pasa przebiega na całej szerokości Równiny Opolskiej, a niewielki jej skrawek wkracza do Równiny Oleśnickiej. Na zachód od tej granicy występują

1

Nazwa użyta przez K. Dubel ( 1970 )
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zupełnie nieliczne wydmy i piaski pokrywowe. Może to zaskakiwać, gdyż
właśnie na Równinie Oleśnickiej występują sandry stanowiące potencjalne
źródło piasków wydmowych, a po stronie południowo-zachodniej aluwia Odry. Migrujący materiał z Równiny Oleśnickiej ku wschodowi nie
był dostatecznie uzupełniany, aby tworzyły się nowe wydmy, gdyż na jej
północno-zachodnim skraju znajdują się Wzgórza Trzebnickie blokujące
eoliczną dostawę piasku z zachodu.
P W M P i S w zachodniej części jest zwarty i biegnie przez całą szerokość
( około 40 km ) formy kotlinowatej ( ryc. 1 ). Granica zachodnia Pasa przebiega ukośnie. Najbardziej ku zachodowi wysunięty jest koniec północny,
a najbardziej na wschód – jej skraj południowy. Ten kształt granicy jest uwarunkowany rzeźbą. Równolegle do doliny Odry ciągnie się teren najbardziej
wyrównany, ale w miarę oddalania się od doliny ku północy powierzchnia jest coraz bardziej urozmaicona ( ryc. 1 ). Na wyrównanej powierzchni
transport eoliczny odbywał się najszybciej. Wypukłości terenu, nawet niezbyt duże, opóźniały ten transport. Dlatego wydmy z południowej części
Pasa przesunęły się dalej ku wschodowi.
Zachodnią granicę P W M P i S przecinają Wzgórza Świerczowskie, które
stanowiły przeszkodę dla migrujących wydm. Przy czym w części południowej Wzgórza są niższe i tu nastąpiło tylko opóźnienie migracji wydm
w stosunku do tych, które wędrowały bliżej Odry i były poza zasięgiem tej
wypukłej formy. W strefie północnej, gdzie transport eoliczny był najwolniejszy, część wydm, w momencie gdy nastąpiła ich stabilizacja, znajdowała się jeszcze po zachodniej stronie wału. Dzięki temu można prześledzić
cechy wydm przekraczających taką przeszkodę, co zostanie szczegółowo
przedstawione w dalszej części tekstu.
Wzgórza Świerczowskie są asymetryczne ( ryc. 2B, C, D ), zachodnie zbocza są łagodnie nachylone, a wschodnie strome. W północnej części – znacznie szerszej i wyższej – obserwujemy wysunięte w kierunku zachodnim dwie
wąskie i długie formy wypukłe. W południowej części Wzgórza są znacznie
niższe i węższe. Różnice w rzeźbie między dwiema częściami Wzgórz miały
istotne znaczenie dla tempa migracji wydm w późnym plenivistulianie.
W północnej części Wzgórz Świerczowskich już dwie niewielkie formy
wypukłe po stronie zachodniej stanowiły pierwszą przeszkodę dla wydm
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migrujących ku wschodowi i dlatego są tu najdalej na zachód wysunięte
wydmy całego P W M P i S. Pomiędzy tymi dwiema przeszkodami wydmy
nie występują ( ryc. 2D ). Te pierwsze formy eoliczne są niewielkie i niskie
( tab. 1, ryc. 2A ). Interesujące jest, że w niewielkiej odległości dalej na
wschód, w wyższej części dowietrznych stoków Wzgórz Świerczowskich
powstały formy wydmowe o prawie dwukrotnie większej długości i wysokości. Wzrastające nachylenie stoków wzniesień powodowało silniejsze
hamowanie transportu i sprzyjało akumulacji piasków eolicznych. Jeszcze
dalej na wschód, już na stosunkowo płaskiej wierzchowinie Wzgórz, gdzie
transport eoliczny był przyspieszony, a przez to brak było dogodnych
warunków do akumulacji, wydmy są nieliczne i nie osiągają dużych rozmiarów. Po zawietrznej stronie wzniesień, na wschód od północnej części
Wzgórz Świerczowskich, ulokowanych jest kilka rozproszonych, pagórków
wydmowych. Formy zbudowane z materiału piaszczystego, który pokonał
przeszkodę morfologiczną, są przeważnie niskie, chociaż niektóre z nich
osiągają znaczną długość. Dalej na wschód pojawiają się formy wyższe
i większe, usytuowane wzdłuż osi, jaką stanowi dolina Stobrawy, która
posiada tu przebieg równoleżnikowy, zgodny w przybliżeniu z kierunkiem
wiatrów wydmotwórczych ( ryc. 2 A, D ).
Tab. 1. Wybrane cechy morfometryczne wydm w rejonie Wzgórz Świerczowskich,
w północno-zachodniej części Pasa Wdmowego Małej Panwi i Stobrawy
Tab. 1. Selected morphometric characteristics of the dunes in the Świerczów Hills
area, in the north-western part of the Mała Panew and the Stobrawa Dune Belt
Wzgórza Świerczowskie

dolna część
stoków

wyższa część
stoków

na
wierzchowinie

na
wschodnich
stokach

Wydmy
po wschodniej
stronie
Wzgórz
do rzeki
Stobrawy

część
pn.

430, 0

750,0

470,0

*

770,0

5,4

11,2

5,2

*

6,4

część
pd.

*

*

*

*

470,0

*

*

*

*

6,3

wydmy
Obszar występowania wydm

Cechy
morfometryczne
wydm

L (m)
H (m)
L (m)
H (m)

na zachodnich stokach Wzgórz

L(m) – średnia długość wydm w metrach; H(m) – średnia wysokość wydm w metrach;
* – brak wydm
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A – Dunes heights in the north-eastern part of the Belt. The line shows the average values. Points mean height of dunes. B – Digital relief
model of north-eastern part of the Belt with marked dunes. The geographical regions names can be found in the description of Fig. 1.
C – The hypsometric profile of the north-eastern part of the Belt along the line indicated in figure 2 Part B. D – Dunes distribution and
heights within The Świerczów Hills and their neighborhood.

Fig. 2. The distribution and morphometry of dunes in the north-eastern part of the Mała Panew and the Stobrawa Dune Belt
in the context of relief

A – Wysokości wydm w północno-wschodnim fragmencie Pasa. Linią zaznaczone zostały wartości uśrednione. Punkty oznaczają wysokości zmierzonych wydm północnej części Pasa. B – Cyfrowy model wysokościowy północno-wschodniej części PWMPiS z naniesionymi
wydmami. Nazwy mezoregionów oznaczone kodem cyfrowym znajdują się w opisie ryc. 1. C – Profil hipsometryczny północno-wschodniej
części Pasa wzdłuż linii zaznaczonej w części B ryciny. D – Rozmieszczenie i wysokości wydm w obrębie Wzgórz Świerczowskich i ich
sąsiedztwie.

Ryc. 2. Rozmieszczenie i morfometria wydm w północno-wschodniej części Pasa Wdmowego Małej Panwi i Stobrawy na tle rzeźby
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Południowy fragment Wzgórz Świerczowskich – niski i wąski – nie stanowił tak znaczącej przeszkody dla transportu materiału piaszczystego.
Z tego względu nie ma tu form wydmowych po stronie dowietrznej wzniesień, na ich wierzchowinie oraz na przeciwległych zawietrznych stokach.
Migracja wydm odbywała się stosunkowo szybko. Pagórki wydmowe
występują w skupieniu dopiero u podnóża zawietrznego zbocza Wzgórz.
Przeważają formy o niewielkiej długości, nieznacznie wyższe do tych obserwowanych na wierzchowinie północnej części Wzgórz Świerczowskich
( tab. 1, ryc. 2D ). Obserwowane silne skupienie wydm w tej strefie związane
jest z barierą, jaką stanowiła rzeka Stobrawa, płynąca tutaj blisko wzniesień i przybierająca kierunek SW, w przybliżeniu poprzeczny w stosunku
do wiatrów wydmotwórczych. Takie usytuowanie doliny rzecznej powodowało, że transportowany eolicznie, w kierunku wschodnim, piasek trafiał w dużej części do systemu fluwialnego. Piasek z aluwiów ponownie
był zabierany przez wiatr i transportowany dalej na wschód, stopniowo
formował wydmy. Z tego powodu bezpośrednio na wschód od rzeki nie
ma wydm. Pierwsze formy eoliczne pojawiają się w pewnym oddaleniu od
Stobrawy ( ryc. 2 B, D ). Ruch wydm dalej w kierunku wschodnim odbywał
się bez przeszkód wzdłuż linii wyznaczonej przez przebiegającą równoleżnikowo dolinę rzeki Bogacicy.
PWMPiS, początkowo zwarty, dzieli się na dwa wąskie ramiona wysuwające się daleko ku południowemu wschodowi ( ryc. 1 ). W ramieniu
południowym widoczna jest kontynuacja cech pola wydmowego z części zachodniej. W ramieniu północnym zaś wydmy występują rzadziej
i są mniej równomiernie rozmieszczone. Przyczyny różnic wykształcenia
obydwu ramion zostaną omówione dalej. Uderzająca jest część środkowa
między obydwoma ramionami, gdzie zwarta część Pasa z wydmami się
kończy, a dalej wydmy nie występują, mimo że Równina rozciąga się w kierunku wschodnim. Nie ma więc przyczyny związanej z ukształtowaniem
powierzchni. Jednak w kierunku dowietrznym ( W N W ) widoczny jest odcinek Stobrawy, w dolnym jej biegu zorientowany prostopadle do kierunku
wiatrów. Tutaj rzeka mogła w istotny sposób opóźniać transport materiału ku wschodowi i jego część znosić do Odry, wzbogacając jej aluwia.
W północnej części Pasa dopływ Stobrawy Budkowiczanka ma orientację
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zbliżoną do kierunku wiatrów i nie stwarzał takich trudności w eolicznym
transporcie piasku ku wschodowi. W południowej części Pasa, do której
bezpośrednio trafiał piasek z aluwiów Odry, nie było przeszkód geomorfologicznych i hydrologicznych utrudniających transport ku wschodowi.
Wydmy z południowego ramienia stanowią kontynuację pola wydmowego z zachodniej części Pasa w kierunku południowo-wschodnim ; nie ma
żadnej przerwy. Pole wydmowe w obrębie tego ramienia jest długie i wąskie.
Można w nim wyróżnić dwa odcinki. W pierwszym odcinku o długości
około 65 km wydmy występują w sposób ciągły, koncentrując się wzdłuż
doliny Małej Panwi i jej bliskiego sąsiedztwa. W odcinku wysuniętym najdalej na wschód, o długości około 25 km, zagęszczenie wydm znacznie
się zmniejsza. Ciągłe i długie pole wydmowe rozwinęło się na Równinie
Opolskiej, a dopiero w końcowym odcinku, przy granicy z Garbem
Tarnogórskim i w jego obrębie, nastąpiły zmiany cech pola wydmowego.
W pierwszym odcinku południowego ramienia charakterystyczny jest
rozkład wydm w stosunku do osi ramienia, jaką jest Mała Panew. Po północno-wschodniej stronie tej osi pasmo wydm biegnie wzdłuż doliny
i jej najbliższego sąsiedztwa. Natomiast po południowo-zachodniej stronie
widoczne są wyraźne odgałęzienia o dominującej orientacji równoległej do
Małej Panwi, a więc i kierunku wiatrów wydmotwórczych. Odmienność
w rozmieszczeniu wydm po obydwu stronach tej głównej rzeki wynika
z różnic w ukształtowaniu i kierunku biegu dopływów. Po stronie północno-wschodniej, w miarę oddalania się od Małej Panwi powierzchnia
łagodnie się wznosi, a liczne jej dopływy zorientowane są prostopadle do
kierunku wiatrów wydmotwórczych. Piasek transportowany przez wiatr
napotykał po drodze strumienie i często podlegał erozji, a następnie transportowi ku rzece głównej. Po stronie południowo-zachodniej osi wyraźnie
wcięte doliny ( kolejno od zachodu : Suchej, Chrząstawy i Stoły-Pniowca ),
o orientacji prawie równoległej do Małej Panwi, a więc i dominujących
wiatrów, sprzyjały migracji w ich obrębie. Utworzone w tych dolinach
odgałęzienia kończą się w kierunku wschodnim, gdyż odcinki źródłowe
tych rzek są położone poza Równiną Opolską w obrębie Chełmu i Garbu
Tarnogórskiego. Znajdujące się tam wzniesienia stanowiły blokadę dla
migrujących wydm.
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Najdalej na wschód położony odcinek ramienia południowego wkracza
w południkowe obniżenie w obrębie części Garbu Tarnogórskiego zamykającego od wschodu Równinę Opolską. Według S. Gilewskiej ( 1963 )
obniżenie to było związane z odwadnianiem zaproża środkowotriasowego
w młodszym trzeciorzędzie. Wspomniano wyżej, że ta część ramienia południowego zwęża się. Zwężenie wynika z ram wyznaczonych przez kształt
wykorzystanego obniżenia, natomiast zmniejszenie gęstości występowania wydm jest spowodowane utrudnieniem transportu piasku ze względu
na wyraźne wznoszenie się terenu w strefie wyżynnej. Migrujące wydmy
w obrębie obniżenia napotkały blisko doliny Czarnej Przemszy przeszkodę
w postaci wzniesień zbudowanych z wapieni i dolomitów progu środkowotriasowego. Wprawdzie próg jest rozczłonkowany przez doliny Czarnej
Przemszy i jej dopływów, ale wzniesienia okazały się dostatecznie duże, by
hamować migrację w kierunku E S E.
Wyodrębnienie północnego ramienia P W M P i S rozpoczyna się jeszcze w północnej części Równiny Opolskiej, na łagodnie wznoszącej się ku
wschodowi powierzchni strefy przejściowej ku południkowemu odcinkowi
Progu Woźnickiego. W całym ramieniu widoczna jest wyraźnie mniejsza
gęstość form wydmowych niż w części zachodniej i ramieniu południowym
( ryc. 1, ryc. 2B ). Ramię północne Pasa osiąga długość około 50 km, z czego
ponad 30 km leży na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Ścieżka
migracji wydm biegnie wzdłuż linii o przebiegu W N W – E S E ( ryc. 2B ).
Formy przekraczają Próg Woźnicki w miejscu rozcięcia zboczy przez
dolinę rzeki Budkowiczanki, zorientowaną zgodnie z kierunkiem wiatrów
wydmotwórczych.
W odcinku początkowym północnego ramienia widoczne jest gwałtowne
zmniejszenie gęstości występowania form wydmowych. Dalej ku wschodowi wydmy występują już na obszarze Progu Woźnickiego, zarówno po
jego zachodniej dowietrznej stronie, jak również na zawietrznych, wschodnich stokach. Jedynie na samym szczycie Progu, w bardzo wąskiej strefie,
wydm nie ma – ze względu na niesprzyjające warunki aerodynamiczne dla
akumulacji piasku. Wydmy w obrębie Progu Woźnickiego to formy niewielkie, o średniej wysokości około 6 m ( ryc. 2A ).
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Na wschód od Progu Woźnickiego północne ramię Pasa obejmuje tereny
Obniżenia Liswarty. W dnie Obniżenia znajduje się strefa o szerokości kilku
kilometrów, gdzie widoczne jest rozrzedzenie występowania wydm do miejsca, gdzie migrację form blokowała dolina Liswarty. Przy krawędzi doliny
powstały dwie największe w Obniżeniu wydmy, których wysokości sięgają
około 15 m, a pozostałe wydmy są niewielkie i osiągają wysokość około 5 m.
Można przypuszczać, że powstanie tak wysokich form wynikało ze wzrostu
wilgotności podłoża w dolinie w okresie początków stabilizacji wydm.
Najdalej na wschód sięgające wydmy północnego ramienia PWMPiS
znajdują się na zachodnich zboczach Progu Herbskiego. Większość z nich
to formy małe o wysokości około 5 m. Tylko jedna wydma leżąca w najwyższej części stoku osiąga wysokość około 14 m (ryc. 2A, B, C). Na wznoszącym
się stoku Progu Herbskiego zakończyła się migracja wydm tego ramienia.

Wnioski
1. Głównym, bezpośrednim źródłem piasku wydmowego w P W M P i S
były aluwia. Już dawniej uważano aluwia z bliskiego sąsiedztwa za jedno
z ważnych źródeł. Jednym z argumentów przemawiających za tym było
podobieństwo obróbki ziarn kwarcowych. W starszych opracowaniach nie
rozważano przyczyny pojawienia się cech charakterystycznych dla abrazji eolicznej w aluwiach wyrażające się wysokim stopniem zaokrąglenia
i zmatowienia ziarn piasku. Jednocześnie uważano, że poza dolinami i ich
bliskim sąsiedztwem źródłem piasku wydmowego były występujące w podłożu lub bliskim sąsiedztwie piaski glacifluwialne.
Na analizowanym terenie do potencjalnych źródeł należą także piaski
glacifluwialne, jednak analizy kształtu ziarn dowodzą, że osady te nie stanowiły bezpośredniego dostawcy piasku dla wydm. Wysoki stopień obróbki
i zmatowienie ziarn w wydmach P W M P i S wskazuje, że piaski takie pośrednio, dopiero po dostatecznie długotrwałym transporcie eolicznym stawały
się tworzywem wydm. Przy czym ten transport odbywał się w warunkach
interakcji systemu eolicznego i fluwialnego, czego dowodem jest upodabnianie się kształtu ziarn wydmowych i aluwialnych.
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2. W rozległej strefie peryglacjalnej położonej na południe od granicy
ostatniego zlodowacenia w Polsce, obejmującej i P W M P i S, przede wszystkim w aluwiach z późnego glacjału zapisana jest interakcja systemu fluwialnego i eolicznego. Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym tej interakcji
był rozwój sieci głębokich dolin w okresie od schyłku zlodowacenia środkowopolskiego, przez interglacjał eemski, do środkowego pleniglacjału.
W końcu środkowego plenivistulianu i w jego późnej fazie transportowane przez wiatr piaski często napotykały doliny, dostarczając materiału
aluwiom, ale one z kolei często stawały się źródłem piasku wydmowego.
Wyraźny stopniowy przyrost ilości ziarn matowych, coraz lepiej zaokrąglonych w końcu środkowego i na początku późnego pleniglacjału wskazuje,
że aluwia narastały wraz z postępującą eoliczną abrazją ziarn.
Relacje między systemem eolicznym i fluwialnym w dużym stopniu
zależały od orientacji rzek w stosunku do kierunku wiatrów wydmotwórczych. W przypadku gdy ten kierunek był prostopadły, piaski migrujących
wydm dochodzące do rzeki podlegały erozji i transportowi fluwialnemu,
a niemała ich część pozostawała w aluwiach, które osiągnęły znaczną miąższość. Świeże aluwia po zawietrznej stronie rzeki podlegały deflacji, następnie eolicznemu transportowi, a w pewnej odległości formowały się z nich
wydmy. Oznaczało to hamowanie transportu wzdłuż drogi wyznaczanej
przez wiatr. Natomiast w przypadku orientacji rzeki równoległej do kierunku wiatrów wydmotwórczych ta rola utrudniająca transport eoliczny
ulegała silnej redukcji. Wymienione skutki interakcji systemu fluwialnego
i eolicznego zależą także od wielkości rzek. W P W M P i S w rzekach średniej
wielkości ( Stobrawie i Budkowiczance ) prześledzono hamujący wpływ ich
odcinków zorientowanych prostopadle do kierunku migracji wydm.
3. Izolacja P W M P i S od innych dużych skupisk wydmowych oznaczała
uniknięcie interferencji procesów eolicznych z takimi skupiskami. Obraz
Pasa jest w związku z tym bardziej uproszczony. Wzajemne przestrzenne
usytuowanie głównych form terenu w rejonie Pasa i jego otoczeniu miało
zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju i utworzenia w obecnym kształcie.
Nizina Śląska położona jest po stronie zachodniej, a więc dowietrznej. Na
tej nizinie występowały przy powierzchni osady stanowiące źródło piasku
wydmowego, nagromadzonego m.in. dzięki interakcji systemu eolicznego
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i fluwialnego związanego z Odrą, przy udziale jej większych dopływów :
Małej Panwi i Stobrawy. Płaski teren równin Oleśnickiej i Opolskiej, silnie wydłużony zgodnie z kierunkiem wiatrów wydmotwórczych, stwarzał korzystne warunki do formowania i migracji wydm. W ukształtowanej zachodniej części i większości południowo-wschodniego ramienia
P W M P i S wydmy występują dość gęsto i równomiernie.
Elementy Wyżyny Śląsko-Krakowskiej zamykające od strony wschodniej tereny nizinne zmieniały warunki migracji. Wkraczanie wydm na
obszar wyżynny następowało tylko w ograniczonych miejscach – obniżeniach zorientowanych równolegle do kierunku wiatrów wydmotwórczych.
Transport eoliczny piasków na wznoszące się tereny wyżynne był utrudniony, co powodowało zmniejszenie gęstości wydm. Znaczne deniwelacje terenu przyczyniały się do nierównomiernego rozmieszczenia wydm,
odpowiednio do zróżnicowanych warunków aerodynamicznych.
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