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Variation and diversity aeolian falls and transport in Guciów
( Central Roztocze ) in the years 1997  –  2010
Abstract : This paper presents the results of a 14-year study of aeolian transport and
falls of the Roztocze, using installed at three points ( hilltop, slope and valley bottom ) the aeolian catchers of Podsiadłowski ( Podsiadłowski 1994 ) and jars. It was
found a systematic decrease of the magnitude of aeolian transport, associated with
decreasing acreage of farmland in the area. In contrast, less visible trend occurs in
the case of aeolian falls, wherein part of the organic material increases. The usefulness of the research conducted primarily to determine the variation, changes and
the trend rate of aeolian processes.
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Wstęp
Współczesne procesy eoliczne mogą odgrywać istotną rolę w modelowaniu
rzeźby obszarów użytkowanych rolniczo, zwłaszcza tam, gdzie w podłożu
występują utwory piaszczyste, a w poziomie orno-próchnicznym dominują
piaski pylaste. Młode pokrywy eoliczne stwierdzono na obszarach urzeźbionych : w Beskidach ( Gerlach, Koszarski 1968 ; Gerlach 1986 ), w Sudetach
( Jahn 1969 ), w Górach Świętokrzyskich ( Jóźwiak 1999a, 1999b ) oraz na
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Pojezierzu Pomorskim ( Szpikowski 2008 ). W Polsce środkowej, na obszarach o przewadze równin, gdzie procesy stokowe są mało intensywne, procesy eoliczne mogą być głównym czynnikiem przekształcającym rzeźbę,
np. w Wielkopolsce ( Podsiadłowski, 1988, 1998 ; Stach 1995 ). Na wyżynach
znaczenie procesów eolicznych jest różnie oceniane ( Wojtanowicz 1990 ;
Repelewska-Pękalowa, Pękala 1991 ). Istotne znaczenie mają prawdopodobnie tylko procesy niweo-eoliczne ( Rodzik, Siwek 2008 ), jednak i one
nie odgrywają dużej roli rzeźbotwórczej z powodu kohezyjności utworów
powierzchniowych oraz struktury agrarnej, cechującej się znacznym rozdrobnieniem pól ( Rodzik i in. 2008 ).
Badania procesów eolicznych w Guciowie na Roztoczu Środkowym
( Tomaszowskim ) rozpoczęto w 1995 roku, w ramach interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Roztocza ( Gawrysiak i in. 1997 ),
i kontynuowano przez kilkanaście lat. Chociaż lokalizacja obszaru badań
była podyktowana głównie względami organizacyjnymi, to można uznać,
że rejon Guciowa jest reprezentatywny dla Roztocza, gdzie zróżnicowane warunki naturalne oraz działalność człowieka wpływają m.in. na
zróżnicowanie współczesnych procesów geomorfologicznych ( Rodzik,
Stępniewski 2005 ).
Celem badań była ocena wielkości transportu i opadu eolicznego na
obszarze wyżynnym o znacznym stopniu lesistości. Usytuowanie punktów badawczych pozwoliło na określenie zróżnicowania tych procesów
pod względem podstawowych form rzeźby ( wierzchowina, zbocze, dno
doliny ). Badania prowadzono w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, skutkującej zmianami użytkowania ziemi, co pozwoliło na określenie ich wpływu na zmienność procesów eolicznych.

Obszar badań
Roztocze jest łukowatym pasmem wzniesień o szerokości kilkunastu kilometrów. Trzon budowy geologicznej stanowią miąższe pokłady wapienno-krzemionkowych skał osadowych – gez, opok i opok marglistych.
Wśród utworów pokrywowych okolic Guciowa skały te zajmują około ¼
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powierzchni. Ich wychodnie ograniczone są na ogół do wierzchołków
wzgórz i ich stoków, będących pozostałościami dawnych poziomów zrównań wierzchowinowych i ostańców denudacyjnych w strefach wododziałowych. W okolicy Guciowa powierzchnie zrównań znajdują się obecnie
na wysokościach 350 – 340 oraz 330 – 320 m n.p.m. Wierzchołki i stoki
kredowych wzniesień nadbudowane są w wielu miejscach przez pokrywę
lessową o miąższości przekraczającej 5 m. Pokrywa lessowa zajmuje w okolicach Guciowa 22 % powierzchni i jest zwykle porozcinana wąwozami.
Obniżenia dolinne wypełnione są różnoziarnistymi piaskami zalegającymi
u podnóży stoków i w dnach suchych dolin oraz piaskami i mułkami rzecznymi wypełniającymi dna dolin rzecznych, w tym sterasowane dno doliny
największej rzeki regionu – Wieprza. Łącznie osady piaszczysto-mułkowe
różnej genezy zajmują w tym rejonie ponad 27 % powierzchni. W stale
podmokłych lub okresowo zalewanych fragmentach den dolin, poza piaskami, zalegają też namuły torfiaste ( około 5 % ) i mady ( 4 % ). Stosunkowo
dużą powierzchnię ( 14 % ) zajmują piaski eoliczne, występujące w różnych
sytuacjach morfologicznych – najczęściej w obrębie den dolin, ale także na
wierzchowinach i stokach ( Maruszczak, Świeca 2004 ).
Urozmaicenie osadów i rzeźby terenu wpłynęło na znaczne zróżnicowanie lokalnych warunków klimatycznych, stosunków wodnych, gleb oraz
szaty roślinnej. Średnia wieloletnia temperatura powietrza na Roztoczu
Środkowym wynosi 7,0ºC, a roczna amplituda ( 21,5ºC ) należy do najwyższych w Polsce. Najcieplejszym miesiącem jest zwykle lipiec, najchłodniejszym zaś styczeń. Średnia roczna suma opadów w Guciowie w latach
1995 – 2009 wyniosła 706 mm i była równa średniej wieloletniej w pobliskim Zwierzyńcu ( Kaszewski 2004 ). Roczne sumy opadów atmosferycznych, obliczone dla lat hydrologicznych, wahały się od 548 ( w 1996 r. ) do
873 mm. Opady w półroczach ciepłych były na ogół wyższe niż w chłodnych i stanowiły od 82 do 52 % rocznej sumy, z wyjątkiem 1996 r., w którym
opady półrocza letniego stanowiły tylko 47 % sumy rocznej. Najwyższymi
opadami charakteryzował się zwykle lipiec, najniższymi zaś styczeń. Średni
czas trwania pokrywy śnieżnej wyniósł 90 dni. Najdłużej ( 126 dni ) utrzymywała się ona w 1996 r., a najkrócej w 2007 r. – 50 dni ( Stępniewska 2007 ;
Stępniewski, Rodzik 2008 ).
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Cyrkulacja atmosferyczna nad Roztoczem cechuje się przewagą napływu
mas powietrza z sektora zachodniego i kierunków wiatru modyfikowanych
przebiegiem głównych dolin. Kierunki W i S W zdecydowanie przeważają
w okresie jesienno-zimowym, wczesną wiosną wzrasta nieco udział wiatrów z sektora E, a w ciągu lata i wczesnej jesieni dominuje kierunek N W.
Przeciętna prędkość wiatru w Tomaszowie Lubelskim nie jest duża, gdyż
wynosi 3,3 m · s –1. Największe prędkości wiatru występują jesienią i zimą
z kierunku W, a najmniejsze też w tym czasie, ale z kierunku N E. Niska jest
częstość występowania dni ( 2 – 3 w roku ) z wiatrem o prędkości powyżej
15 m·s-1 ( Kaszewski 2004 ).
Roztocze Tomaszowskie jest regionem rolniczo-leśnym. W górnej części
dorzecza Wieprza, gdzie dominują kompleksy gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych oraz rdzawych i bielicowych, ponad połowę powierzchni
zajmują użytki rolne ( w tym grunty orne ponad 41 %, łąki i pastwiska blisko
10 % ), a na lasy przypada nieco ponad 42 % ( Świeca i in. 2004 ). Mimo stosunkowo wysokich opadów, śnieżnych zim i niższych temperatur powietrza
cieki i zbiorniki wodne oraz obszary podmokłe są nieliczne, a ich udział nie
przekracza 1 % całkowitej powierzchni ( Maruszczak, Świeca 2004 ). W bezpośrednim otoczeniu Guciowa lasy zajmują przeważającą powierzchnię,
gdyż wieś znajduje się w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
z którym grunty wsi graniczą bezpośrednio z trzech stron ( ryc. 1 ).

Metody pomiarów
Porównywalne, pod względem metodycznym, wyniki pomiarów procesów eolicznych w Guciowie uzyskano : dla transportu eolicznego w okresie 1997 – 2010, natomiast dla opadu eolicznego w okresie 1998 – 2009.
Pomiarów transportu eolicznego dokonywano za pomocą trzech standardowych deflametrów ( Podsiadłowski 1994 ), zainstalowanych w pobliżu
Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS. Umieszczono je : ( I ) na ugorowanym, płaskim wierzchołku ostańca denudacyjnego zbudowanego z gez, na
wysokości 305 m n.p.m., w sąsiedztwie gruntów ornych ; ( II ) na wysokości
250 m n.p.m., w obrębie piaszczystej, wysokiej terasy doliny Wieprza ; ( III )
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Ryc. 1. Położenie stanowisk pomiarów procesów eolicznych w Guciowie w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego ; I, II, III – stanowiska
Fig. 1. Location of aeolian processes measure stations in Guciów in the neighboring
of Roztocze National Park ; I, II, III – stations

w pobliżu koryta rzeki, na wysokości 238 m n.p.m., na terasie zalewowej,
użytkowanej jako łąka kośna ( ryc. 1 ).
Zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką na każdym urządzeniu
zawieszono po pięć ekranowanych wewnątrz kolb o średnicach otworów
( wlotowego i wylotowego ) 3 cm i pojemności 0,8 dm3, przechwytujących transportowany materiał na poziomie gruntu oraz na wysokościach
50, 100, 150 i 250 cm. Kolby napełniano w około 1/4 wodą destylowaną, która
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zapobiegała wywiewaniu zgromadzonego już osadu. Ubytki wody wynikłe
z odparowania sukcesywnie uzupełniano. W okresie zimowym wodę destylowaną mieszano z denaturatem, co zapobiegało rozsadzaniu kolb przez
lód. Kolby wymieniano w ostatnim dniu każdego miesiąca. Zawartość każdej kolby przesączano przez bezpopiołowe sączki, które przed sączeniem
i po sączeniu suszono w temperaturze 105 °C oraz ważono, po czym spalano
w piecu celem rozdzielenia materiału na składową organiczną i mineralną.
Otrzymane w ten sposób ilości materiału przeliczono na wielkość transportu eolicznego, biorąc pod uwagę wielkość otworu wlotowego i obliczając średnią z pięciu kolb rozmieszczonych w profilu pionowym.
Badania opadu eolicznego rozpoczęto z trzyletnim opóźnieniem względem badań transportu eolicznego, lokując stanowiska pomiarowe obok
deflametrów. Zastosowano szklane pojemniki do pomiaru opadu eolicznego – słoje Wecka o średnicy 9 cm i pojemności około 1 l. Pojemniki
zamontowano na podstawkach z wlotem naczynia na wysokości około
20 cm nad powierzchnią gruntu, aby zapobiec przedostawaniu się do
wnętrza pojemnika materiału pochodzącego z ewentualnego rozbryzgu.
Naczynia, podobnie jak deflametry, napełniano wodą destylowaną ( około
200 ml ), której ubytki uzupełniano, a w okresie zimowym mieszano z denaturatem. Wymiany pojemników dokonywano w tym samym czasie co kolb
deflametrów, a przy pomiarach ilości materiału stosowano tę samą procedurę co przy pomiarach transportu eolicznego, wcześniej usuwając zanieczyszczenia ( martwe owady, liście itp. ).

Wyniki pomiarów transportu eolicznego
Średnia roczna wielkość transportu eolicznego w Guciowie, obliczona
z trzech stanowisk, wyniosła w latach 1997 – 2010 510 g·m-2, przy czym
zaznaczyła się wybitnie tendencja malejąca ( ryc. 2 ). Od 1997 roku ilość
transportowanego materiału stopniowo spadła z 882 g · m –2 do 63 g · m –2
w roku 2010. Wyjątkowy był rok 2001, kiedy odnotowano gwałtowny spadek
transportu ( 453 g · m –2 ), który w kolejnych latach powrócił do trendu sprzed
2001 r. Tendencja malejąca wystąpiła zarówno w przypadku przenoszenia
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Ryc. 2. Miesięczne wielkości transportu eolicznego ( średnia z trzech stanowisk )
w Guciowie w latach 1995 – 2009
Fig. 2. Monthly values of aeolian transport ( average values from the three stations )
in Guciów in 1995 – 2009

materiału organicznego, jak i materiału mineralnego. Najniższe wartości
zmierzono w tym czasie w okresie późnojesiennym i zimowym ( listopad – luty ). Najwyższe – w przeważającej liczbie lat – występowały w okresie późnowiosennym i letnim. Miesiące od maja do sierpnia odznaczały się
dwukrotnie większą wartością transportu materiału organicznego w stosunku do mineralnego. Materiał mineralny w większych ilościach niż organiczny przenoszony był natomiast w miesiącach chłodnych.
Spośród trzech punktów badawczych najwyższe wartości transportu
eolicznego wystąpiły na stoku ( II ). Niemal we wszystkich latach najniższe wartości transportu odnotowano w dnie doliny. Na tym stanowisku transport charakteryzował się największymi fluktuacjami rzędu
250 – 500 g · m –2. Na wierzchowinie ( I ) transport eoliczny zaznaczał się przeważnie jako wypadkowa wartości pomiędzy stokiem ( II ) a dnem doliny
( III ). Taki rozkład widoczny był zwłaszcza w okresie 1999 – 2003. Najwyższą
wartość transportu eolicznego odnotowano w 1998 roku na wierzchowinie
( 950 g · m –2), najniższą zaś w 2010 roku w dnie doliny ( około 42 g · m –2).
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Malejący drastycznie trend transportu zaznaczył się we wszystkich deflametrach (ryc. 3).
Wielkość transportu eolicznego w sezonach klimatycznych była zróżnicowana w zależności od lokalizacji deflametru ( ryc. 4 ). Największe wartości były notowane wiosną, kiedy najwięcej materiału było transportowane
w obrębie stoku ( 210 g · m –2 ). Nieco niższe wartości uzyskano na wierzchowinie ( 170 g · m –2 ), a najniższe w dnie doliny ( 145 g · m –2 ). Latem wielkość
transportu zmniejszała się nieco, przy zachowaniu wiosennego zróżnicowania. Najniższe wartości transportu eolicznego notowano zimą – od
90 g · m –2 na wierzchowinie do około 75 g · m –2 na stoku i 70 g · m –2 w dnie
doliny. Obliczone średnie ważone wartości transportu eolicznego kształtują
się bardzo podobnie. Najwyższymi średnimi ważonymi charakteryzowała
się wiosna ( od 189 g·m-2 na stoku do 115 g · m –2 w dnie doliny ) oraz lato ( od
167 g · m –2 na stoku do 120 g·m-2 w dnie doliny ). Zima była porą roku z najniższą średnią ważoną wielkością transportu w każdej z trzech lokalizacji.
Jej wartość wahała się w przedziale od 54 do 95 g · m –2 ( ryc. 4 ). Sumarycznie
największe natężenie transportu eolicznego w okresie badań wystąpiło na

Ryc. 3. Przebieg rocznych wielkości transportu eolicznego w Guciowie w latach
1997 – 2010
Fig. 3. The course of annual values of aeolian transport in Guciów in 1997 – 2010
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Ryc. 4. Zróżnicowanie i sezonowa zmienność transportu eolicznego w Guciowie
Fig. 4. Diversification and seasonal variability of aeolian transport in Guciów

stoku ( 534 g · m –2 ). Podobne natężenie transportu eolicznego wystąpiło na
wierzchowinie ( 522 g · m –2 ), najmniejszą zaś jego wartość otrzymano dla
stanowiska w dnie doliny ( 357 g · m –2).
Wielkość transportu eolicznego zmieniała się w ciągu całego roku ( ryc. 5 ).
Na stoku ( II ) najwięcej materiału było przenoszone w kwietniu – ponad
90 g · m –2, na wierzchowinie ( I ) w maju – około 80 g · m –2, natomiast w dnie
doliny ( III ) w czerwcu – około 85 g · m –2. Najniższe wartości przenoszonego
materiału wystąpiły w okresie zimowym. W listopadzie transport wyniósł
w dnie doliny ( III ) 22 g · m –2, w styczniu na wszystkich stanowiskach
28 g · m –2, w lutym zaś – poniżej 25 g · m –2 w dnie doliny ( III ) i na stoku ( II ).
Średnie miesięczne wartości transportu były w zasadzie odzwierciedleniem
wartości jednostkowych. Najwyższe z nich wyniosły bowiem 70,1 g · m –2,
72,4 g · m –2 oraz 69,7 g · m –2 – odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu.
Najniższe zaś 24 i 24,6 g·m–2 – w listopadzie i lutym (ryc. 5). Średnia wielkość
transportu eolicznego w okolicy Guciowa w ciągu roku wyniosła 510 g·m–2.
Pomiary transportu eolicznego prowadzano na różnych wysokościach nad powierzchnią terenu. Rozkład wielkości transportu w profilu
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Ryc. 5. Rozkład średnich miesięcznych wielkości transportu eolicznego w Guciowie
Fig. 5. Distribution of average monthly values of aeolian transport in Guciów

pionowym jest inny na każdym stanowisku ( ryc. 6 ). W zestawieniu średnich miesięcznych wielkości transportu na pięciu poziomach zauważalne są
wyraźne różnice wielkości deflatu pomiędzy poszczególnymi stanowiskami
na niższych poziomach i nieznaczne na poziomach wyższych. Z wyjątkiem
wierzchowiny ( I ) zaznacza się najniższa wielkość transportu na poziomie
1 m. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku stanowiska na stoku ( II ),
gdzie od poziomu gruntu wielkość transportu wraz z wysokością gwałtownie maleje do poziomu 1 m, powyżej zaś stopniowo wzrasta ( ryc. 6 ).

Wyniki pomiarów opadu eolicznego
Badania opadu eolicznego były prowadzone w latach 1998 − 2009. W tym
okresie stwierdzono zauważalną tendencję wzrostową całkowitego opadu
eolicznego ( ryc. 7 ). Wzrost ten spowodowany jest przez znaczący przyrost składowej organicznej opadu eolicznego, przy praktycznie stałej
wielkości składowej mineralnej. W okresie od 1998 do 2001 roku poziom
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Ryc. 6. Rozkład średnich miesięcznych wartości transportu eolicznego w profilu
pionowym
Fig. 6. Distribution of average monthly values of aeolian transport in the vertical
profile

opadu eolicznego utrzymywał się w granicach od 21,4 g·m–2 (1999) do
36,4 g·m–2 (1998). W następnych latach wysokość opadu zaczyna wzrastać
do poziomu prawie 42 g·m–2. Wysoki opad eoliczny (36 g·m–2 i więcej) utrzymał się przez prawie cały następny okres z wyjątkiem lat 2006 i 2009, kiedy
notowano zmniejszanie się jego wielkości do 26 g·m–2 i 28,5 g·m–2. Średnia
wielkość opadu eolicznego w Guciowie wyniosła w ciągu roku 33 g·m–2
Na poszczególnych stanowiskach pomiarowych stwierdzono do 2003 roku
zdecydowane rozbieżności w przebiegu opadu eolicznego między stokiem a pozostałymi punktami. W dnie doliny oraz na wierzchowinie
widoczne jest początkowo zmniejszanie się opadu eolicznego ( 1999 – 2003 )
do poziomu 15 – 25 g·m–2, a w 2004 r. jego wzrost do poziomu 35 – 45g·m–2.
Po roku 2004 na wszystkich stanowiskach widoczny był znów spadek natężenia tego procesu do poziomu z okresu 1999 – 2003 ( ryc. 8 ).
Największe wartości opadu eolicznego przypadały na okres od kwietnia
do lipca z kulminacją w czerwcu ( w dnie doliny ) lub lipcu ( na pozostałych
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Ryc. 7. Średnie miesięczne wielkości opadu eolicznego z trzech stanowisk
w Guciowie w latach 1998 – 2009
Fig. 7. Monthly values of aeolian falls from the three stations in Guciów in
1998 – 2009

Ryc. 8. Przebieg rocznych wielkości opadu eolicznego w latach 1998 – 2009 na stanowiskach pomiarowych w Guciowie
Fig. 8. Distribution of annual aeolian falls in 1998 – 2009 on measuring stations in
Guciów
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stanowiskach ) i wynosiły od 6,3 do 7,6 g·m–2. Na okres chłodny, od listopada
do lutego, przypadały najmniejsze wartości opadu rzędu 1 g·m–2. Związane
było to ze znacznym ograniczeniem opadu organicznego w opadzie eolicznym. Najszybciej po okresie chłodnym reagował system stokowy, w którym
wielkość opadu eolicznego wyraźnie korelowała z rozpoczęciem prac polowych, utrzymując wysokie wartości do sierpnia z niewielkim spadkiem
( o 1 g·m–2 ) w czerwcu. Ustająca już w sierpniu wegetacja wpływały na spadek opadu eolicznego we wszystkich punktach pomiarowych ( ryc. 9 ).

Ryc. 9. Przebieg średnich miesięcznych wielkości opadu eolicznego na stanowiskach pomiarowych w Guciowie
Fig. 9. Distribution of average monthly values of aeolian falls in Guciów

Po rozdzieleniu opadu eolicznego na dwie składowe : mineralną i organiczną, stwierdzono dominujący udział tej drugiej, zwłaszcza w miesiącach
półrocza ciepłego, kiedy udział opadu organicznego wzrasta dwukrotnie
w stosunku do opadu mineralnego. Kulminacje obu składowych opadu
eolicznego są przesunięte o jeden miesiąc ( czerwiec i lipiec ), co można
wiązać ze szczytem wegetacyjnym roślin w lipcu ( ryc. 10 ).
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Ryc. 10. Przebieg średnich miesięcznych wielkości opadu mineralnego i organicznego w Guciowie ( średnia z trzech stanowisk ) w latach 1998 – 2009
Fig. 10. Distribution of average monthly mineral and organic aeolian falls in
Guciów ( average values from the three stations ) in 1998 – 2009

Dyskusja
Okres badawczy 1997 – 2010 charakteryzował się wyraźnym spadkiem
wielkości transportu eolicznego i nieznacznym wzrostem opadu eolicznego. Wspólną cechą obu badanych procesów było ich zróżnicowanie na
poszczególnych stanowiskach pomiarowych. Największe natężenie stwierdzono na stoku położonym w sąsiedztwie gruntów ornych ( II ), mniejsze
na eksponowanej, lecz porośniętej roślinnością wierzchowinie ( I ), a najmniejsze − na łące w dnie doliny ( III ). Dla obu rozpatrywanych wielkości
charakterystyczna była też roczna zmienność natężenia przejawiająca się
wiosenno-letnim maksimum i zimowym minimum, wprost nawiązująca
do zmian udziału składowej organicznej w transporcie i opadzie eolicznym.
Średnie roczne natężenie transportu eolicznego wyniosło 510 g·m–2
i spadło czternastokrotnie z 882 g·m–2 ( 1997 r. ) do 63 g/m2 ( 2010 r. ).
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Decydującym czynnikiem była zapewne zmiana użytkowania terenu.
W okresie badań nastąpił zauważalny ubytek gruntów rolnych, na rzecz
odłogów, które szybko ulegają wtórnej sukcesji roślinnej ( Furtak, Someya
1997 ; Lorens i in. 2009 ). Postępująca sukcesja, zwłaszcza w kierunku formacji leśnych, skutecznie zabezpiecza gleby dawnych gruntów ornych
przed niszczącą działalnością wiatru, zmniejszając ponadto jego siłę transportową. Zmniejszanie się ilości transportowanego przez wiatr materiału
może być także wynikiem, choć w trudnym do oszacowania, ogólnej
poprawy jakości powietrza ( ograniczenie emisji pyłów ).
Najwyższe wartości transport eoliczny osiąga wiosną i wczesnym latem.
Szczególnie w miesiącach wiosennych, kiedy pokrywa glebowa jest słabo
zabezpieczona i dodatkowo spulchniona zabiegami agrotechnicznymi,
łatwej poddaje się wywiewaniu, a transportowany materiał przemieszcza
się na małej wysokości. Dobrze obrazują to najwyższe wartości dla stanowiska na stoku ( II ), sąsiadującego z gruntami ornymi. Duże natężenie transportu eolicznego występuje też na wierzchowinie ( I ), która mimo pokrycia roślinnego jest podatna na działanie wiatru. Wraz z wysokością n.p.m.
i osłabieniem tarcia wiatr osiąga większą prędkość, co zwiększa jego energię i sprzyja przenoszeniu materiału. Zastanawia jednak nietypowy, w stosunku do pozostałych stanowisk, rozkład wielkości transportu w profilu
pionowym, gdyż najwięcej materiału przenoszone jest na wysokości 1 m.
Było to jedyne stanowisko, w otoczeniu którego nie prowadzono w okresie badań żadnych prac polowych, dlatego w pełni okresu wegetacyjnego
dolne dwa poziomy osłaniała roślinność zielna ( Lorens i in. 2009 ).
W ogólnej sumie wielkości transportu eolicznego zwraca uwagę wysoki,
czasem nawet decydujący, udział składowej materiału organicznego. Trudne
do ustalenia jest pochodzenie tego materiału, chociaż zmiany użytkowania
ziemi i największy udział tej składowej w okresie wegetacji mogą wskazywać, że do deflametrów trafia raczej materiał pochodzący bezpośrednio
z roślin ( pyłki, drobne nasiona ) niż produkty ich rozkładu zalegające na
powierzchni gleby. Niewykluczone, że drastyczny spadek wielkości transportu eolicznego w 2001 roku w stosunku do lat poprzedzających i następnych wynika z niskiego w tym roku pylenia większości gatunków ( Pidek
i in. 2015 ). Unoszony w powietrzu pyłek roślin może znacznie zawyżać
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wielkość transportu eolicznego, zwłaszcza, że przeniesiony i złożony w jednym miejscu ( podobnie jak inny materiał eoliczny ) może w przypadku
zmiany kierunku i prędkości wiatru zostać ponownie uruchomiony.
Ponownym uruchomieniem materiału można także tłumaczyć zaskakująco niskie, w porównaniu z wynikami natężenia transportu eolicznego,
wartości opadu eolicznego, którego średnie roczne natężenie wyniosło
33 g·m–2 i było też mniej zmienne ( 42 – 21 g·m–2 ) niż transportu eolicznego. Charakterystyczny był łagodny trend rosnący, odwrotny w stosunku
do wieloletniego przebiegu natężenia transportu. Wytłumaczeniem może
być zwiększający się udział szybko zarastających nieużytków, powodujący
wyhamowanie prędkości wiatru i opadanie wyżej niesionego materiału
organicznego i mineralnego. Zwiększający się obszar z trwałym pokryciem
roślinnym dostarcza więcej materiału roślinnego, powiększając i tak już
duży udział składowej organicznej opadu eolicznego. Zawarte są w niej nie
tylko organiczne cząstki gleby, ale przede wszystkim pyłki roślin, bardzo
drobne nasiona, a także niemożliwe do eliminacji w przyjętej procedurze
badawczej glony rozwijające się w samym naczyniu pomiarowym.
Wyniki pomiarów natężenia transportu i opadu eolicznego w Guciowie
są stosunkowo wysokie w porównaniu z wynikami pomiarów spłukiwania
na roztoczańskich stokach ( Rodzik, Stępniewski 2005 ; Stępniewski 2008 ).
Wielkość opadu eolicznego przewyższa ponad 47 razy wielkość spłukiwania na stoku zalesionym i ponad 16 razy na stoku zadarnionym. Tylko na
stokach użytkowanych rolniczo ( jako grunty orne ) i na ugorze herbicydowym opad eoliczny jest od 2 do 22 razy mniejszy od spłukiwania. Należy
jednak zaznaczyć, że procesy stokowe oddziałują jednokierunkowo, natomiast procesy eoliczne wielokierunkowo. Ta sama masa materiału może
być przewiewana wielokrotnie w różnych kierunkach, natomiast jej cząstka
za każdym razem jest rejestrowana.
Średnia wielkość transportu eolicznego w Guciowie na Roztoczu oraz
jego rozkład sezonowy i przestrzenny jest zbliżony do wyników badań uzyskiwanych podobnymi metodami na Pomorzu Środkowym ( Kostrzewski,
Szpikowski 1993, 1994 ). W Wielkopolsce natężenie tych procesów jest
znacznie wyższe ( Podsiadłowski 1988, 1998 ), podobnie jak w Górach
Świętokrzyskich ( Jóźwiak 1999 a, 1999 b ), zwłaszcza po uwzględnieniu
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drastycznego spadku transportu eolicznego na Roztoczu. W porównaniu
z danymi z wymienionych powyżej obszarów, a także z danymi z Wyżyny
Lubelskiej ( Repelewska-Pękalowa, Pękala 1991 ) wielkość opadu eolicznego
w Guciowie jest znacznie niższa. Należy jednak zaznaczyć, że pomiary
mają charakter „ punktowy ”, powierzchnie zbiorcze są bardzo małe, więc
wyników nie można wprost transponować na większe obszary.

Wnioski
Relatywnie niskie wartości transportu, a zwłaszcza opadu eolicznego,
w stosunku do innych regionów wskazują, że na Roztoczu Tomaszowskim,
reprezentującym typ krajobrazu wyżynnego o znacznym stopniu zalesienia, procesy eoliczne nie odgrywają obecnie istotnej roli w procesach
rzeźbotwórczych.
Drastyczny spadek wielkości transportu eolicznego wraz ze zmniejszaniem się powierzchni użytków rolnych wskazuje na decydującą rolę użytkowania rolniczego w przygotowaniu materiału do uruchomienia deflacji.
Względnie stała wielkość opadu materiału mineralnego, niezależnie od
zmian użytkowania ziemi, wskazuje na duży udział dalekiego transportu
w opadzie eolicznym.
Znaczne dysproporcje wielkości transportu i opadu eolicznego wskazują,
że otrzymanych wyników nie można porównywać bezpośrednio z wielkością procesów stokowych. Zastosowana metoda pomiarowa ilustruje natomiast dobrze zróżnicowanie, zmienność i wieloletni trend w natężeniu
współczesnych procesów eolicznych.
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