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Dunes – disappearing element of the Dąbrowa Basin landscape
( Southern Poland )
Abstract : The paper presents the changes of aeolian relief in the eastern part of
the Dąbrowa Basin caused by mining, industry and urbanization development in
the 20th century. The former aeolian landscape was recreated based on the analysis of archival cartographic and historical materials. Contemporary state of preservation of the dunes were verified during field work. It was determined that,
in a research area, the dunes occur in a over-floodplain, under slope flattening and
cuesta slope. The Pleistocene deposits ( fluvioglacial and alluvial ) are the source
of aeolian sands. As a result of aeolian transport ( by the wind from the western
sector ) the sands were increasingly moved to the higher morphological levels
( 265 – 340 m a.s.l. ). Dunes stabilized at a different ground, both in terms of lithology ( sand, clay, silt, clay-stone, shales, limestones ) and age ( Pleistocene, Triassic,
Permian, Carboniferous ). The majority of dunes ( 75 % ) was destroyed due to
the Huta Katowice industrial plant construction, aeolian and stowing sands exploitation, as well as intense urbanization. In the first part of 20th century the area of
blown sands was at least 75 ha and the landscape of the eastern part of the Dąbrowa
Basin was strongly contrastive. Contemporary, in the study area there are about
25 dunes – they deserve protection not only as the last elements of the former aeolian landscape, but also for historical and environmental reasons ( trenches from
the period of the Second World War, bio- and geodiversity maintenance ).
Keywords : aeolian processes, blown sands, human impact, nature protection
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Wstęp
Jednym z charakterystycznych elementów rzeźby Wyżyny Śląskiej są
wydmy śródlądowe. Występują one głównie w kotlinach i obniżeniach
dolinnych między progami strukturalnymi ( kuestami ), a mianowicie
w kotlinach : Mitręgi, Biskupiego Boru, Dąbrowskiej i Mysłowickiej oraz
w dolinach : Małej Panwi, Liswarty i Warty. Większość wydm i eolicznych piasków pokrywowych powstała na powierzchni zasypania fluwioglacjalnego z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz na wyciętych
w niej poziomach terasowych ( Karaś-Brzozowska 1960 ; Gilewska 1963 ).
Są to w przewadze formy późnoglacjalne ( Szczypek 1978 ).
W północnej części Wyżyny Śląskiej obszary występowania wydm są
najczęściej porośnięte lasami, natomiast w jej części południowej były
poddane silnej antropopresji. W wyniku trzebieży lasów na potrzeby
wpierw średniowiecznego hutnictwa rud żelaza i kruszców, a następnie
górnictwa węgla kamiennego oraz budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, piaszczyste podłoże zostało odsłonięte i powtórnie poddane
procesom eolicznym ( Szczypek i in. 1994 ; Dulias 2002 ; Rahmonov 2007 ;
Pełka-Gościniak 2013 ). W licznych miejscach regionu śląskiego pojawiły
się rozległe połacie piasków lotnych, które jeszcze sto lat temu stanowiły
wyróżniający się element krajobrazu ( Słownik historyczno-geograficzny …
1993 ; Noga 1994 ; Dulias 2002 ). Poza największym w Polsce obszarem lotnych piasków na Pustyni Błędowskiej piaski takie występowały w wielu
innych miejscach regionu śląskiego, np. w okolicach Mierzęcic, Siewierza,
Dąbrowy Górniczej-Gołonogu czy Jaworzna-Długoszyna. Fakt istnienia
lotnych piasków odnotowano zarówno w źródłach pisanych ( Lewiński 1914 ;
Bronikowski 1929 ; Kantor-Mirski 1931/1932 ), jak i kartograficznych ( Mapa
Zagłębia Dąbrowskiego… 1929 ; Mapa topograficzna… 1931, 1933 ). O występowaniu lotnych piasków świadczą też nazwy miejscowości i ich przysiółków, np. Czeladź-Piaski, Piaskowe Górki, Piaski, Chruszczobród-Piaski.
Na możliwości przemysłowego wykorzystana wszechobecnych piasków
zwrócono uwagę na przełomie wieków XIX i XX – stały się one przedmiotem intensywnej eksploatacji jako piaski podsadzkowe dla kopalń węgla
kamiennego. W wyniku ogromnego zapotrzebowania na ten surowiec
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w kotlinach śląskich powstały wielkich rozmiarów piaskownie, a wraz
z nimi zniknęło z krajobrazu wiele wydm i eolicznych piasków pokrywowych. Większość form wydmowych zlikwidowano, zanim zostały naukowo
zbadane. Obecnie dla niektórych obszarów południowej części Wyżyny
Śląskiej odtworzenie dawnej rzeźby eolicznej jest możliwe jedynie na podstawie materiałów archiwalnych, w znacznym stopniu utracono jednak
możliwość zbadania cech strukturalnych i teksturalnych osadów eolicznych oraz określenia wieku faz wydmotwórczych.
W niniejszej pracy scharakteryzowano dawną i współczesną rzeźbę
eoliczną wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej ( ryc. 1 ). Przedstawiała się
ona bardzo interesująco, niestety większość wydm znalazła się w zasięgu
silnej antropopresji i nie zachowała się do naszych czasów. Celem pracy

Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle jednostek geomorfologicznych Wyżyny
Śląskiej ( za : Gilewska 1972, zmienione )
NW – Niecka Wilkoszyńska.

Fig. 1. Location of the study area on the background of the geomorphological units
of the Silesian Upland ( after Gilewska 1972, changed )
NW – the Wilkoszyn Basin.
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była próba odtworzenia dawnego krajobrazu eolicznego na podstawie
dostępnych materiałów kartograficznych i historycznych.

Obszar badań
Kotlina Dąbrowska jest położona w południowej Polsce, we wschodniej
części Wyżyny Śląskiej. Jest pochodzenia erozyjno-denudacyjnego. Z trzech
stron – od północy, zachodu i wschodu – otacza ją Garb Ząbkowicki
( Trzebiesławicki ), stanowiący wschodnią część kuesty środkowotriasowej ( Gilewska 1963 ) ( ryc. 1 ). Dno kotliny jest zbudowane z mało odpornych łupków i piaskowców karbońskich, jedynie na peryferiach, zwłaszcza w części wschodniej, występują iły, piaskowce i zlepieńce permskie
( Szczegółowa Mapa Geologiczna… 1967 ). Garb Ząbkowicki jest zbudowany
z odpornych na niszczenie dolomitów kruszconośnych i wapieni diploporowych triasu środkowego, zalegających na mniej odpornych ilastych
utworach triasu dolnego. Ma to swoje odzwierciedlenie w rzeźbie kuesty –
czoło progu, założone na dolomitach i wapieniach, opada ku Kotlinie
Dąbrowskiej stromym stokiem, natomiast przedproże utworzone w obrębie skał mniej odpornych ma charakter spłaszczeń podstokowych. Próg
wznosi się wysoko ponad dno Kotliny Dąbrowskiej, nawet więcej niż 80 m.
W swej wschodniej części jest rozczłonkowany głębokimi na kilkadziesiąt
metrów dolinami : Trzebyczki, Łosieńską, Ujejską, Potoku Podbuczynowego
i Potoku Karsowskiego ( Karaś-Brzozowska 1960 ).
Dno kotliny wypreparowane w utworach karbonu jest nierówne i przykryte osadami plejstoceńskimi o zmiennej miąższości – od maksymalnie
około 40 m w jej zachodniej części do kilku metrów bądź kilkudziesięciu
centymetrów w części północno-wschodniej. Utwory plejstoceńskie tworzą wyraźny poziom piaszczysty leżący na wysokości 300 – 270 m n.p.m.
i wykazujący konsekwentny spadek w kierunku południowym ( Kaziuk,
Lewandowski 1980 ). W strefach przystokowych jest on nadbudowany osadami deluwialnymi, a w obrębie dolin uległ wyraźnej erozji. Poziom ten jest
określany przez J. Lewińskiego ( 1914 ) jako piaski wysokiego zasypania. Są
to przeważnie piaski drobno- i średnioziarniste.
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Ukształtowanie powierzchni Kotliny Dąbrowskiej nie jest jednolite. Zaznaczają się wyraźne różnice w rzeźbie pomiędzy jej zachodnią
i wschodnią częścią – pierwsza jest wyższa i posiada rzeźbę falistą, gęsto
rozczłonkowaną dolinami, natomiast część wschodnia, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, jest niższa i ma charakter rozległej równiny
z rzadka rozciętej dolinami. W przeszłości występowały tu liczne wydmy.
Główną rzeką Kotliny Dąbrowskiej jest Czarna Przemsza, która przepływa
przez jej centralną część z północy na południe.

Metody
Prace badawcze prowadzono kilkuetapowo. W pierwszym etapie zgromadzono dostępne, archiwalne materiały kartograficzne i przeanalizowano ich
treść pod kątem występowania wydm i piasków lotnych. Źródłem informacji były przede wszystkim arkusze Mapy Zagłębia Dąbrowskiego 1 : 10 000,
wydane w 1929 roku, ale przedstawiające sytuację terenową z 1925 roku,
oraz arkusze Mapy topograficznej 1 :25 000, wydane przez Wojskowy Instytut
Geograficzny w latach 30. XX wieku. Na podstawie powyższych map wykonano szkice geomorfologiczne głównych obszarów z rzeźbą eoliczną. Stan
zachowania form eolicznych w okresie ostatnich 90 – 80 lat weryfikowano,
wykorzystując nowsze mapy topograficzne : Mapę topograficzną powiatów
1 :25 000 … ( 1960 ) oraz Mapę topograficzną 1 : 10 000 … ( 1994 ), a także na podstawie rozpoznania w terenie. W trakcie badań terenowych wykonano liczne
odsłonięcia i wkopy w poszukiwaniu kopalnych poziomów organicznych
w obrębie piasków eolicznych. Nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów,
niemniej w wielu przypadkach pozwoliły ustalić litologię i wiek utworów
w podłożu wydm. Uzupełnieniem wyników badań własnych były informacje zawarte w pracach J. Lewińskiego ( 1914 ), W. Bronikowskiego ( 1929 ),
C. Karaś-Brzozowskiej ( 1960 ), S. Gilewskiej ( 1963 ), H. Kaziuk i J. Lewandowskiego ( 1980 ) oraz R. Dulias ( 2000a ). Źródłem informacji były także
opracowania historyczne ( Słownik historyczno-geograficzny … 1993 ; Noga
1994 ).
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Wyniki
We wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej wydmy i eoliczne piaski pokrywowe występują w różnych sytuacjach geomorfologicznych, z wyjątkiem
holoceńskiej terasy zalewowej, na której są nieobecne. Wyniki badań
przedstawiono w nawiązaniu do następujących elementów rzeźby terenu :
1 ) terasy nadzalewowej, 2 ) spłaszczeń podstokowych oraz 3 ) stoku progu
strukturalnego.

Wydmy na terasie nadzalewowej

W obrębie Kotliny Dąbrowskiej najniższym poziomem morfologicznym z wydmami jest terasa nadzalewowa niższa, położona około 2 – 3 m
powyżej terasy zalewowej. Najlepiej jest ona wykształcona w dolinie
Czarnej Przemszy oraz w dolinie Trzebyczki. Występujące tam wydmy
są lub były stosunkowo niewielkie. Wyróżniono trzy obszary wydmowe
– Gołonóg Trzydziesty, Nowy Antoniów oraz Sikorkę. Pozostałe z opisanych wydm są położone na terasie nadzalewowej wyższej ( 6 – 8 m ) –
są liczniejsze i większych rozmiarów niż formy na terasie niższej.
Ze względu na antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu zrezygnowano z kartograficznego przedstawienia granicy między tymi
poziomami morfologicznymi.
Gołonóg Trzydziesty. Na północny zachód od osiedla Gołonóg
Trzydziesty w Dąbrowie Górniczej występowało około 10 małych, porośniętych trawami wydm ( ryc. 2 ). Większość z nich miała podłużny kształt,
wysokość do 4 – 5 m oraz długość 100 – 250 m. Podstawa form znajdowała
się na wysokości około 265 m n.p.m. Na północ od wydm występował płat
lotnych piasków o powierzchni około 3 ha. Formy eoliczne zlikwidowano
podczas eksploatacji piasków podsadzkowych – w latach 60. XX wieku
na tym obszarze istniały już tzw. Zamułki, czyli zbiorniki wodne w dawnych piaskowniach, wykorzystywane jako dzikie kąpieliska ( Encyklopedia
Dąbrowy Górniczej 1996 ). Większy ze zbiorników – Jezioro Florowskie –
został włączony w obręb jeziora Pogoria III, powstałego w latach 70. XX
wieku w wielkim wyrobisku piasków podsadzkowych, natomiast mniejsza
„Zamułka” została zasypana śmieciami komunalnymi, a teren wyrównano.
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Ryc. 2. Położenie obszaru badań ( A ) oraz szkic geomorfologiczny okolic Gołonogu
Trzydziestego ( B ) według stanu z 1925 roku
1 – ostaniec erozyjno-denudacyjny, 2 – spłaszczenia podstokowe, 3 – terasa nadzalewowa,
4 – terasa zalewowa, 5 - wydmy : a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 6 – formy antropogeniczne : a – zwałowiska, b – wyrobiska, 7 – tereny podmokłe, 8 – rzeki, 9 – punkty wysokościowe w m n.p.m., 10 – szyby górnicze.

Fig. 2. Location of the study area ( A ) and geomorphological sketch map of
the Gołonóg Trzydziesty area ( B ) according to the state in 1925
1 – relict hill, 2 – under slope flattening, 3 – over-floodplain, 4 – floodplain, 5 – dunes :
a – stabilized, b – blown, 6 – anthropogenic landforms : a – spoil tips, b – excavations,
7 – wetlands, 8 – rivers, 9 – elevation points in meters a.s.l, 10 – mine shafts.

Piła Ujejska. W niewielkiej odległości ( 400 – 500 m ) na wschód od
Piły Ujejskiej, na lewej, zalesionej terasie nadzalewowej Trzebyczki znajduje się odosobniona, duża wydma ( ryc. 3 ). W jej podłożu, na wysokości
285 m n.p.m., występują osady piaszczysto-żwirowe z dużymi odłamkami
kwarcytów ( oznaczenie dr hab. Jolanta Burda ). Są to utwory fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Na niewielkiej głębokości pod nimi występują jednak utwory permu – iłowce i mułowce, dlatego
na południe od wydmy, na tym nieprzepuszczalnym podłożu występują

285

286

Renata Dulias

Ryc. 3. Szkic geomorfologiczny obszaru między Piłą Ujejską a Sikorką według stanu z 1925 roku
1 – stoki, 2 – ostaniec erozyjno-denudacyjny, 3 – spłaszczenia podstokowe, 4 – terasa nadzalewowa, 5 – terasa zalewowa, 6 – wydmy: a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 7 – niecki
deflacyjne i obniżenia międzywydmowe, 8 – tereny podmokłe, 9 – rzeki i zbiorniki wodne,
10 – punkty wysokościowe w m n.p.m.

Fig. 3. Geomorphological sketch map of the Piła Ujejska – Sikorka area according
to the state in 1925
1 – slopes, 2 – relict hill, 3 – under slope flattening, 4 – over-floodplain, 5 – floodplain,
6 – dunes : a – stabilized, b – blown, 7 – wind-blown trough and closed depressions,
8 – wetlands, 9 – rivers and water reservoirs, 10 – elevation points in meters a.s.l.

tereny podmokłe. Wydma ma około 5 – 6 m wysokości, w większej części
jest wydmą poprzeczną ( 400 m długości ), ale od południa dochodzi do niej
niski, podłużny wał wydmowy. Wzdłuż kulminacji wydmy ciągną się rowy
strzeleckie z czasów II wojny światowej.
Antoniów. Na północ od wydmy w Pile Ujejskiej, na terasie nadzalewowej na prawym brzegu Trzebyczki ( ryc. 3 ), na wysokości około
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283 m n.p.m. występuje podłużna wydma o wysokości kilku metrów i długości 400 m, ukierunkowana W – E. W jej podłożu, pod cienką pokrywą
utworów plejstoceńskich występują iłowce i mułowce permu. Ustalono,
że kilkadziesiąt lat temu wydma była przewiewana – w wielu dzikich wyrobiskach piasku stwierdzono jedynie słabo rozwinięty poziom próchniczny
pod kilkudziesięcioletnim drzewostanem sosnowym. W bezpośrednim
sąsiedztwie wydmy rozbudowuje się duże osiedle domów jednorodzinnych, co rodzi obawy, że zostanie ona zlikwidowana.
Nowy Antoniów. Na terasie nadzalewowej na prawym brzegu Trzebyczki
wydmy występowały także w Nowym Antoniowie ( ryc. 3 ), na wysokości
około 290 m n.p.m. Dawniej obszar ten nosił nazwę Bienie, a część wydm
była rozwiewana, o czym świadczy następujący opis : „ krajobraz wioski
przedstawia szmat ziemi w wielu miejscach jałowej, pokrytej wydmami
ruchomych piasków, łachami zatęchłych bagien i trzęsawisk ” ( KantorMirski 1931/1932 ). Największa i najwyższa z wydm ( ponad 8 m ) była ukierunkowana z zachodu na wschód na odcinku około 600 m, a następnie
skręcała na północ ( 100 m ). Forma ta została niemal w ¾ wyeksploatowana.
Ostała się tylko jej zachodnia część. U podstawy wydmy występują iły czerwone i pstre triasu dolnego ( Szczegółowa Mapa Geologiczna … 1967 ) ( fot. 1 ).
Otoczaki kwarcowe znajdowane w stropie iłów mogą jednak świadczyć
o lokalnym występowaniu rezyduum gliny zwałowej z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Na południe od opisanej wydmy występuje jeszcze jedna forma, ukierunkowana N W – S E, o długości około 500 m ( ryc. 3 ).
Pozostałe drobne formy wydmowe zostały zlikwidowane podczas budowy
osiedla Młodych Hutników.
Bielowizna. Wydmy w Bielowiźnie występują częściowo na lewej terasie
nadzalewowej Trzebyczki, a częściowo już na spłaszczeniu podstokowym
Garbu Ząbkowickiego ( ryc. 3 ). Zespół wydm powstał na wysokości około
290 m n.p.m. – mają one wysokość do 8 m i dość nieregularne kształty ze
względu na połączenia jednej z drugą. Od strony wschodniej wydmy sąsiadują bezpośrednio z osiedlem bloków mieszkalnych ( kilkanaście metrów
odległości ), natomiast w zachodniej części piaski eoliczne były eksploatowane. Całe pole wydmowe jest zalesione, charakteryzuje się urozmaiconą
rzeźbą i jest popularnym miejscem spacerowym.
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Fot. 1. Wydma w Nowym Antoniowie – piaski eoliczne zalegają na iłach triasu
dolnego ( fot. R. Dulias )
Photo 1. Dune in Nowy Antoniów – aeolian sands lying on the Lower Triassic clays
( photo by R. Dulias )

Sikorka. Rozległy obszar lotnych piasków występował w środkowej części doliny Trzebyczki, w okolicy Sikorki – zostały one zaznaczone już na
Mapie topograficznej z 1931 roku, pisała o nich także C. Karaś-Brzozowska
( 1960 ). Obecnie zaznaczają się w morfologii jako niewysokie, nieregularnego kształtu pagórki. Piaski były przewiewane w górę doliny Trzebyczki,
czyli na wschód i północny wschód. W latach 40. XX wieku zajmowały
powierzchnię aż 42 ha. Jest prawdopodobne, że geneza lotnych piasków jest
odległa, sięgająca nawet połowy XV wieku. Jak podaje M. Kantor-Mirski
(1931/1932), około 1457 roku ówczesna wioska Sikorka przestała istnieć, gdyż
po zrabowaniu została doszczętnie spalona – prawdopodobnie w wyniku
pożaru okolicznych lasów piaski podłoża nabrały lotnego charakteru.
Łęknice. Interesujący pas utworów eolicznych występował w południowej części Kotliny Dąbrowskiej, między Łęknicami, Gołonogiem a Babią
Ławą ( ryc. 4 ). W latach 20. XX wieku większość piasków była przewiewana
( Mapa Zagłębia Dąbrowskiego … 1929 ). Charakterystyczną cechą ich rozmieszczenia było występowanie wzdłuż północno-wschodniej podstawy
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Ryc. 4. Szkic geomorfologiczny obszary między Łęknicami a Babią Ławą według
stanu z 1925 roku
1 – ostańce erozyjno-denudacyjne, 2 – spłaszczenia podstokowe, 3 – terasa nadzalewowa,
4 – terasa zalewowa, 5 – wydmy: a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 6 – formy antropogeniczne: a – zwałowiska, b – wyrobiska, 7 – tereny podmokłe, 8 – rzeki i zbiorniki wodne,
9 – punkty wysokościowe w m n.p.m., 10 – szyby górnicze.

Fig. 4. Geomorphological sketch map of the Łęknice – Babia Ława area according
to the state in 1925
1 – relict hills, 2 – under slope flattening, 3 – over-floodplain, 4 – floodplain, 5 – dunes: a – stabilized, b – blown, 6 – anthropogenic landforms: a – spoil tips, b – excavations, 7 – wetlands,
8 – rivers and water reservoirs, 9 – elevation points in meters a.s.l., 10 – mine shafts.

gór świadków Góry Gołonoskiej oraz w Łęknicach. Wydmy były ukierunkowane NW – SE.
Największy kompleks piasków lotnych występował na terasie nadzalewowej Babiej Ławy przy ostańcu łęknickim, na wysokości około
273 m n.p.m. – zajmowały one powierzchnię niemal 15 ha ( ryc. 4 ). Piaski
zostały uformowane na kształt barchanu, wymuszony istnieniem dużego
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stawu ( 1,3 ha ) – wydma o wysokości 5 m otaczała go z trzech stron ( północy, zachodu i południa ). Obszar ten był pewnego rodzaju „wyspą” wśród
rozległych mokradeł, przez które przepływał ciek Babia Ława. Podmokłość
terenu jest związana z gliną zwałową z okresu zlodowacenia południowopolskiego, występującą u północno-wschodniej podstawy ostańców
( Kaziuk, Lewandowski 1982 ). W latach 40. XX wieku staw już nie istniał
( Mapa topograficzna… 1931 ), ale lotne piaski o wymownej nazwie Górki
Piaskowe ( Mapa topograficzna… 1960) występowały tu do lat 90. XX wieku.
Współcześnie jest to teren porośnięty zagajnikami brzozowymi i sukcesywnie zabudowywany domami jednorodzinnymi.

Wydmy na spłaszczeniach podstokowych

Na spłaszczeniach podstokowych wzdłuż Garbu Ząbkowickiego występowały liczne formy wydmowe. Poza opisanymi wyżej wydmami w Bielowiźnie
( na pograniczu terasy nadzalewowej i spłaszczenia podstokowego ) rozpoznano kilka innych obszarów : Gołonóg – Babia Ława, Podlesie – Jamki,
Kazdębie –  Świerczyna, Tworzeń – Pogoria i Nowy Antoniów.
Gołonóg – Babia Ława. W początkach XX wieku na spłaszczeniu
u podstawy ostańca Góra Gołonoska, na wysokości 290 m n.p.m., między
Gołonogiem a Babią Ławą występowały rozwiewane wydmy – podłużne
w kształcie i ukierunkowane z N W na S E ( ryc. 4 ). Najwyższa z nich miała
10 m wysokości i była rozwiewana w swej południowo-wschodniej części.
Całkowita powierzchnia lotnych piasków wynosiła 11 ha ( Mapa Zagłębia
Dąbrowskiego… 1929 ). W latach 70. XX wieku obszar ten nosił nazwę
Piaski, obecnie jest w większości zabudowany.
Podlesie – Jamki. Kompleks wydm okolic Podlesia i Jamek jest położony w południowej części Kotliny Dąbrowskiej na wysokości 280 –
– 290 m n.p.m., na spłaszczeniu podstokowym między Górą Gołonoską
a Górą Bardowicza i Górą Jasińską ( ryc. 5 ). W podłożu wydm występuje miejscami glina zwałowa z okresu zlodowacenia południowopolskiego, w innych miejscach łupki karbonu górnego ( Szczegółowa Mapa
Geologiczna… 1967 ; Kaziuk, Lewandowski 1980 ). Ze względu na nieprzepuszczalność podłoża wydmy są otoczone terenami podmokłymi. Formy
eoliczne są stosunkowo niewielkie – mają około 5 – 7 m wysokości i długość
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Ryc. 5. Szkic geomorfologiczny obszaru Podlesie – Jamki według stanu z 1925 roku
1 – ostańce erozyjno-denudacyjne, 2 – spłaszczenia podstokowe, 3 – wydmy : a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 4 – niecki deflacyjne i obniżenia międzywydmowe, 5 – formy
antropogeniczne : a – zwałowiska, b – wyrobiska, 6 – tereny podmokłe, 7 – rzeki, 8 – punkty
wysokościowe w m n.p.m.

Fig. 5. Geomorphological sketch map of the Podlesie – Jamki area according to
the state in 1925
1 – relict hills, 2 – under slope flattening, 3 – dunes : a – stabilized, b – blown, 4 – wind-blown
trough and closed depressions, 5 – anthropogenic landforms : a – spoil tips, b – excavations,
6 – wetlands, 7 – rivers, 8 – elevation points in meters a.s.l.

około 300 – 600 m. Jedna z wydm została w całości zabudowana ( przysiółek
Jamki ), a kilka innych zostało niemal całkowicie wyeksploatowanych.
Kazdębie – Świerczyna. Największy kompleks wydm w Kotlinie
Dąbrowskiej znajdował się w jej południowo-wschodniej części, w okolicach Kazdębia i Świerczyny ( ryc. 6 ). Z kilkunastu dużych form zachowała się tylko jedna. W początkach XX wieku utworzono na niej cmentarz.
W latach 30. XX wieku wyeksploatowano piasek z dwóch największych
wydm przylegających od północnego wschodu do Góry Bardowicza –
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Ryc. 6. Szkic geomorfologiczny obszaru Kazdębie – Świerczyna według stanu
z 1925 roku

Wydmy – zanikający element krajobrazu …

w latach 60. XX wieku wyrobisko miało powierzchnię około 35 ha ( Mapa
topograficzna … 1960 ). Pozostałe wydmy zostały całkowicie zniszczone
podczas budowy Huty Katowice ( Mapa topograficzna … 1994 ).
Cechy morfometryczne wydm rejonu Kazdębia – Świerczyny można
odtworzyć jedynie na podstawie Mapy Zagłębia Dąbrowskiego… ( 1929 ).
Były to formy różnego kształtu – podłużne, poprzeczne, łukowe, paraboliczne – w zachodniej części występowały na wysokości 300 m n.p.m.,
na wschodzie sięgały poziomu 320 – 325 m n.p.m. W otoczeniu wydm
znajdowały się liczne tereny podmokłe, gdyż w podłożu, na niewielkiej
głębokości występują słabo przepuszczalne lub nieprzepuszczalne utwory,
takie jak iłowce i mułowce permu oraz iły czerwone i pstre triasu dolnego.
Utwory czwartorzędowe, inne niż eoliczne, mają na spłaszczeniach podstokowych niewielką miąższość lub w ogóle nie występują.
Na początku XX wieku opisywany teren przedstawiał interesujący krajobraz, gdyż rozległy, około 100-hektarowy obszar wielkich i wysokich wydm
nie był porośnięty lasem. Wydmy miały wysokość najczęściej około 10 – 12 m,
maksymalnie 16 – 18 m, kilka form było niższych ( 5 – 7 m ). Najwyższe
formy były zarazem najdłuższe – miały niemal 1 km długości, pozostałe
wydmy wzdłuż linii grzbietowych miały długość najczęściej 400 – 600 m.
Pomiędzy wydmami występowały niecki deflacyjne lub obniżenia międzywydmowe. Tak duże rozmiary wydm pozwalają przypuszczać, że
powstały w późnym glacjale. J. Lewiński ( 1914 ) uznał je za największe
w dorzeczu Przemszy, po wydmach okolic Centurii. Według S. Gilewskiej
( 1963 ), która opisała te wydmy jeszcze przed ich zniszczeniem, linia
←

1 – stoki, 2 – ostańce erozyjno-denudacyjne, 3 – spłaszczenia podstokowe, 4 – wydmy :
a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 5 – niecki deflacyjne i obniżenia międzywydmowe,
6 – formy antropogeniczne : a – zwałowiska, b – wyrobiska, 7 – tereny podmokłe, 8 – rzeki
i zbiorniki wodne, 9 – punkty wysokościowe w m n.p.m.

Fig. 6. Geomorphological sketch map of the Kazdębie – Świerczyna area according
to the state in 1925
1 – slopes, 2 – relict hills, 3 – under slope flattening, 4 – dunes : a – stabilized, b – blown,
5 – wind-blown trough and closed depressions, 6 – anthropogenic landforms: a – spoil tips,
b – excavations, 7 – wetlands, 8 – rivers and water reservoirs, 9 – elevation points in meters a.s.l.
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grzbietowa form była falista, a wały symetryczne, zaokrąglone, o nachyleniu stoków 11 – 16 °.
Tworzeń – Pogoria. Na spłaszczeniu podstokowym między Tworzniem
a Pogorią (ryc. 7) na początku XX wieku istniało kilka wydm. Na wysokości
310–315 m n.p.m. występowała wydma o kształcie barchanu, wymuszonym
istnieniem naturalnego stawu o powierzchni niemal 2 ha (Mapa Zagłębia
Dąbrowskiego… 1929). Wydma o długości około 600 m „otoczyła” zbiornik

Ryc. 7. Szkic geomorfologiczny obszaru Tworzeń – Pogoria – Łosień według stanu
z 1925 roku
1 – stoki, 2 – spłaszczenia podstokowe, 3 – doliny erozyjno-denudacyjne, 4 – wydmy :
a – ustabilizowane, b – rozwiewane, 5 – niecki deflacyjne i obniżenia międzywydmowe,
6 – tereny podmokłe, 7 – rzeki i zbiorniki wodne, 8 – punkty wysokościowe w m n.p.m.

Fig. 7. Geomorphological sketch map of the Tworzeń – Pogoria – Łosień area according to the state in 1925
1 – slopes, 2 – under slope flattening, 3 – erosive-denudation valleys, 4 – dunes : a – stabilized, b – blown, 5 – wind-blown trough and closed depressions, 6 – wetlands, 7 – rivers and
water reservoirs, 8 – elevation points in meters a.s.l.
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wodny od strony zachodniej i północnej, wznosząc się około 5 metrów ponad
lustro wody. W otoczeniu formy występowały tereny podmokłe, gdyż podłoże jest zbudowane z nieprzepuszczalnych iłów triasu dolnego, przykrytych
jedynie niewielkiej miąższości utworami plejstoceńskimi. Wszystkie wydmy
zostały zniszczone podczas budowy Huty Katowice.
Nowy Antoniów. Na północ od Nowego Antoniowa występują dwie niewielkie wydmy ukierunkowane S W – N E i wkraczające na spłaszczenie podstokowe na wysokości 310 – 315 m n.p.m. ( ryc. 2 ). Mają one do 200 m długości i wysokość około 3 m. Według C. Karaś-Brzozowskiej ( 1960 ) wydmy
są podścielone utworami deluwialnymi z okresu ostatniego zlodowacenia.
Obie formy eoliczne są obecnie zabudowane domami jednorodzinnymi.

Wydmy na stoku progu strukturalnego

Piaski eoliczne wkraczały także na stoki Garbu Ząbkowickiego. Między
Tworzniem a Łośniem występowało kilka podłużnych wałów wydmowych
o długości od 200 m do 500 m i wysokości do 4 m ( ryc. 7 ). Sięgały one
wysokości 335 – 340 m n.p.m. W górnym odcinku jednej z suchych dolin
występowały piaski lotne o powierzchni około 1,8 ha ( Mapa Zagłębia
Dąbrowskiego… 1929 ). Wszystkie te formy zostały zlikwidowane w czasie
budowy Huty Katowice. Zachowały się dwie wydmy na północnych obrzeżach huty, koło Łośnia ( ryc. 7 ), oraz niewielki płat eolicznych piasków
pokrywowych.
Łosień. Wydmy okolic Łośnia ( ryc. 7 ) są niewielkie, ale wysoko położone – 330 – 340 m n.p.m. W 2014 roku zostały one rozcięte nową drogą
w kierunku Tucznawy. W odsłonięciu nie stwierdzono poziomu gleby
kopalnej – piaski eoliczne o miąższości od 1 do 5 – 6 m spoczywają bezpośrednio na wapieniach triasu środkowego lub ich zwietrzelinie ( fot. 2 ).
Jest to sytuacja wyjątkowa w skali regionu śląskiego. Fragment wydmy
został umocniony kostkami betonowymi od strony nowej drogi.
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Fot. 2. Wydma na stoku kuesty w Łośniu – piaski eoliczne zalegają na wapieniach
triasu środkowego ( fot. R. Dulias )
Photo 2. Dune on the cuesta slope in Łosień – aeolian sands lying on the Middle
Triassic limestones ( photo by R. Dulias )

Dyskusja
Piaski eoliczne są surowcem cenionym przez przemysł mineralny. Ze
względu na swe właściwości – dużą zawartość krzemionki, dobrą segregację
materiału i niską zawartość domieszek – są dobrym surowcem do produkcji
wyrobów silikatowych i betonów komórkowych ( Kozłowski 1986 ). Drugim
atutem złóż piasków wydmowych jest ich występowanie w wypukłych formach, co znacznie ułatwia eksploatację. W regionie śląskim piaski eoliczne
były eksploatowane zarówno na małą skalę, przez przedsiębiorstwa i osoby
prywatne, np. ciąg wydm koło Błędowa i Rud w Kotlinie Mitręgi ( Dulias
2008 ), jak i przy okazji wielkoskalowej eksploatacji piasków podsadzkowych
przez wielkie przedsiębiorstwa np. w Kotlinie Biskupiego Boru ( piaskownia „Szczakowa” ) czy w Kotlinie Mysłowickiej ( piaskownia „Maczki-Bór” ).

Wydmy – zanikający element krajobrazu …

We wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej eksploatacja piasków podsadzkowych pochłonęła stosunkowo niewiele form wydmowych na terasie
nadzalewowej, głównie w okolicach Gołonogu Trzydziestego. Największy
ubytek wydm był związany z budową Huty Katowice, w mniejszym stopniu
z małoskalową eksploatacją pojedynczych form, np. w Nowym Antoniowie.
Wiele mniejszych wydm zostało zabudowanych, gdyż na początku
XX wieku rozległe obszary we wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej były
podmokłe, dlatego suche wydmy były cenionym miejscem pod zabudowę.
Najlepszym tego przykładem jest przysiółek Jamki, którego zabudowa jest
ograniczona wyłącznie do wydmy i doskonale odzwierciedla jej dawny
podłużny kształt. Na obszarze Kazdębie – Świerczyny zachowała się tylko
jedna wydma, która w całości, od podstawy po kulminację, jest wykorzystana jako cmentarz.
Ilościowy i powierzchniowy ubytek wydm we wschodniej części Kotliny
Dąbrowskiej przedstawia ryc. 8. Spośród około 100 wydm występujących
na tym obszarze na początku XX wieku pozostało jedynie 25, czyli z krajobrazu zniknęło ich około 75 %, a łączna ich powierzchnia zmniejszyła
się o 80 %. Pod pewnymi względami są to niepowetowane straty. Wydmy
Kotliny Dąbrowskiej i jej pogranicza z Garbem Ząbkowickim występują w trzech sytuacjach morfologicznych – na terasie nadzalewowej, na
spłaszczeniach podstokowych oraz na stoku kuesty. Położone są zatem
na coraz większej wysokości – od 265 m n.p.m. w części zachodniej do
340 m n.p.m. w części wschodniej. Już ten fakt czyni ww. obszar interesującym z naukowego punktu widzenia. Źródłem materiału są piaszczyste osady
plejstoceńskie, ale w wyniku transportu eolicznego wydmy ustabilizowały
się na bardzo różnym podłożu, zarówno pod względem litologicznym,
jak i wiekowym. Stanowią je aluwia z okresu zlodowaceń – północnopolskiego i środkowopolskiego, piaski fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego, gliny zwałowe z okresu zlodowacenia południowopolskiego, iły triasu dolnego, wapienie triasu środkowego, iłowce i mułowce
permu oraz łupki i piaskowce karbońskie. Lokalnie podłoże wydm stanowią
deluwia plejstoceńskie.
Jest to sytuacja wyjątkowa, nawet w skali Polski, aby na tak małym
obszarze procesy eoliczne zachodziły w tak zróżnicowanych warunkach
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Ryc. 8. Istniejące i zlikwidowane wydmy we wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej
na tle głównych elementów rzeźby terenu
1 – stoki, 2 – ostańce erozyjno-denudacyjne, 3 – doliny erozyjno-denudacyjne, 4 – spłaszczenia podstokowe, 5 – terasa nadzalewowa, 6 – terasa zalewowa, 7 – wydmy : a – istniejące,
b – zlikwidowane, 8 – rzeki i zbiorniki wodne.

Fig. 8. Existing and liquidated dunes in the eastern part of the Dąbrowa Basin on
the background the main elements of relief
1 – slopes, 2 – relict hills, 3 – erosive-denudation valleys, 4 – under slope flattening, 5 – over-floodplain, 6 – floodplain, 7 – dunes: a – existing, b – liquidated, 8 – rivers and water reservoirs.
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przyrodniczych. Innym przykładem może być Wyżyna Częstochowska, gdzie
wydmy także występują w różnych sytuacjach morfologicznych (powierzchnie zrównania krasowego, polja, ostańce krasowe, doliny krasowe), ale na
bardziej jednorodnym podłożu – wapieniach górnojurajskich, piaskach
z okresu zlodowacenia południowopolskiego, lessach vistuliańskich (Dulias
2000b). Na przebieg procesów eolicznych w Kotlinie Dąbrowskiej wyraźny
wpływ miała rzeźba strukturalna. Przejawiało się to w ukierunkowaniu strumienia wiatrowego wzdłuż podstawy gór świadków, wzdłuż dolin, w górę
stoku kuesty. Podobne zależności stwierdzano np. dla Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej (Szczypek 1986; Dulias 1997).
Ze względu na niewielką miąższość piaszczystych osadów fluwioglacjalnych i aluwialnych na krajobraz otoczenia wydm we wschodniej części
Kotliny Dąbrowskiej znaczny wpływ wywarła nieprzepuszczalność utworów
starszego podłoża – glin zwałowych, łupków, iłów, iłowców. Zadecydowało
to o występowaniu podmokłości w sąsiedztwie większości wydm. W konsekwencji krajobraz Kotliny odznaczał się sporą kontrastowością pod względem szaty roślinnej – suche bory sosnowe lub tereny trawiaste na wydmach
i roślinność wilgociolubna w ich otoczeniu. Wyjątkowym, jak na śląskie warunki, było występowanie naturalnych zbiorników wodnych przy
wydmach (w Łęknicach i Tworzniu). Kontrasty krajobrazowe były szczególnie zauważalne w okresie znacznego rozprzestrzenienia piasków lotnych
w pierwszej połowie XX wieku.
Rzeźba eoliczna badanego obszaru znalazła się w zasięgu ogromnej antropopresji. Całkowicie zniszczone zostało jedno z największych
pól wydmowych w dorzeczu Przemszy, większość wydm na spłaszczeniach podstokowych i na terasie nadzalewowej ( ryc. 8 ). Ponadto niemal w całości wyeksploatowano interesującą wydmę na ilastym podłożu
w Nowym Antoniowie oraz częściowo obetonowano rzadki na Wyżynie
Śląskiej przypadek wkraczania wydmy bezpośrednio na triasowe podłoże
wapienne. Autorka jest zdania, że pozostałości rzeźby eolicznej w Kotlinie
Dąbrowskiej są interesujące i zasługują na ochronę. Niekoniecznie chodzi
o ich ochronę prawną, lecz o zabezpieczenie przed całkowitym zniszczeniem. Na uwagę zasługuje kompleks niewysokich wydm w rejonie Podlesia
i Jamek, wydma w Pile Ujejskiej z rowami strzeleckimi z okresu II wojny
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światowej, ostaniec wydmy w Nowym Antoniowie na podłożu iłów triasowych, wydma w Antoniowie ( ochrona przed zabudowaniem ) i wydmy
w Bielowiźnie.
Na Wyżynie Śląskiej rzeźbę eoliczną chroni się jedynie na Pustyni
Błędowskiej ( Szczypek i in. 1994 ; Rahmonov 2007 ). Kilkadziesiąt lat
wcześniej, kiedy obszar ten faktycznie odznaczał się krajobrazem pustynnym, postulaty o objęcie go ochroną nie znalazły właściwego odzewu.
Dopiero w okresie postępującego zarastania pustyni doceniono jej walory
i objęto ochroną jako użytek ekologiczny. Dla okolic Siedlca Janowskiego
na Wyżynie Częstochowskiej postulat ochrony występujących tu piasków
lotnych jako stanowiska dokumentacyjnego wnosiła R. Dulias ( 2004 ).
Na obszarze dawnej eksploatacji piasków wydmowych o powierzchni
około 1 km ² można obserwować piaski eoliczne, spod których wystają
skałki wapienne oraz dwa poziomy gleb kopalnych ( 7530 ± 20 lat BP oraz
880 ± 50 lat BP ( Szczypek 1992 ). Prawdopodobnie jest to ostatni obszar lotnych piasków na Wyżynie Częstochowskiej. Przykład Kotliny Dąbrowskiej,
na obszarze której w czasie niespełna stu lat z krajobrazu zniknęła większość wydm, pokazuje, że rzeźba eoliczna powinna być szerzej uwzględniana w projektach ochrony przyrody.

Wnioski
Wydmy we wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej występują na terasie nadzalewowej, spłaszczeniach podstokowych oraz na stoku kuesty.
Źródłem materiału wydmowego były piaszczyste osady plejstoceńskie –
fluwioglacjalne i aluwialne. W wyniku transportu eolicznego wydmy
ustabilizowały się na zróżnicowanym podłożu, zarówno pod względem
litologicznym ( piaski, gliny, iły, iłowce, łupki, wapienie ), jak i wiekowym
( plejstocen, trias, perm, karbon ). Piaski były przewiewane przez wiatry
z sektora zachodniego i przemieszczane na coraz wyższe poziomy morfologiczne ( 265 – 340 m n.p.m. ). Wydmy „ wkraczały ” ponadto na stoki
kuesty, w obniżenia dolinne, „ przekraczały ” wyniosłości zbudowane
z utworów starszego podłoża oraz dopasowywały się do rozmieszczenia gór

Wydmy – zanikający element krajobrazu …

świadków. Większość wydm ( 75 % ) została zniszczona w wyniku budowy
Huty Katowice, eksploatacji piasków wydmowych i podsadzkowych,
a także w wyniku postępującej urbanizacji. W pierwszej połowie XX wieku
wiele wydm było rozwiewanych – powierzchnia lotnych piasków wynosiła co najmniej 75 ha. Krajobraz wschodniej części Kotliny Dąbrowskiej
odznaczał się wtedy znaczną kontrastowością. Wydmy, które zachowały się
do naszych czasów, zasługują na ochronę nie tylko jako ostatnie elementy
dawnej rzeźby eolicznej, ale także ze względów historycznych ( rowy strzeleckie z okresu ostatniej wojny światowej ), jak i przyrodniczych ( utrzymanie bio- i georóżnorodności obszaru ).

Literatura
Bronikowski W., 1929, Stosunki rolnicze powiatów będzińskiego i zawierciańskiego,
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.
Dulias R., 1997, Późnoglacjalny i holoceński rozwój pokryw pyłowo-piaszczystych
w południowej części Wyżyny Częstochowskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, 21, 7 – 100.
Dulias R., 2000a, Osady i formy eoliczne Kotliny Dąbrowskiej ( Wyżyna Śląska ),
[ w : ] L. Andrzejewski, P. Molewski, W. Wysota ( red. ), Dorobek i pozycja polskiej
geomorfologii u progu XXI wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, 207 – 208.
Dulias R., 2000b, The role of aeolian processes in the karst landscape of the Kraków
– Częstochowa Upland, [ w : ] R. Dulias, J. Pełka-Gościniak ( eds. ), Aeolian processes in different landscape zones, University of Silesia, The Association of Polish
Geomorphologists, Sosnowiec, 106 – 117.
Dulias R., 2002, Impact of human settlement and economy on the relief of the western
part of the Twardowice Plateau ( Silesian Upland ), Geomorfologicky Sbornik, 1,
39 – 42.
Dulias R., 2004, Lotne piaski na obszarze Wyżyny Częstochowskiej w XX wieku,
[ w : ] J. Wojtanowicz ( red. ), Formy i osady eoliczne, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 5 – 13.

301

302

Renata Dulias
Dulias R., 2008, Zasoby kopalin na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, [ w : ] R. Dulias, A. Hibszer ( red. ), Górnośląski Związek Metropolitalny.
Zarys geograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki,
Sosnowiec, 24 – 33.
Encyklopedia Dąbrowy Górniczej, 1, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej,
Dąbrowa Górnicza, 1996.
Gilewska S., 1963, Rzeźba progu środkowo środkowotriasowego w okolicy Będzina,
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, Prace Geograficzne, 44, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Kantor-Mirski M., 1931/1932, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy, Sosnowiec.
Karaś-Brzozowska C., 1960, Charakterystyka geomorfologiczna Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego, Polska Akademia Nauk, Komitet dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Biuletyn nr 37, Warszawa.
Kaziuk H., Lewandowski J., 1980, Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski
1 : 200 000, ark. Kraków, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Kozłowski S., 1986, Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Lewiński J., 1914, Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 7,
Warszawa.
Mapa topograficzna powiatów 1 :25 000, ark. Górnośląski Okręg Przemysłowy ( 6 ),
1960.
Mapa topograficzna 1 : 10 000, ark. : Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza-Bielowizna, Dąbrowa Górnicza-Łosień, Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne,
Poznań, 1994.
Mapa topograficzna 1 : 25 000, ark. Dąbrowa Górnicza, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1931.
Mapa topograficzna 1 : 25 000 ark. : Siewierz, Mierzęcice, Grodziec, Jaworzno,
Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1933.
Mapa Zagłębia Dąbrowskiego 1 : 10 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa, 1929.
Noga Z., 1994, Słownik miejscowości księstwa siewierskiego, Katowice.
Pełka-Gościniak J., 2013, Human activity and aeolian relief in Starczynów Desert,
Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 1( 3 ), 1 – 6.

Wydmy – zanikający element krajobrazu …
Rahmonov O., 2007, Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na
obszarach piaszczystych, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu,
Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, 1993.
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1 :50 000, ark. Zawiercie, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1967.
Szczypek T., 1978, Utwory i procesy eoliczne w północnej części Wyżyny Śląskiej,
Uniwersytet Śląski, Katowice.
Szczypek T., 1986, Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle obszarów przyległych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Szczypek T., 1992, Wydmy północnej części Płaskowyżu Częstochowskiego w okolicach Siedlca Janowskiego, [ w : ] T. Szczypek ( red. ), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 141 – 154.
Szczypek T., Wach J., Wika S., 1994, Zmiany krajobrazów Pustyni Błędowskiej,
Wydział Nauk o Ziemi U Ś, Sosnowiec.
Renata Dulias
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
e-mail : rdulias@gmail.com

303

