Wydmy okolic Gidli i Pławna
(  N W część Niecki Włoszczowskiej  )
– uwagi wstępne
Jolanta Pełka-Gościniak, Józef Zatoński

Dunes in the neighborhood of Gidle and Pławno
(  N W part of the Włoszczowa Basin  ) – initial remarks
Abstract : The paper presents results of initial research on dunes located in the N W
part of the Włoszczowa Basin, i.e. morphometric analysis and the grain size distribution. Three types of dunes were observed in the study area : arch-, parabolic and
longitudinal ones. They are distributed irregularly and surrounded by aeolian cover
sands. The largest dune is a parabolic one located in the eastern part of the area.
The analysed dune is mainly built of medium-grained and moderately sorted sand.
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Wstęp
Wydmy Niecki Włoszczowskiej występują zarówno pojedynczo, jak
i w zespołach. Często towarzyszą im eoliczne piaski pokrywowe. Zostały
one szczegółowo skartowane i opisane przez A. Żołnierza (  
1975  
)
i B. Jaśkowskiego (  1984, 1988, 1996  ), m.in. na obszarze źródłowym Zwleczy
(  Jaśkowski 1984  ) czy też w Pukarzowie (  Jaśkowski 1988  ), natomiast formy
położone na wschód od miejscowości Gidle i Pławno w odległości kilku
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kilometrów od doliny górnej Warty nie były dotąd przedmiotem badań.
Usypane w późnym plejstocenie i holocenie wydmy mają zróżnicowany
kształt i wielkość. Zatem celem niniejszej pracy jest przedstawienie rzeźby
eolicznej wspomnianego obszaru oraz wstępnych wyników badań cech
granulometrycznych piasków budujących wydmy. Badania obejmowały
kartowanie geomorfologiczne, analizy morfometryczne i laboratoryjne
oraz prace kameralne. Kartowaniem objęto powierzchnię około 20 km 2,
pomiędzy dolinami Wiercicy i Warty na zachodzie i terenem bagnistym na
wschodzie oraz rzeką Mękwą i stawami hodowlanymi na północy i stokami
wzgórza kredowego na południu tego obszaru (  ryc. 1  ). Wydmy i eoliczne
piaski pokrywowe utrwalone są przez rosnący tu las sosnowy.

Obszar badań
Według J. Kondrackiego (  2002  ) badany obszar leży w północno-zachodniej
części Niecki Włoszczowskiej (  342.14  ) (  ryc. 1A  ), będącej częścią Wyżyny
Przedborskiej (  342.1  ), wchodzącej w skład Wyżyny Małopolskiej (  342  ).
Według regionalizacji geomorfologicznej S. Gilewskiej (  
1972  
) obszar
ten znajduje się w obrębie Równiny Pilicy, będącej częścią Niecki
Włoszczowskiej – podprowincji Niecki Nidziańskiej, wchodzącej w skład
prowincji Wyżyny Śląsko-Małopolskiej (  ryc. 1B  ).
W Niecce Włoszczowskiej wyróżniają się trzy mniejsze jednostki geomorfologiczne, a mianowicie : monoklinalny region zachodni, płytowy
region środkowy i monoklinalny region wschodni. Region zachodni obejmuje Próg Kredowy, znany też jako Próg Lelowski, zbudowany z piaszczystych osadów albu, cenomanu i dolnego turonu oraz margli i wapieni
turonu i senonu, zapadających pod kątem 3 – 6° ku północo-wschodowi
(  Gilewska 1972  ). Region środkowy to Równina Pilicy. Podłoże tego
obszaru budują skały mezozoiczne – przede wszystkim prawie poziomo
ułożone margle, opoki i gezy z okresu kredy górnej, przykryte młodszymi osadami czwartorzędowymi – iłami, glinami i piaskami z okresu
zlodowacenia Odry. Region ten cechuje się bardzo monotonną rzeźbą,
nieznacznymi wysokościami względnymi i obecnością rozległych równin
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań na tle jednostek fizycznogeograficznych
(  A  ) i geomorfologicznych (  B  ) (  za : Gilewska 1972 ; Mapa topograficzna Polski …
1996 ; Kondracki 2002  )
Fig. 1. Location of investigated area against the background of physicogeographical (  A  ) and geomorphological (  B  ) units (  after Gilewska 1972 ; Mapa topograficzna
Polski … 1996 ; Kondracki 2002  )

denudacyjnych, pociętych dolinami rzecznymi o niewielkim spadku
i podmokłym, niekiedy zatorfionym dnie. Szczególnie dużo podmokłości
występuje na międzyrzeczu Warty i Pilicy, będącym niskim wododziałem
między Wisłą i Odrą. Na zboczach dolin widoczne są terasy. W obrębie równin denudacyjnych można wydzielić dwie przedplejstoceńskie
powierzchnie rozcięte dolinami. Pomiędzy dolinami Pilicy i Warty od
Koniecpola do Gidli i Pławna biegnie martwa, częściowo zabagniona
dolina (  Kondracki 2002  ). Na północ od Koniecpola dolina pra-Pilicy
leży poniżej 205 m n.p.m. Rynnę wypełniają tu dwie serie szarych iłów
warwowych, przedzielonych utworami piaszczysto-mułowymi z torfem (  osady zastoiska koniecpolskiego, zabarykadowanego od północy
przez nasuwający się lądolód środkowopolski  ). Na utworach zastoiskowych zalegają gliny zwałowe i piaski sandrowe (  Gilewska 1972  ). Region
wschodni Niecki Włoszczowskiej tworzą monoklinalne Garby Czostkowa
(  270 – 300 m  ) rozdzielone subsekwentnymi, zapiaszczonymi dolinami.
Garby powstały na wychodniach opok i margli północno-wschodniego
skrzydła synkliny miechowskiej z upadami przekraczającymi 20°. W dolinach występują liczne zalesione wydmy (  Gilewska 1972  ).
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Obszar objęty badaniami w tym artykule wznosi się wyraźnie w kierunku wschodnim od doliny Warty po kulminację wzgórza kredowego.
Na wschód od tego wzgórza, na terenie wydmowym rzeźba jest falista.
Obszar ten wyróżnia się gęstą siecią hydrograficzną – płyną tu Warta,
Wiercica i Mękwa oraz występują rowy melioracyjne. W północnej części
obszaru badań znajdują się stawy hodowlane.

Budowa geologiczna obszaru badań
Najstarszymi skałami na analizowanym obszarze są opoki, margle i gezy
z kredy górnej (  ryc. 2  ). Skały te budują kopulaste wzgórze o wysokości bezwzględnej 237,3 m n.p.m. (  Złota Góra  ) i wystają spod większego płata gliny
zwałowej ze zlodowacenia środkowopolskiego. Pozostały obszar zajmują
czwartorzędowe utwory piaszczyste o różnej genezie. Miąższość pokrywy
czwartorzędowej jest bardzo zmienna i wynosi od kilku do kilkudziesięciu
metrów. Południowo-wschodnią część obszaru zajmują piaski i żwiry wodnolodowcowe ze zlodowacenia odrzańskiego. Wzdłuż rzek występują holoceńskie warstwowane piaski, mułki i żwiry rzeczne. Zwykle towarzyszą im
podmokłości. Terasy rzeczne zbudowane są z piasków i żwirów rzecznych.
W środkowej części obszaru badań występują piaski wydmowe i eoliczne
piaski pokrywowe. W obrębie równin wodnolodowcowych i teras nadzalewowych tworzą one podłużne wały i parabole. Zbudowane są z piasków
średnio- i drobnoziarnistych. Wydmy są małe, ich wysokości względne
wahają się od 2 do 10 m, a przeciętnie wynoszą 5 m. Eoliczne piaski pokrywowe nie są rozległe, mają pofalowaną powierzchnię, a ich miąższość nie
przekracza 2 – 3 m. Torfy znajdują się w północnej części terenu, w dolinie
rzeki Mękwy. Ich miąższość nie przekracza 2 m. W dolinie Warty koło Gidli
występują w postaci piasków humusowych starorzeczy, osiągając miąższość
kilkudziesięciu centymetrów (  Mądry 2003  ).

Wydmy okolic Gidli i Pławna …

Ryc. 2. Mapa geologiczna obszaru badań (  za : Biernat i in 1978  )
Km 1 – opoki, margle i gezy z kredy górnej, gzŚ 1 – glina zwałowa, fgŚ 1 – piaski i żwiry wodnolodowcowe, fB – piaski i żwiry rzeczne, fH – piaski, mułki i żwiry rzeczne, tH – torfy,
w – piaski eoliczne w wydmach.

Fig. 2. Geological map of the study area (  after Biernat et. al. 1978  )
Km 1 – Upper Cretaceous lime silicate rocks, marls and gaizes, gzŚ 1 – glacial till, fgŚ 1 – fluvioglacial sands and gravels, fB – alluvial sands and gravels, fH – alluvial sands, loams and
gravels, tH – peats, w – aeolian sands in dunes.

Wydmy na obszarze badań
Na podstawie analizy mapy hipsometrycznej (  
Mapa topograficzna
1996 a i b  ) i obserwacji terenowych na badanym obszarze wyróżniono sześć
form wydmowych. Opierając się na klasyfikacji J. Wojtanowicza (  1968  ),
wydzielono tu dwie wydmy paraboliczne, jedną łukową oraz trzy podłużne
(  ryc. 3  ).
Pierwszą grupę wydm stanowią formy o zarysie łukowym : wydmy
paraboliczne i łukowe. Wydmy paraboliczne wznoszą się na wysokość
około 9 m, natomiast wydma łukowa jest niższa, ma około 5 m wysokości.
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Ryc. 3. Szkic geomorfologiczny obszaru badań
1 – równiny wodnolodowcowe, 2 – wydmy, 3 – eoliczne piaski pokrywowe, 4 – niecki deflacyjne, 5 – wierzchowina wzgórza kredowego, 6 – stoki wzgórza kredowego, 7 – dna dolin,
8 – terasy erozyjne, 9 – terasy akumulacyjne, 10 – stawy hodowlane, 11 – podmokłości,
12 – kamieniołom, 13 – miejsce wkopu i poboru prób.

Fig. 3. Geomorphological sketch of the study area
1 – fluvioglacial plains, 2 – dunes, 3 – aeolian coversands, 4 – deflation basins, 5 – Cretaceous
flat-topped hill, 6 – slopes of Cretaceous hill, 7 – valley bottoms, 8 – erosional terraces,
9 – accumulation terraces, 10 – fish ponds, 11 – water-logged areas, 12 – quarry, 13 – place
of dig hole and sampling.

Ich długość jest bardzo zróżnicowana od około 1300 do 2100 m.
Charakteryzują się wyraźną asymetrią stoków (  Zatoński 1998  ).
Drugą grupę wydm stanowią wały podłużne, cechujące się symetrią stoków o niewielkim nachyleniu. Ich długość wynosi od 170 do 470 m, a wysokość od 2,5 do 6 m. Orientacja osi ich linii grzbietowych jest W E.
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Przestrzenne rozmieszczenie wydm nie wykazuje żadnych prawidłowości. W różnych miejscach występują obok siebie formy o zróżnicowanych kształtach. Niektórym wydmom towarzyszą niecki deflacyjne. Wokół
pagórków wydmowych- występują eoliczne piaski pokrywowe. Najbardziej
na wschód wysunięta jest największa na tym obszarze wydma paraboliczna
o długości ramion około 1100 m (  N  ) i 1000 m (  S  ), położona na południe od
miejscowości Ojrzeń. Maksymalna szerokość wydmy w części środkowej
wynosi 350 m, a wysokość względna sięga 9 m. Nachylenie stoków w części środkowej tej formy wynosi 10 ° na stoku proksymalnym i 28 ° na stoku
dystalnym. Ramię północne ma nachylenia 8 ° i 6 °, natomiast ramię południowe – 15 ° i 8 °. Wydmie po południowo-wschodniej stronie towarzyszą
obszary zabagnione, natomiast od północo-wschodu – dopływ Mękwy.
Druga wydma paraboliczna znajduje się w odległości kilkuset metrów
na SW od opisywanej powyżej, na północo-wschód od Gidli. Ramię północne ma 710 m długości, natomiast południowe – 580 m. W części środkowej wydmy nachylenia stoków wynoszą 7 ° na stoku proksymalnym
i 11 ° na stoku dystalnym, natomiast stok północny charakteryzuje się
nachyleniami 8 ° i 17 °, a stok południowy – 6 ° i 10 °. Maksymalna szerokość
wydmy wynosi 230 m, a jej wysokość względna sięga 8,5 m. Wydmie towarzyszy rozległa niecka deflacyjna a na wschód od niej usytuowany jest wał
podłużny o wysokości 6 m, długości 470 m, maksymalnej szerokości 130 m
i przebiegu W S W – E N E (  ryc. 3  ). Stoki wydmy są symetryczne – 10 °, w części zachodniej wydmy zaobserwowano niewielka asymetrię – 11 ° i 9 °.
Na północ od wyżej opisanej wydmy parabolicznej na wschód od Pławna
znajduje się jedyna na tym obszarze wydma łukowa. Jej długość wynosi
ponad 500 m, przy czym ramię północne jest lepiej wykształcone i ma
długość 350 m, natomiast ramię południowe nieco słabiej – jego długość
wynosi 180 m. Szerokość wydmy dochodzi do 130 m, a wysokość względna
− 5 m. Nachylenie stoku proksymalnego wynosi 5 – 7 °, a dystalnego 11 – 12 °.
Kilkadziesiąt metrów dalej na zachód od północnego ramienia wydmy
łukowej znajduje się północno-wschodni kraniec niewielkiej, bo liczącej
tylko 170 m długości, 50 m szerokości i 2,5 m wysokości wydmy podłużnej o przebiegu S W – N E. Nachylenia stoków tej wydmy są jednakowe
i wynoszą 7 °.
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Najbardziej wysuniętą na północo-zachód formą wydmową jest kolejny
wał podłużny o przebiegu W N W – E S E, Długość tej wydmy wynosi 460 m,
szerokość – 60 m, natomiast wysokość – 3,5 m. Wyniki pomiarów nachylenia wykazały nieznaczną asymetrię w zachodniej części wydmy, na stoku
północnym – 8 °, natomiast na południowym – 6 °. W części wschodniej
stoki są symetryczne – ich nachylenie wynosi 7 ° (  Zatoński 1998  ).
Ułożenie wydm, ich kształt, orientacja linii grzbietowych oraz obecność
niecek deflacyjnych dały podstawę do stwierdzenia, że wiatry wydmotwórcze na tym terenie nie wiały z jednego kierunku, choć przeważały te z sektora zachodniego : W, N W i N W.
Piasek z największej wydmy na tym obszarze jest eksploatowany przez
okoliczną ludność, co powoduje powolną degradację tej formy oraz niszczenie szaty roślinnej i uruchomienie procesów denudacyjnych.

Główne cechy uziarnienia piasku wydmowego
Do badań cech teksturalnych wytypowano wydmę paraboliczną znajdującą się w centralnej części analizowanego obszaru (  ryc. 3  ). Analizy granulometryczne ośmiu próbek piasku wydmowego pobranych wzdłuż
jednego profilu wykonano metodą sitową. Wyniki tych analiz posłużyły
do obliczenia podstawowych wskaźników uziarnienia według R. L. Folka
i W. C. Warda (  1957  ). Stwierdzono, że we wszystkich próbkach dominuje
frakcja średnioziarnista 0,25 – 0,5 mm (  średnio 51,3 % przy rozstępie od
46,2 % do 66,2 %  ). Piasku gruboziarnistego (  > 0,5 mm  ) jest średnio 9,0 %
(  od 1,0 % do 17,3 %  ) natomiast części najdrobniejszych (  < 0,125 mm  ) – od
3,8 % do 20,3 % (  średnio 8,4 %  ). Przeciętne średnice ziaren (  Mz  ) wahają
się od 0,213 do 0,297 mm (  średnia wartość Mz = 0,27 mm  ). Jest to materiał umiarkowanie wysortowany, o czym świadczą wartości odchylenia
standardowego (  δ od 0,52 do 0,88  ), przyjmujące średnią wartość 0,72.
Skośność graficzna (  Sk  ) ze średnią wartością 0,16 (  od 0,04 do 0,23  ) świadczy o dodatnio skośnym rozkładzie uziarnienia, zatem osad bogaty jest we
frakcje drobniejsze, natomiast kurtoza (  K G  ) ze średnią 1,04 (  przy rozstępie
0,9 – 1,15  ) dowodzi, że osad jest w większości mezokurtyczny ( ryc. 4 ).
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Ryc. 4. Główne parametry wskaźników uziarnienia według R. L. Folka
i W. C. Warda (  1957  )
Mz – przeciętna średnica ziaren, δ – odchylenie standardowe, Sk – spłaszczenie graficzne,
K G – kurtoza.

Fig. 4. Main indices of grain size distribution after R. L. Folk and W. C. Ward (  1957  )
Mz – mean grain diameter, δ – standard deviation, Sk – skewness, K G – kurtosis.

W profilu pionowym widać wyraźne drobnienie materiału piaszczystego
(  spadek wartości przeciętnej średnicy ziaren  ) i spadek wartości kurtozy
postępujący w górę profilu. W tym samym kierunku występuje najpierw
polepszanie się wysortowania i spadek wartości skośności graficznej,
a od próbki 3 – odwrócenie tych tendencji idące ku stropowi profilu.

Dyskusja
Wstępne wyniki badań cech teksturalnych wydmy parabolicznej wykazują podobieństwo do wydmy w Zwleczy, opisanej przez B. Jaśkowskiego
(  
1984  
), który również stwierdził przewagę piasku średnioziarnistego.
Wydma w Zwleczy zbudowana jest z dwóch pokryw piaszczystych rozdzielonych wydmą kopalną. Parametry uziarnienia piasków wydmowych
wykazują zmienność w profilu pionowym tej wydmy – nieznaczny wzrost
ich wysortowania w kierunku stropu wydmy oraz drobnienie materiału
od spągu wydmy ku stropowi pierwszej pokrywy, a następnie wzrost
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gruboziarnistości w spągu drugiej pokrywy i ponowne drobnienie ku stropowi drugiej pokrywy. Od piasków podłoża różnią się lepszym wysortowaniem. Przebieg krzywych zmienności wskaźników skośności i kurtozy
nie jest uporządkowany. Dla większości prób są one prawie symetryczne.
Wartości K G wskazują, że krzywe są głównie platykurtyczne. Z kolei
w wydmie w Pukarzowie (  Jaśkowski 1988  ) również dominuje frakcja średnioziarnista. Z analizy diagramów uziarnienia dla tej wydmy wynika, że od
spągu następował najpierw wzrost gruboziarnistości, a następnie tendencja
do drobnienia materiału ku stropowi. W tym samym kierunku wzrastało
również wysortowanie piasków eolicznych. Przebieg wartości współczynnika kurtozy wskazuje również na słabo wyraźną tendencję do malenia.
Krzywa zmienności Sk mało wyraźnie przechodzi od rozkładów dodatnio
skośnych, poprzez asymetryczne, do ujemnie skośnych.
Porównując uzyskane wyniki analiz granulometrycznych piasku wydmowego z wynikami badań dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny
Śląskiej (  Szczypek 1986  ), należy stwierdzić, że materiał budujący wydmę
paraboliczną na północo-wschód od Gidli jest najdrobniejszy. Cechuje się
również lepszym wysortowaniem w porównaniu z Wyżyną Śląską. Z kolei
średnia wartość współczynnika skośności jest niższa w porównaniu do wartości obliczonych dla Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.
Natomiast średnia wartość współczynnika kurtozy jest porównywalna
z tą dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i wyższa niż na Wyżynie Śląskiej.
Z kolei biorąc pod uwagę wyniki analiz uziarnienia piasku wydm dorzecza górnej Wisły (  Izmaiłow 2001  ), można zauważyć, że piasek wydmy
będącej przedmiotem badań tego artykułu jest drobniejszy oraz zasadniczo
lepiej wysortowany.
Na podstawie prac A. Żołnierza (  1975  ), B. Jaśkowskiego (  1984, 1988,
1996  ), a także map i komentarzy do map S. Biernata i in. (  1978  ), J. Haisiga
i S. Wilanowskiego (  1980  ) oraz A. Hermańskiej i R. Smyki (  1980, 1987  )
i S. Mądrego (  1998, 2003  ) można stwierdzić, że wydmy w obrębie Niecki
Włoszczowskiej zostały usypane w późnym plejstocenie i holocenie.
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Wnioski
Wydmy w okolicach Gidli i Pławna w północno-zachodniej części Niecki
Włoszczowskiej powstały wskutek przewiania piasków wodnolodowcowych i piasków rzecznych. Można przypuszczać, że analizowane wydmy
są w większości młode – holoceńskie, a ich powstanie jest prawdopodobnie związane z działalnością człowieka. Transport materiału piaszczystego
odbywał się na krótkim odcinku pod wpływem wiatrów wiejących z sektora zachodniego. Na omawianym terenie liczebnie przeważają stosunkowo
niewielkie wydmy podłużne. Do wydm o większym znaczeniu morfologicznym zaliczono dwie wydmy paraboliczne, które mają stoki asymetryczne. Wały podłużne mają zróżnicowaną długość, szerokość i wysokość.
W odcinkach wydm o prostej osi morfologicznej nachylenia stoków są
symetryczne. Wydmę paraboliczną objętą badaniami teksturalnymi buduje
piasek średnioziarnisty, umiarkowanie wysortowany.
Obecność odmiennych genetycznie form świadczy o złożoności warunków aerodynamicznych i hydrogeologicznych. Wydmy na tym obszarze są
rozmieszczone nieregularnie, bo na ich powstanie miało wpływ wiele czynników : ułożenie i miąższość utworów podatnych na procesy eoliczne, prędkość i kierunki wiatrów, obecność starszej rzeźby, głębokość występowania
zwierciadła wód podziemnych i zwartość pokrywy roślinnej. Stwierdzono
również wkraczanie wydm w doliny rzeczne, tamowanie przepływu cieków
i powstawanie zbiorników wodnych, w których były akumulowane osady
biogeniczne. Tamowanie przepływu przez wydmy mogło prowadzić do
zmiany układu sieci rzecznej (  por. Jaśkowski 1996, 1999 ; Forysiak 2014  ).
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