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Na posiedzeniu Sekcji Paleopedologii K om itetu Badań Czw artorzę
du oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przedstaw iono niektó
re  wyniki prac, prowadzonych przez wiele la t przez autorkę wespół z 
Romanem Kobendzą — botanikiem  i ekologiem, co pozwoliło na  głęb
sze podejście do genezy - wydm. Badania rozpoczęte były  w roku  1922 
od Puszczy K am pinoskiej, a następnie prowadzone na w ydm ach nad
m orskich.

Słownik Pojęć Geograficznych [20] podaje, że w ydm y są to „wznie
sienia piaszczyste różnych kształtów  i rozm iarów usypane przez w ia
t ry ” . Podobną definicję daje Pięciojęzyczny Słownik Gleboznawczy. Oba 
słowniki w yróżniają różne typy  wydm, ale wyłącznie z punk tu  widze
nia form y i zachowania (ruchome i utrw alone).

Definicje te nie uw zględniają genezy wydm. Trw ałe form y wydm o
we nie pow stają bez udziału roślinności. P iasek jest budulcem , w ia tr 
siłą transportow ą, a roślinność czynnikiem  budującym  i u trw alającym  
form y [14]. Bez udziału roślinności z luźnego piasku pod w pływem  w ia
tru  pow stają form y — efem erydy w postaci pryzm  usypanych przed lub 
za przeszkodą trw ałą  i rowem  eolicznym przed nią. Przeszkoda luźna 
zatrzym uje piasek i jeśli jest ona trw ała  (krzew), to zatrzym uje piasek 
i buduje pagórek. Nagą powierzchnię piasku pokryw ają zmarszczki 
(ripple m arks) bogatych kształtów . Dłużej trw ające jednokierunkow e 
w iatry  na dużych, otw artych powierzchniach piasków budują barcha
ny. Są to form y o kształcie łuku zwróconego wypukłością w k ierunku 
panującego w iatru , z krótkim i ram ionam i skierowanym i z w iatrem , stro 
m ym  zboczem zsypującego się piasku ku  zakolu utw orzonem u przez 
główny pagórek i ram iona. Barchany są w Polsce form am i rzadkim i; 
w ystępują na plażach i powierzchniach piasków ruchom ych w okresie 
dominowania w iatrów  wschodnich, najczęściej wiosną lub jesienią. K la
syczne barchany można było obserwować w dniach 6-8 czerwca 1969 r,
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na plaży w sąsiedztwie Łeby. Były to form y drobne, wysokości 1,5-2,0 
m, średnicy 12-15 m. T rw ały zaledwie 2-3 dni, dopóki w ia tr nie zmienił 
k ierunku na zachodni.

Potężne wydm y ruchom e Mierzei Łebskiej pod wpływem  w iatrów  
zachodnich przyjm ują niekiedy postać barchanoidalną. Form y te ce
chują wysokie, strom e (powyżej 30°) wschodnie zbocza luźnego piasku, 
zsypującego się do obszernego zakola, i niew ielkie ram iona w ysunięte 
ku wschodowi. Przesuw ają się one zgodnie z przew ażającym  k ierun
kiem  w iatrów  północno-zachodnich z szybkością średnią 2,2 m na rok. 
jak to w ynika z pomiarów Miszalskiego [19].

Piaski wydmowe zarówno nadm orskie, jak  śródlądowe są w Polsce 
nieom al wyłącznie pochodzenia lodowcowego. Głównym ich składni
kiem  jest kwarc. Zawartość jego waha się od 80 do 98%, a wielkość zia
ren  mieści się w przedziale 0,1-0,5 mm; same ziarna są dobrze obto
czone [28].

W głębi lądu piaski nagrom adzone zostały w  okresach lodowcowych 
w pradolinach, stożkach sandrow ych, na przedpolach poszczególnych 
zlodowaceń. Na w ybrzeżu m orskim  gromadzone są przez fale przyboju 
i sztormowe z rozm yw anych ławic — ostańców form  akum ulacji lodow
cowej dna morskiego, jak również z klifów podlegających abrazji. P ia 
ski, jako m ateriał wleczony, są transportow ane przez prądy przybrzeż
ne, a następnie w yrzucane na plaże w ilościach zależnych od siły i k ie
runków  w iatrów , szczególnie sztormowych.

Genezę wydm  można poznać najlepiej tam , gdzie one współcześnie 
powstają, czyli na w ybrzeżu morskim. Poznane przez nas bliżej w ybrze
ża: kaszubskie, słowińskie oraz ujściowego odcinka Odry, m ają przew aż
nie charakter erozyjny, co podkreślano już w litera tu rze  [32, 25, 18]. 
P rzew ażają klify  ścinające wysoczyzny polodowcowe lub podcinające 
czy przecinające nadbrzeżne wydm y. Na nielicznych odcinkach Helu, 
Ostrowie-Dąbki, Mierzei Łebskiej, Jarosław ca, w Bram ie Św iny miski, 
piaszczysty brzeg ma charak ter akum ulacyjny. Brzeg ten  podbudowują 
szerokie plaże, z których w iatr wynosi piasek w k ierunku lądu, gdzie 
na granicy zasięgu fal, dzięki rozkładającym  się szczątkom roślinnym  
i zwierzęcym wyrzuconym  przez fale, pow staje środowisko eutroficzne 
sprzyjające rozwojowi roślinności. Dzięki tem u pow stają krótkotrw ałe 
drobne form y eoliczne, związane z obecnością i przystosowaniem  do w a
runków  takich roślin, jak Cakile m aritim a, Honkonya peploides, rza 
dziej Salsola kali.

Poza granicą zasięgu fal osiedla się bu jna roślinność psammofilna, 
form ująca m łody wał wydm owy — b i a ł ą  w y d m ę .  M iejscami są
siaduje ona z wydm am i starszym i, pow stałym i w ubiegłych okresach 
klim atycznych holocenu, a naw et starym i śródlądowym i wydm am i koń
ca epoki lodowcowej, utrw alonym i lub rozwiewanym i. Współczesny wał 
wydm owy budują głównie traw y: Am m ophila aręnarią i A, baltica, E ly -
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Rys. 1. Wydma biała. Zespół Elymeto-Ammophiletum z Lathyrus maritimus
F o t . K. K o b e n d za

White dune. The Elymeto-Ammophiletum  association with Lathyrus maritimus

m us arenarius i Agropyron junceum  (rys. 1). Cechują je bujne pióropu
sze liści i kwiatostanów, silnie rozw inięty system  podziem nych rozło
gów, zaopatrzonych w długie (powyżej 25 m), bardzo cienkie korzenie. 
Cały ten  podziem ny system  przesyca piasek i buduje zasadniczy szkie
let w ału wydmowego. Traw y psam m ofilne są specjalnie przystosowane 
do życia w w arunkach stałego zasypywania przez piasek. Środowisko tej 
wydm y znajduje się jeszcze pod wpływem  eutroficznej plaży; ziarna 
piasku przynoszone od strony morza zasilają roślinność wydm y w sole 
i jony pochodzące z rozkładu organicznych szczątków wyrzucanych na 
plażę [4]. Wobec przepuszczalności piasku ulegają one szybko wym yciu 
przez opady atm osferyczne, które są jedynym  źródłem  zaopatrzenia tej 
roślinności w wodę.

Na wydmie białej obok traw  osiedlają się liczne gatunki roślin cha
rakterystycznych dla piasków nadmorskich, jak Lathyrus m aritim us , 
E ryngium  m aritim um , Hieracium um bellatum , Petasites spurius i inne, 
należące do zespołu E lym eto-A m m ophile tum  (Br. BI. et Leeuw., 1963). 
Te rośliny są także przystosowane do zasypyw ania przez piasek. Jeśli 
nie m ają rozłogów, to ich rolę pełnią kłącza lub bulw y rozrastające się 
w k ierunku pionowym — ku powierzchni. Większość tych gatunków  na 
zasypanych łodygach i gałęziach w ydaje ze śpiących pączków korzenie 
przybyszowe i nowe pędy [10, 12]. Bogate listowie roślinności białej 
w ydm y zatrzym uje i gromadzi piasek niesiony z plaży przez cały okres 
wegetacyjny. Jesienne i zimowe sztorm y pokryw ają całkowicie piaskiem  
powierzchnię wydm y wraz z roślinnością. Wiosną rośliny, przystosow a
ne do takich w arunków  bytowania, przenoszą system  swych rozłogów
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do pogrzebanej m asy pędów i liści, rozw ijają nowe pędy, które przeni
kają przez naw ianą w arstw ę piasku, osłaniają ją liśćmi i w ydają kw ia
tostany. Nowy, pobudzony do życia system  korzeniowy przenika w głąb, 
spajając wydm ę w jeden organizm (rys. 2).

Rys. 2 . Koeleria glauca zasypywana przez piaski wydmowe w ciągu 5 lat. W wę
złach rozwijają się korzenie i wyrastają młode pędy, które dążą ku powierzchni 
Koeleria glauca covered by dune sands in the course of five years. In nods roots 

developed and new shoots tend to reach the surface

Roślinność wydm y białej nie w ykazuje współżycia z grzybam i. Za
sypane listowie roślin wydm owych tw orzy w białym  piasku ciem niej
szą w arstw ę próchnicy, k tóra mogłaby być podstawą do rozwoju grzyb
ni, ale ulega szybko rozkładowi. Na białych wydm ach Łeby D o m i n i k  
[5] stw ierdził występowanie grzyba kapeluszowego Pilocybe Am m ophilą ,
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ale na korzeniach samych roślin brak  strzępków grzybni. Jedynie L a th y - 
rus m aritim us  i A nthy llis  vulneraria, należące do gatunków  samożyw- 
nych, pobierają azot w prost z powietrza.

W arunki bytow ania roślinności na wydm ie białej są w yjątkow o tru d 
ne, tym czasem  jej roślinność w ykazuje w ielką żywotność i rozwój, i to 
tym  bujniejszy, im silniejszy jest proces zawiewania w okresach sztor
mowych. Fakt ten  zwrócił naszą uwagę naw et na wydm ach śródlądo
wych, gdzie brak tego rodzaju burz. Ciekawe to zjawisko nakłoniło bo
taników  angielskich [7, 29] do badań nad typow ym  również dla wydm  
wybrzeża atlantyckiego rodzajem  Am m ophila. Okazało się, że w w a
runkach  pełnego spokoju, na tu ra lnych  czy laboratoryjnych, Am m ophila  
nie reagow ała na dawki nawozów m ineralnych czy organicznych. Nie 
wykazywała większych przyrostów , popadała naw et w stan zastoju. J e 
dynie zasypywanie przez świeżą w arstw ę piasku pobudzało ją do życia. 
Bliższe badania wykazały, że Am m ophila  z chwilą przerw ania procesu 
zawiewania w ytw arza na kolankach rozłogów w arstw ę ochronną, k tóra  
nie dopuszcza do rozw oju korzeni ani m łodych pędów.

Proces narastan ia  nowej w arstw y roślinności i nagrom adzania przez 
nią piasku jest bardzo powolny. P rzyrost roczny w ału wydmowego w y
nosi m aksym alnie 10 cm. W ał wysokości 10 m ma więc powyżej 100 lat,
0 ile proces narastan ia  nie był przyryw any przez fale burzowe czy usz
kodzenia mechaniczne. Biała w ydm a rośnie wzwyż dopóty, dopóki is t
n ieje dopływ piasku. Przerw anie tego procesu powoduje zatrzym anie 
cyklu rozwojowego roślinności.

W związku z tym  w ydm y można traktow ać jako organizmy, które 
powstają, żyją i rozrastają  się dzięki właściwym  im zespołom roślinnym . 
Czynnikiem  decydującym  jest dopływ świeżego piasku. Van D i e r  e n 
[4] trak tu je  w ydm y jako w ytw ór hom ogenicznej szaty roślinnej. Masa 
wydm y obliczona w m 3 na rok, z uw zględnieniem  czasu i m iejsca oraz 
w arunków  miejscowych, znajduje się w stosunku prostym  do rocznego 
przyrostu pędów określonego zespołu roślinnego.

Na wybrzeżu akum ulacyjnym  nowy młodszy wał wydmowy, k tóry  
dzięki swej roślinności form uje się od strony morza, w ychw ytuje piasek 
przynoszony przez w iatr, a tym  sam ym  ham uje proces nadbudow y 
wydm y białej. Je j rolę przejm uje nowe pokolenie wydm owe — nad
brzeżne. Zatrzym anie dopływu piasku w yw ołuje w życiu roślin, szcze
gólnie psamm ofilnych, kryzys. Zm niejsza się bujność listowia, na usta
bilizowanej powierzchni piasku rozrastają  się gatunki roślin dotychczas 
zaledwie bytujących wśród traw . Równocześnie pojaw iają się nowe ga
tunki roślin, obce dotychczasowemu pokryciu roślinnem u. W ydmę opa
nowuje zespół charakterystyczny dla w y d m y  s z a r e j  Helichryseto - 
-Jasionetum  litoralis (Libbert, 1939). Dom inują w nim  gatunki: Heli- 
chrysum  arenarium, Jasione m ontana, Festuca rubra, Artem isia  sp.
1 in., k tóre cechują stosunkowo płytkie system y korzeniowe. Na wilgot



12 J. Kobendzina

nych północnych zboczach wydm  pojaw iają się glony, które stają  się 
podstawą rozwoju porostów i mchów i wraz z typową roślinnością tego 
zespołu nadają wydmie ton szarości. Na wilgotnych dow ietrznych zbo
czach nagich wydm  Puszczy Kam pinoskiej stwierdzono pojaw ianie się 
glonów, które stały  się podstawą rozwoju porostów [33].

Środowisko wydm y szarej jest całkowicie niezależne od w pływ u 
eutroficznej plaży, szczątków organicznych w yrzucanych przez fale; ce
chuje je typowy dla wydm  oligotropizm. W stosunkowo luźnej powło
ce roślinnej tego zespołu osiedlają się krzew inki i krzewy: Erica tetra - 
lix} Calluna vulgaris, Hippohaë rhamnoides, Salix  sp., Juniperus com
m unis , Rosa sp., rozw ijające silne system y korzeniowe. Rośliny drze
wiaste w ykazują dużą zdolność współżycia z grzybami. Na ich korze
niach rozw ijają się bujnie mikoryzy, które opanowują zagrzebane w p ia
sku rozłogi i kłącza roślin poprzedniego zespołu. Te szczątki / roślinne 
ulegają rozkładowi i stają  się podstawą bytu  nowego zespołu roślin (rys. 
3). Na wydmie szarej pow staje już w arstw a glebowa, która narasta

Rys. 3. Wydma szara z zespołem Helichrysetum litorale w Jastarni
Fot.  R. K o b e n d za

Grey dune with the Helichrosetum litorale association at Jastarnia

szczególnie szybko wśród wrzosowatych. Na niej mogą się osiedlać p ier
wsze drzewa: wierzby, brzozy, sosny.

W naturalnych  pierw otnych w arunkach szarą wydm ę opanowywał 
las. Proces ten  był bardzo powolny, często związany ze zm ieniającym i 
się w arunkam i klim atycznym i. Gleba szarej wydmy, słabo rozw inięta 
i nietrw ała, z łatwością była naruszana przez przebiegające zwierzęta, 
przechodzących ludzi, a także fale burzowe. N astępstw em  uszkodzenia 
powłoki roślinnej i glebowej było powstanie m isy deflacyjnej i począ
tek  nowego lokalnego procesu eolicznego, prowadzącego do przekształ-
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cenią pierwotnego wału wydmowego, zwykle równoległego do linii brze
gowej morza lub zabagnionej doliny. Misa deflacyjna dostarczała m ate
riału  na budowę czoła, usypywanego wzdłuż linii działania przew ażają
cych w iatrów  północnych i zachodnich. Piasek, w yrzucany na boki, for
mował ram iona łuku, zwykle o zarysach asym etrycznych. Przew ażnie 
silniejsze było ram ię pierw otne. Blokdiagram  podany przez M i s z a 1- 
s к i e g o ilustru je  proces przekształcania nadbrzeżnego w ału w ydm o
wego pod w pływem  prostopadle wiejącego w ia tru  [19]. W tym  przy 
padku ram iona otrzym anego łuku są sym etryczne. Na piasku akum ulo- 
wanym  na powierzchni w ydm y szarej budziła się do życia trw ająca 
w letargu  roślinność psam m ofilna. Jednocześnie bujnie rozrastały  się 
zasypywane krzew inki, krzewy, naw et drzewa, m ające zdolności p rzy 
stosowania się do takich niezw ykłych w arunków  życia. Jeżeli zasypyw a
nie następuje stopniowo, rośliny te rozrastają  się naw et bujniej niż nie za
sypywane. Na pniach oraz gałęziach gatunków  drzew iastych budzą się 
do życia pączki śpiące, rozw ijają pędy przybyszowe i korzenie (rys. 5). 
Młode pędy przebijają  się naw et przez grubą w arstw ę nawianego p ia
sku, a nowy system  korzeniowy naw iązuje łączność z w arstw ą próch- 
niczną. Analogiczne zjaw iska zachodzą u większości zasypyw anych by
lin [10, 12].

Zjawiskiem  w yjątkow ym  w procesie bytow ania drzew na terenach  
akum ulacji piasków jest sosna, k tórej pień i gałęzie są pozbawione pącz
ków śpiących. Zasypywana gwałtow nie — ginie, jak  to można obserwo
wać na lotnych piaskach M ierzei Łebskiej. Ale zasypyw ana stopniowo

Rys. 4. Przekształcanie wału wydmowego w wydmę łukową. Blokdiagram
J. Miszalskiego

Transformation of the dune bank into an ach-like dune. Blockdiagra-m
by J. Miszalski
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rozwija nowy system  korzeniowy u podstaw y pnia, w jego szyjce ko
rzeniowej. Młode korzenie kierują się ku powierzchni nawianego piasku 
(rys. 6), gdzie mogą uzyskać dostęp do pow ietrza i zaopatrzenie w wodę 
opadową (hydrotropizm  i aerotropizm) [11].

Rys. 5. Pęd odkopanej Pirus communis. Z pączków śpiących rozwinęły się młode 
białe pędy, które przebijają się ku warstwie zwilżanej przez wody opadowe. Ko

rzenie kierują się w głąb
Fot. R. K o h e n d za

Pirus communis shoot dug up. From dormant buds voung white shoots grew, 
which reached the layer moistened by rainfall waters. The roots grew into the

depth

Korzenie sosen zasypyw anych przez piaski nad Donem dają naw et 
odgałęzienia od poziomego układu pierw otnych korzeni ku powierzchni. 
Drobne rozgałęzienia opatrzone w m ikoryzy kierow ały się niekiedy ku 
powierzchni m acierzystego pnia sosny, k tóry  z reguły jest w ilgotniejszy 
od otoczenia dzięki wodzie spływ ającej po korze. M ikoryza młodych ko
rzeni opanowywała pień i powodowała rozkład drew na, następowało sa- 
m ounicestw ianie [61.

Jednocześnie z opanowywaniem  nawianego piasku przez świat roś
linny, na powierzchni w ydm y następuje rozrastanie się i pogłębianie m i
sy deflacyjnej aż do osiągnięcia poziomu podsiąkania wód gruntow ych, 
k tóry  leży zwykle na jednej wysokości, stąd zbliżone głębokości mis
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eolicznych. Na tym  stadium  kończy się zasadnicza część procesu p rze
kształcania wydmy. W okresach bardziej wilgotnych na dnie mis defla- 
cyjnych rozw ijały się jeziorka wydmowe, które zarastały roślinnością 
bagienną i przechodziły stopniowo w las olszowy. Samą wydm ę opano
w uje las mieszany, przekształcony pod wpływem  człowieka w sosnowy. 
Pod okapem drzew rozwija się gleba, która jest nie tylko podstawą dla

Rys. 6. Sosna zasypana przez wydmę wraz z częścią korony — po odkopaniu. 
Nowy system korzeniowy wyrasta z szyi korzeniowej drzewa i kieruje się ku

powierzchni
W edług  r y s u n k u  R. K o b e n d zy

Pine buried by the dune jointly with a part of the crown, after digging up. The 
new root system grows from the root neck of a tree and runs towards the surface

odnowy lasu, ale także w arstw ą ochronną piasków wydmowych, grom a
dzonych przez wieki.

Woda ma zasadnicze znaczenie dla świata roślinnego. W ydma biała 
nie ma ustalonego zwierciadła wód gruntow ych, które ulega dużym w a
haniom, zależnym  od opadów atm osferycznych. N adm iar tych wód okre
sowo odpływa ku plaży, tworząc znane z lite ra tu ry  grzęzawiska. M ię
dzy dwoma pierwszym i wałam i wydm owym i nad morzem utrzym ują się 
okresowo niewielkie jeziorka. W wydm ie szarej poziom wód gruntow ych 
jest już ustalony, ale ulega wahaniom  [4]. Woda opadowa przenika w 
głąb nierównom iernie. Po nachylonej powierzchni stoków spływa do za
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głębień m iędzywydm owych i mis eolicznych kompleksów wydmowych. 
W ten sposób cały zespół wydm owy o bogatej rzeźbie powierzchni gro
madzi pewien zasób wody, objęty w łasnym  działem wodnym. Spod za
lesionych wydm  w ypływ ają często źródełka, na zboczach istnieją s tud 
nie stale zaopatrzone w wodę, jak  np. obok leśniczówki w Pociesze (Pu
szcza Kampinoska). N adm iar wody oddawany jest sąsiednim, niżej po
łożonym terenom , gdzie pow stają lokalne zabagnienia z reguły tow a
rzyszące wydmom. F ak t kum ulow ania wody w kom pleksach wydm o
wych, naw et barchanowych, jest znany w literaturze. Na pustyniach 
Środkowej Azji zapas wody znajdującej się w barchanach otw iera p e r
spektyw y zalesienia wielkich pustynnych obszarów Azji pozbawionych 
roślinności [21] (rys. 7).

W późnoglacjalnym  okresie pow staw ania wydm  śródlądowych pa
nowały zmienne w arunki klim atyczne [27], co komplikowało procesy 
wydmotwórcze. W diagram ach palynologicznych torfów, młodszych od 
wydm, co na terenie Puszczy Kam pinoskiej stwierdzono w licznych w y
kopach, w yraźnie dom inują zespoły roślin światłożądnych, a więc strefy  
bezleśnej, w której przew ażały gatunki zielne. Najniższe, starsze pozio
my torfów, odpowiadające chłodnym  fazom klim atycznym , zaw ierają 
nieliczne pyłki sosny. Świadczą one nade wszystko o trudnych  w arun 
kach bytow ania sosny, która walcząc o swe istnienie produkow ała m a
sowo pyłek, choć rzadko owoce i nasiona. Pyłek sosnowy jest bardzo 
lekki i może być przenoszony przez w iatr na duże odległości. Klasyczne 
form y wydm  łukowych świadczą o znacznej jednorodności szaty roślin-

Rys. 7. Wydma paraboliczna w Puszczy Kampinoskiej. Zgodnie z regułą sąsiaduje
z nią bagno

Parabolic dune in the Kampinos Primaeval Forest. In its vivinity a bog is situa
ted according to the rule
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nej w okresie ich powstawania. W obecnych w arunkach trzeba szukać 
analogii w strefie arktycznej. Byliny tej strefy  w ytw arzają w yjątkow o 
grube korzenie, kłącza i bulwy, które pełnią rolę organów spichrzowych. 
Zgromadzone w nich zapasy pozwalają na szybki rozwój, kw itnienie 
i owocowanie w krótkim  okresie lata  tej strefy. Taką samą rolę m usiały 
pełnić zespoły roślinne piasków w klimacie peryglacjalnym . Dlatego nie 
mogę się zgodzić z tymi, k tórzy główną rolę w procesie wydm otwórczym  
przypisują drzewom: wierzbom, brzozom, sosnom i jałowcom, choć p rzy 
chylają się do udziału roślinności psam m ofilnej w budowie wydm  śród
lądowych. Należy tu  zwrócić uwagę na wielką wysuszającą zdolność ze
społów roślin traw iastych, zaopatrzonych w silnie rozw inięty system  
kłączy podziemnych. Jest to zjawisko dobrze znane leśnikom  przy za
lesianiu wydm, uniemożliwia bowiem bytow w anie młodym  sadzonkom.

Opanowanie w ydm  przez las było powiązane niew ątpliw ie ze zmianą 
vyarunkôw klim atycznych, zwiększeniem wilgotności i podwyższeniem 
tem peratur. Na terenie Puszczy Kam pinoskiej był to las pierwszego 
dłuższego okresu cieplejszego w późnym  glacjale — fazie A llerodu [1, 
13]. Ten las o składzie m ieszanym  stał się podstawą w ytw orzenia w ar
stw y gleby leśnej, k tóra do dziś pokryw a znaczną część kompleksów 
wydm owych Kampinoskiego P arku  Narodowego. W ydmy te stanow ią w 
przyrodzie polskiej unikaty, zachowane dzięki w yjątkow o sprzyjającym  
w arunkom  miejscowym. Człowiek penetrow ał je od epoki kam ienia łu 
panego. W ykorzystywał miejscowe środowisko. Mieszkał, polował i zbie
ra ł bogactwo runa  leśnego na wydm ach, w wodach łowił ryby. Przez 
bagna i trzęsaw iska w ytyczał szlaki — ścieżki i drogi ku najw ażniejszej 
drodze wodnej — Wiśle. W zdłuż tych  szlaków następowało niszczenie 
lasu i gleby, a w konsekw encji — lokalne początki rozwiewania wydm, 
deflacji, k tóra powodowała zasypywanie pierw otnej gleby leśnej, znaj
dowanej m iejscam i jako gleba kopalna.

Przejście od zbieractw a do ku ltu ry  rolnej przyczyniło się do urucho
m ienia w ielu w ydm  w Polsce. W yjątkowo duże powierzchnie lotnych 
piasków, powstałe w wiekach XIX  i XX, były w ynikiem  rabunkow ej 
gospodarki rolnej i leśnej, głodu ziemi, stosunków politycznych i dzia
łań wojennych. N auka niem iecka wiązała fakt licznych powierzchni lo t
nych piasków na naszych ziemiach z większym kontynentalizm em  k li
m atu  ziem bardziej oddalonych od Oceanu Atlantyckiego. Tymczasem 
najw iększe zniszczenia w lasach porastających w ydm y przyniosła I w oj
na światowa.

Odnowa lasu na w ydm ach w w arunkach zachowania gleby leśnej, 
resztek organicznych pozostałych w piasku, jest stosunkowo prosta, choć 
pracochłonna. Natom iast zalesienie piasków lotnych jest procesem  tru d 
nym, długotrw ałym  i bardzo kosztownym.

2 — R o c zn ik i G leb o zn a w cze
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GENEZA WYDM W BRAMIE ŚWINY

Geneza tych wydm  jest związana ze środowiskiem przybrzeżnych 
wód m orskich i ma zupełnie odm ienny charakter. P rąd  falowania gro
madzi u wybrzeży m ateriał w ym yty przez fale z dna morskiego, głów
nie ławic, pozostałości form pochodzenia lodowcowego zatopionych przez 
transgresje morskie, jak również z rozm ywanych klifów, w postaci p ia
sków i żwirów, które tworzą rumowisko, zwane m ateriałem  wleczonym. 
Rumowisko jest transportow ane przez prądy przybrzeżne: lokalne lub 
stałe, równolegle do linii brzegowej. Zachowuje się ono w wodzie tak, 
jak lotne piaski niesione przez w iatr na o tw artej, nagiej powierzchni. 
Półpłynna masa piasków i żwirów form uje rewy, zwane częsta w lite 
raturze wałam i brzegowymi. Rewy łatwo ulegają przem ieszczeniu za
równo w kierunku lądu, jak wzdłuż wybrzeża. Zależnie od masy m ate
riału  wleczonego może powstać naw et parę rzędów rew. W czasie dłuż
szej jednokierunkow ej działalności w iatrów  albo sztorm u nadbudow ują 
one plaże, podobnie jak  piasek wydm owy usypuje zaspy wzdłuż ściany 
przeszkody. Form y te są efem erydam i, zm ieniają położenie naw et z dnia 
na dzień. Fale burzowe w yrzucają m ateriał rew  na powierzchnię plaży 
bądź nadbrzeżne niziny, zam ulają ujścia rzek i portów  [2, 8, 31, 26]. N a
tomiast bardzo silne sztorm y niszczą naw et wydm y nadbrzeżne, a ich 
m ateriał w raz z rum ow iskiem  przerzucają w głąb lądu, gdzie nie budują 
one form, lecz odkładają przem ieszane piaski, żwiry i głazy w postaci 
warstwy, naw et 1,5 m miąższości [3].

P rąd  przybrzeżny zależny jest od konfiguracji dna i rozwinięcia linii 
brzegowej. Nagromadzenie głazowisk czy wychodnie skał starszych na 
dnie m orskim  wyw ołują odchylenia prądu, k tóry  z reguły biegnie wzdłuż 
Linii brzegowej. Zatoka przybrzeżna powoduje nagłe zmniejszenie siły 
transportu  i odkładanie niesionego m ateriału  w postaci podwodnej m ie
lizny — zaczątku mierzei. W zacisznej zatoce m ierzeja buduje kosy-re- 
wy, odchylające się ku w nętrzu zatoki z zagięciem cypla w kierunku 
przeciwnym  do biegu m ierzei [15].

W morfologii polskiego odcinka wybrzeża Południowego B ałtyku dużą 
rolę odgrywa prąd przybrzeżny, w yw ołany przez różnicę gęstości zaso
lonych wód, doprowadzanych przez cieśniny duńskie z A tlan tyku  i wy- 
słodzonych wód Bałtyku. Głębinowy prąd  wód słonych przez Głębię 
Arkońską dociera do Głębi Bornholmskiej (— 100 m), na północ od K o
łobrzegu. Tam ulega dyw ergencji i wyw ołuje dwa prądy  stałe: w kie
runku zachodnim — ku Bramie Świny i wschodnim — ku Zatoce G dań
skiej ([32] i Mapa Prądów  Atlasu Rybackiego Południowego Bałtyku 
[24]).

O sile pierwszego z tych prądów  świadczy niszczenie k lifu  W yso
czyzny Kam ieńskiej, specjalnie na odcinku Dziwnówek-Dziwnów. Chro
ni go system  główek zbudowanych z pni drzew nych w bitych w dno pod-



Rys. 8. Mierzeja zamykająca od wschodu ujście rzeki Dziwny według maipy z 1887 r. Na mierzei oznakowana jest cegielnia —
dowód istnienia w podłożu glin plastycznych 

A sandbar closing the Dziwna river estuary according to the map from 1887. On the sandbar the mark of a briek-yard is to be
found, what proves an existence of plastic loams in the substrate
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brzeża, wzmocniony granitow ym i blokami, w ypełniającym i luki między 
pniami. Ścianę najbardziej zagrożonego odcinka pokryw a stalowa p ły 
ta, umocniona u podstaw y cem entow ym i blokami. Silna działalność ero
zyjna jest rezultatem  nie tylko samego prądu, ale i silnych wirów typo
wych dla Bram y Dziwnej, co stw ierdził doświadczalnie kapitan żeglugi 
wielkiej i jachtowej Zdzisław M ichalski ze Szczecina.

M ateriał z rozm ywanego klifu  prąd przenosił od wieków w k ierun
ku zachodnim i budował m ierzeję z szybkością 10-11 m na rok [2]. Za
m ykała ona Jezioro Wrzosowe (północną część Zalewu Kamieńskiego), 
tam owała i przesuw ała ujściowy odcinek rzeki Dziwny, u trudniając  że
glugę na wschodnim, zdawna użytkow anym  odcinku dolnego biegu Od
ry. M ierzeja Bram y Dziwny, mimo sprzyjających w arunków  linii brze
gowej i głębokości Jeziora Wrzosowego, nie budowała typowych dla za
tok kos. Przyczyną tego zjawiska było występowanie pod m ierzeją s ta r
szych utw orów  geologicznych.

Fakt ten  w yjaśnia niem iecka m apa topograficzna w skali 1:25 000, 
arkusz n r  599, Wrzosowo (Fritzow) z 1887 r. (rys. 8), na k tórej na za
chód od ujścia rzeki Dziwnej, na samej m ierzei zaznaczono cegielnię, po 
k tórej obecnie nie ma śladu. Fak t ten  w 1968 r. w terenie stw ierdziła 
autorka wraz z U rbaniak-Biernacką.

W latach 1898-1900 m ierzeja została przekopana 1,25 km  na wschód 
od ujścia rzeki Dziwny, gdzie wybudowano nowoczesny port, silnie zni
szczony w czasie ostatniej wojny, a całkowicie odbudowany już w Pol
sce Ludowej.

Na zachodnim przedłużeniu m ierzei w odległości 1 km od dawnego 
ujścia Dziwny około Międzywodzia daje się zauważyć wzdłuż wybrzeża 
płaski wał, wysoki około 3 m n.p.m., zbudowany z utworów plejstoceń- 
skich, k tóry  łagodnie obniża się ku południowi, ku łąkom rozłożonym na 
delcie wstecznej rzeki Dziwny. Od strony morza podbudowany jest przez 
3 wały wydmowe i plażę. W ydmy te są niskie, 2,0-2,5 m n.p.m., tylko 
wał nadbrzeżny m iejscam i w zrasta do 8 m.

Wał utworów m orenowych ciągnie się 3,5 km w kierunku zachodnim 
aż po Swiętouście, leżące na sk ra ju  wysoczyzny w yspy Wolin, gdzie 
w m orzu leży zwał potężnych bloków narzutowych.

P rąd  przybrzeżny w dalszym  biegu na zachód podcina klif wyspy 
Wolin, a od zachodniego cypla wyspy buduje m ierzeję, sięgającą Świno
ujścia. M ierzeja ta ogranicza kompleks wydm  Bram y Świny, w ypełnia
jący rozległą nizinę położoną między dwoma dyluw ialnym i trzonam i 
wysp: Wolin i Uznam. Zespół tych wydm  był od początków naszego s tu 
lecia podm iotem  zainteresowania i badań geologów i oceanografów św ia
towej sławy [9, 8, 31, 32]. W Polsce Ludowej zagadnienia tych  wydm 
podjęli polscy geografowie [2, 3, 25]. W ostatnich latach poważne bada
nia nad zagadnieniam i leśno-glebowymi oraz określeniem  wieku samych 
wydm  prowadził Prusinkiew icz [22, 23].



Rys. 9. Wycinek mierzei .powstającej współcześnie w cieśninie Fehmarn. Według Kostera (1961) mapa z 1951 r. [15] 
A sector of the sandbar forming contemporarily in the Fehmarn straits, afterKöster (1961) according to map of 1951.
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K e i l h a c k  [9] wyróżnił trzy  fazy form owania się wydm  Bram y 
Świny. N ajstarsze dwa kompleksy wydm  brunatnych, leżące na wschód 
i zachód od Świny, pow staw ały jako kosy dwóch mierzei. Jednej, ciąg
nącej się od północno-zachodniego cypla w yspy Wolin ku południowem u 
zachodowi, i drugiej, wychodzącej od północno-wschodniego cypla w ys
py Uznam — ku południowi i południow em u wschodowi. Od obu mierzei 
narastały  krótsze lub dłuższe kosy (rewy), które stały  się podstawą n i
skich (1 do 3 m) wałów, nadbudow anych przez piaski eoliczne plaży. 
W ały te oddzielały od siebie (od strony Zalewu Szczecińskiego) obniże
nia do 1,5 m głębokie, z czasem zatorfione. Stąd pochodziła brunatna 
barw a wydm. W drugiej fazie rozwoju obie m ierzeje zostały silnie znisz
czone przez erozję morską. M ateriał z rozm ytych m ierzei wleczony 
wzdłuż pozostałych części wydm  budował nowe, równie niskie wały 
wydm  żółtych o przebiegu równoleżnikowym, oddzielone od siebie ry n 
nam i tylko w sąsiedztwie Świny. Kompleks ich jest silniej rozw inięty na 
wschodnim brzegu Świny, gdzite pow stał wachlarz form  wyraźnie skie
row anych ku rzece. Trzeci najm łodszy kompleks wydm  białych form o
wał się już w czasach historycznych, co wykazało porównanie m ateria
łów kartograficznych i znaleziska archeologiczne [9, 2, 23].

Pow stanie tego kom pleksu wydmowego związane jest z transgresją 
Morza Litorynowego [27, 25, 23]. T ransgresja ta spowodowała zalanie 
nizin nadm orskich i ogólne podniesienie poziomu wód gruntow ych, k tó 
re nadbrzeżne torfow iska zam ieniały w jeziora. Naw et dno Zalewu 
Szczecińskiego wyściełają dwie w arstw y torfów, rozdzielone w arstw ą 
m ułów i piasków [30]. Torfy świadczą o lądowym  pochodzeniu zbiornika. 
Bram a Świny tw orzyła zabagnioną i zatorfioną nizinę, na k tórej nastę
powało zetknięcie się transgredujących wód B ałtyku z eutroficznym i wo
dami Zalewu, niesionymi przez rzekę Świnę. W spółdziałanie tych dwóch 
środowisk stworzyło w arunki powstawania zupełnie odmiennego typu 
wydm  Bram y Świny.

Sytuację komplikowało ukształtow anie dna Zatoki Pom orskiej i B ra
my Świny. Mapa rybacka południowego B ałtyku [24] daje nie tylko ba- 
tym etrię, ale w ykazuje także zasadnicze składniki budujące dno. Zw ra
ca uwagę znaczne nagrom adzenie głazowisk i żwirowisk, szczególnie 
w sąsiedztwie m oren czołowych nadbudow ujących klify. W przedłuże
niu potężnej m oreny czołowej północnego W olina leży na dnie m orskim  
rozległe głazowisko, które w kierunku zachodnim sięga poza obszar M ię
dzyzdrojów, po sąsiedni odcinek lasu świerkowo-bukowego z bardzo 
bujnie rozrośniętą paprocią Pteridium  aquüinum  w runie. Cały odcinek 
tego lasu różni się zasadniczo od dominującego na dalszych wydm ach 
boru sosnowego z charakterystycznym  E m petrum  nigri na dnie lasu [23]. 
Nasuwa się przypuszczenie, że duże zróżnicowanie roślinności może być 
wywołane istnieniem  płatu  utworów m orenowych w przedłużeniu gła- 
zowiska na dnie sąsiedniej zatoki, Gleby odmiennego charak teru  m ają
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również okolice P rzy toru  [23]. Samo Świnoujście leży na utw orach osa
dowych, nie eolicznych, a na południow y zachód od m iasta wśród wydm  
zaskakuje obecność Góry K redowej — ostańca starszego podłoża. Uroz
maicone ukształtow anie powierzchni oraz zmienność poziomu transgre- 
dującego m orza w pływ ały na specyfikę samych w ydm  i powodowały fa 
zy w ich rozwoju.

Morofologia wydm  Bram y Św iny jest zupełnie nieporów nyw alna z 
wydm am i wybrzeży akum ulacyjnych, czy też wydm am i śródlądowymi. 
Geneza długich, płaskich i niskich wałów z dawna budziła duże zainte
resowanie. Początkowo w ydm y b runatne i żółte traktow ano jako wały 
brzegowe (rewy), które m iały się odkładać wzdłuż kolejnych linii brze
gowych, w yłaniających się z morza w m iarę dźwigania się lądu. Keil- 
hack wiązał ich budowę z ławicami piasku, usypyw anym i przez fale 
sztormowe. Każda ławica m iała być w ynikiem  jednego sztormu, co po
zwoliło m u na wyliczenie w ieku kolejnych faz wydmowych. Stanowisko 
to kwestionow ał już w 1919 r. J o h n s o n  na podstawie stwierdzonego 
krzyżowania się n iektórych wałów i porów nania z analogicznymi zja
wiskam i na w ybrzeżach am erykańskich [8]. Jednak  teoria ławic sztor
mowych jako pierw szej fazy budowy m ierzei i kos — wydm  brunatnych, 
zniszczenie samej m ierzei i budowa z jej m ateria łu  w ydm  żółtych u trzy 
m uje się nadal. Białe, najm łodsze w ydm y ulegają rozm yw aniu w części 
wschodniej, a nadbudowie m ierzei w rejonie Świnoujścia.

W latach 1949— 1951 w czasie badań autorki prowadzonych z R. Ko- 
bendzą na wyspie Wolin (teren Nadleśnictw a Świnoujście w  oddziałach 
128, 130 i 149, w sąsiedztwie Drożkowych Łąk) przekopyw ano południo
we części wałów wydm  brunatnych, porośniętych drzew ostanem  sosno- 
wo-dębowym. Pod w arstw ą piasku eolicznego grubości 40-60 cm leżała 
tw arda, brązowa masa rudaw ca miąższości powyżej 20 cm, wspom inana 
przez Keilhacka, potem  opracowywana przez P r u s i n k i e w i c z a  [22, 
23]. Pod nią znajdow ał się drobnoziarnisty biały piasek w stanie pół
płynnym  z wodą, o silnym  zapachu siarkowodoru. Poziom tej wody znaj
dował się pod ciśnieniem  hydrostatycznym , podnosił się bowiem szybko. 
Z białego piasku wyciągnięto dobrze zachowane kłącza i korzenie: Phrag- 
m ites communis, Eriophorum vaginatum , Carex  sp. oraz liczne bulwy 
roślin należących do strefy  przybrzeżnej wód o charakterze eutroficz
nym.

F ak t ten  upoważnił nas do postaw ienia tezy, że do pow staw ania m ie
rzei i rew  przyczyniały się ostańce daw nych form  powierzchni, które 
tw orzyły fundam ent oporowy dla przynoszonych przez prądy  czy burze 
sztormowe luźnych piasków w postaci ławic, k tóre mogły się krzyżować, 
naw et nakładać na siebie w czasie silniejszego naporu wód. Natom iast 
ustalenie i u trw alenie tych pierwszych form  nastąpiło pod wpływem  
roślinności, podobnie jak na wydm ach wybrzeża lądowego. Środowisko 
eutroficzne samej niziny oraz wód przynoszonych przez Odrę do Zatoki



24 J. Kobendzina

Szczecińskiej, a stąd rozprowadzanych przez dolinę Dziwny, jezioro W i
cko i zatorfioną (obecnie) dolinę u stóp zachodniego klifu wyspy Wolin 
oraz rzeki Świnę i Pianę, sprzyjały rozwojowi roślinności strefy  p rzy 
brzeżnej. Roślinność ta, rozw ijająca silny system  podziemny, mogła za
trzym yw ać i przerastać piaski gromadzone przez prądy  i sztormy, m ie
rzeje i rewy. Bujne jej listowie zatrzym yw ało z łatwością piaski eolicz- 
ne transportow ane przez w iatry  z plaży. Z czasem na powierzchni rew y 
form owały się wydm y z właściwą sobie roślinnością. Silne zabagnienie, 
a następnie zatorfienie zatok, zagłębień między rewami, tłum aczą ciem 
ną b runatną  barw ę najstarszych wydm. Kom pleksy ich narastające od 
klifu W olina i Uznam u nie zam knęły całkowicie Bram y Świny. Sama 
rzeka, spychana przez rew y ku zachodowi, sprzyjała rozwojowi dalszych 
kompleksów wydmowych.

Piasek b runatny  z rozm ytych przez wody morskie starych wydm  
wraz z białym, przynoszonym  z morza, w ytw orzył m ateriał barw y żół
tej, z którego prąd przybrzeżny budował nowe niskie w ały o charak te
rze wałów brzegowych, równoległe do północnego skraju  ocalałych 
wydm  brunatnych. Wałów tych nie oddzielają od siebie głębsze rowy, ale 
w budowie ich główną rolę pełnić m usiała roślinność strefy  przybrzeż
nej dzięki wodom spod zachodniego klifu Wolina. Zachodnia partia  
kom pleksu wydm  żółtych związana była w yraźnie z wodami rzeki Św i
ny. W achlarzowato ułożone rew y dzielą tam  zatorfione zatoki. Kompleks 
wydm  żółtych zam knął całkowicie Bram ę Świny.

Nowy okres budowy wydm  białych zastał całkowicie odmienne w a
runki. Wzdłuż wybrzeża Zatoki Pom orskiej istniała już jednolita ścia
na wydm  żółtych, przerw ana jedynie przez ujściowy odcinek Świny. 
P rąd  wschodni od niszczonego stale klifu W olina budował nową m ierze
ję obram owaną plażą, gdzie istniały w arunki sprzyjające rozwojowi roś
linności psam m ofilnej i narastan iu  pospolitych białych, a potem  szarych 
wydm  wysokości 5, a naw et 10 i więcej m etrów. Cykl przebiegał podob
nie jak na w ybrzeżu akum ulacyjnym . W schodnia część najmłodszego 
kom pleksu wydmowego ulegała w raz z klifem  erozji, natom iast silny 
przyrost m ierzei i rozwój dalszych wydm  białych następow ał u ujścia 
Świny, gdzie stykały się dwa przybrzeżne prądy  o przeciw staw nych kie
runkach.

*

Poszukiwania w literaturze geomorfologicznej i botanicznej rzuci
ły nieco światła na te skomplikowane zagadnienia. K ö s t e r  [15] p ro
wadził szczegółowe badania form  brzegowych związanych z transgresją 
litorynow ą i politorynową. Stw ierdził on, że na wybrzeżu Holsztynu 
i Wyspie Fem arn m ierzeje i rewy, w yłaniające się z wody w okresie ci
szy, pokryw a zw arta szata roślinna, k tóra powoduje gromadzenie się 
piasków eolicznych i form owaniu wąskich, niskich wałów wydmowych.
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L i b b e r t  [16] — botanik, poddał szczegółowej analizie zespoły roś
linne wyspy Darss (na zachód od Rugii). Wzdłuż zachodniego jej w y
brzeża płynie od południa prąd  przybrzeżny, k tóry  niesie rumowisko po
chodzące ze zniszczonej dyluw ialnej części wyspy. P rąd  ten  buduje m ie
rzeję i szereg rew  porozdzielanych lagunam i, które ulegają z czasem za- 
torfieniu. Cypel wyspy Darsser O rt narasta  z szybkością 10 m na rok, 
co jest w ynikiem  kum ulacji u szczytu dwu prądów: południowego 
i wschodniego. Na rew ach rozw inięte są wydmy, które porasta zespół 
Pineto-Em petreto nigri (Libbert et Sissingh, 1939), laguny opanowuje 
Cariceto elongatae-A lnetum  glutinosae  (Koch 1926, TX. 1931). N ajm łod
szą część cypla, zbudowaną z białego piasku, porasta masowo Phragm i- 
tes com m unis , Oenanthe aquatica, A ster tripolium  i in.

Roślinność odgrywa zasadniczą rolę w budowie form  morfologicz
nych z m ateria łu  luźnego, jakim  jest piasek, niezależnie od środowiska 
lądowego czy wodnego. Zjawisko to jest mało znane, znajduje się bo
wiem na pograniczu nauk: geologii, morfologii i botaniki, a głównie eko
logii.
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Я. К О Б Е Н Д ЗИ Н А  

ГЕНЕЗИС ДЮН 

Институт Географии и Территориальной Организации 

Р е з ю м е

Многолетние исследования дюн автором настоящей работы, физическим 
географом а также романом Кобендза, ботаником и экологом, позволяют еде-
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дать попытку выяснить генезис дюн наблюдаемых в Польше на Балтийском 
побережьи. В основном дюны являются морфологическими формами рельефа 
образовавшимися из песков под влиянием ветра (задерживаемых, объеди
няемы в одно целое и закрепляемых растительностью). На аккумулятивных 
участках побережья дюны формируются вне пределов волн благодаря фито
ценозе Ely meto-Ammophiletum, которая развивает буйную, наземную систему 
базирующую на сильных корневищах снабженных длинными корнями. Эта 
подземная система образует скелет дюны белой. Все многолетники приспосо
блены к жизни в условиях постоянного засыпания, что является необходимым 
фактором в процессе образования дюн. В вегетационный период листья этих 
растений задерживают песок приносимый с пляжа. Осенние и зимние штормы 
засыпают песком поверхность дюны сплошь. Весной корневища переносят свою 
систему в погребенную растительную массу, образуют придаточные побеги 
и корни, которые спаивают слой навеянного песка с субстратом. Процесс 
нарастания дюны белой очень медленный, каксимально 10 см в год. Дюна 
растет до тех пор пока существует приток песка. Остатки засыпанной расти
тельности быстро подвергаются разрушению.

Дюна является родом организма, который возникает, существует и раз
растается, благодаря свойственным ей сообществам. Решающим фактором 
является приток песка. Если вдоль морского берега начнет формироватся 
авандюна, она берет на себя функцию нагромождения песка а в жизни псам- 
мофильных растений на образовавшейся дюнной гряде наступает кризис — 
застой в развитии. На устабилизированной поверхности дюны появляется но
вый фитоценоз Helichryseto-Jasionetum littorale с большой долей растений 
снабженных мелкой корневой системой а также лишайников. Благодаря этой 
растительности дюна носит название серой. На ней появляются первые дре
весные породы: Erica tetralix , Hippophaë rhamnoides, Salix, Rosa, Juniperus 
communis а также Pinus silvestris.

Все они являются микотрофными растениями. Микоризы овладевают погре
бенной растительностью прежнего сообщества, которая является основой су
ществования лесного покрова дюны.

Дюна серая может и должна быть закреплена, по в природных условиях ее 
относительно разреженная растительность и слабо развитая почва легко подле
жат повреждению, что является началом образования котловин выдувания среди 
задержанных песков и возобновления эоловых процессов. Наступает возрож
дение псаммофильной растительности и параллельно ему стимулированный рост 
засыпанных песком кустов. Они развивают придаточные корни и побеги со 
ствола и ветвей. Исключением является сосна, у которой ни ствол ни ветви 
не дают придаточных корней, но засыпаемое песком дерево развивает при
даточные корни в зоне корневой шейки, что дает возможность дальнейшей 
жизни сосны и аккумуляции песка. Все эти процессы ведут к преобразованию 
первичных дюнных гряд в дугообразные формы рельефа а затем в класси
ческие параболи. Котловины выдувания приуроченные к дугообразным дюнам 
доходят до уровня просачивания грунтовых вод и здесь заканчивается про
цесс преобразования.

Лес является конечной стадией растительности на дюнах. Под его пологом 
образуется лесная почва, которая прочно покрывает рыхлые пески. Вырубка 
леса, уничтожение почвы ведут к возобновлению золовых процессов, образо
ванию подвижных песков.

В позднеглациальпый, дюнообразующий период господствовал суровый пе  ̂
риглациальный климат, который способствовал развитию дюн белых и серых 
а также их преобразованию. В более влажном климате аллерёда на этих фор
мах рельефа вырос смешанный лес, под которым образовался почвенный
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покров, защищающий до настоящего времени некоторые дюнные комплексы, 
как например Пущи Кампиноской.

Более молодые ископаемые почвы, которых обнажения наблюдаются в не
которых дюнах, являются результатом человеческой деятельности.

Совершенно иначе пробегал процесс образования приморских дюн в Воро
тах Дзивны и Свины. Их генезис связан с литориновой трансгрессией. Мате
риалом слагающим дюны был тоже песок, но начальной транспортирующей 
силой были волны прибоя и штормовые, которые слагали основания форм 
рельефа — пересыпи и косы на мелководьи низменности расположенной между 
островами: Волин и Узнам. Пересыпи и косы формировались благодаря расти
тельности зоны прибрежных вод. Первые гряды поднимались лишь на 1-2 м. 
н.у.м. Эти формы рельефа надстраивали эоловые пески приносимые из пдяжа, 
их аккумулировала и закрепляла уже псаммофильная растительность.

В южной части Поморского залива воды Балтийского моря смешивались 
с эвтропными водами приносимыми из Щетинского залива реками: Дзивной 
и Свиной. Прибрежное течение вытекающее из Борнхольмской Глубины в вос
точном направлении формировало пересыпь загораживающую устье Дзивны. 
Эта пересыпь не слагала кос, т.к. в ее субстрате на относительно небольшой 
глубине наблюдаются более древние глины субстрата, о чем свидетельствует 
кирпичный завод обозначенный на топографической карте (лист — Fritzow). 
В предолжении пересыпи к западу до Свентоустья, тянется гряда моренных 
образований, высотой в( 3 м н.у.м. У свентоусть расположенного на окраине 
плеистоценнового ядра острова Волин, она кончается в море в виде нагро- 
маждения валунных глыб. Вдоль моренной гряды располагаются три ряда 
ниских дюн образующихся с участием растительности эвтропных вод реки 
Дзивны. Прокоп пересыпи (1890-1900) открыл доступ к устьевому отрезку 
Дзивны и сделал возможным расширение порта в Дзивнове.

В дальнейшем продвижении к западу восточное прибрежное течение раз
рушало клифф Волина и строило пересыпь увеличивающуюся к западу, дру
гая пересыпь возникала под влиянием западного течения, начиная с западного 
мыса Острова Узнам, — в восточном и юго — восточном направлении. Обе эти 
пересыпи развивали ряды кос — дюн коричневых, бурых (Keilhack). Мате
риал доставлялся штормовыми волнами наступающего моря, а завладевала 
растительность эвтропных вод Щетинского залива. Косы образовавшиеся как 
ниские гряды, во время штиля надстраивались золовыми песками, на которых 
поселялась псаммофильная растительность, формировались длинные дюнные 
цепи в 1-2 м высотой. Благодаря заболоченности дюны получали коричневую 
окраску. Эти дюны отделялись друг от друга углублениями — маленькими за
ливами, которые с течением времени преображались в торфяные болота.

Факт существования растительности под коричневными дюнами мы обна
ружили в отделениях 128, 130 и 149 лесного хозяйства в Свиноустье. Под слоем 
дюнного песка толщиной в 50-60 см находился бурый, очень твердый ортштейн, 
на поверхности которого задерживались корни растущего на дюне леса. Пробив 
20 тисантиметровый слой ортштейна в белом песке пропитанном водой с запа
хом сероводорода, мы извлекли корневища Phragmites communis, Eriophorum 
waginatum, Serex sp. а также клубни водяных растений. Желтый цвет ши- 
ротно расположенных ниских дюнных гряд (Keilhack) указывает на то, что 
они формировались из материала размытой пересыпи и коричневых дюн, сме
шанного с морскими песками. В структуре дюн желтых принимала участие 
растительность эвтропных вод, реки Свины.

Вдоль береговой линии дюн желтых формировался самый молодой комплекс 
дюн белых, отличающихся значительно большей высотой (8-10 м н.у.м.), о§*
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разовавшихся в олиготрофных условиях аккумулятивного побережья, а сози
даемых псаммофилыюй растительностью.

Роль растительности в строении образующихся пересыпей и кос а также 
надстраивающих их дюн подтверждает научная литература. K ö s t e r  [15] на 
побережьи Голыитина и острова Фемарн описывает появление растительности 
на выходящих из воды пересыпях и косах. L i b b е г t [16], ботаник, дает 
целый цикл развития растительности на косах, пересыпи и формирующихся 
на них дюнах на побережьи острова Дарсс.

J. K O B E N D Z IN A

GENESIS OF DUNES

Institute of Geography and Spatial Management, Polish Academy of Sciences
in Warsaw

S u m m a r y

The long-term investigations on dunes were carried out by the author — 
physical geographer in cooperation with her husband R. Kobendza — botanist and 
ecologist. They enable to attempt to outline the genesis1’ of various dune types 
occurring in Poland.

Dunes are morphologic formations developed under the wind effect from! 
sands stopped, bound and fixed by vegetation. The dune on an accumulation sea 
coast is formed bayond the wave range border owing to psammophylic vegetation 
of the Elymeto-Ammophiletum association (Br. Bl. et Leeuw, /1936), developing 
exuberant leaves and inflorescences as well as strong underground stolons with 
very long roots. This underground system forms a skeleton of the white dune. 
Both grasses and herbaceous plants accompanying them are adapted to the life 
under conditions of constant burying, what is a necessary factor of the dune ge
nesis. Leaves of such plants retain in the growing season sand blown from the 
beach. Autumn and winter storms cover with sand the whole surface of the dune 
together with vegetation. In spring plants transfer their stolon system to the bu
ried mass of plants and form young shoots, whereas roots formed from dormant 
buds join the fresh vegetation layer with the substrate. The white dune growth 
process runs very slowly, 10 cm a year at the quickest. The dune is growing till 
the sand is being blown. The little layer of humus remaining after the buried 
vegetation undergoes a quick decomposition.

Dunes can be regarded as an organism, which comes into being, exists and 
grows owing to appropriate plant associations. A decisive factor is in this case 
the influx of fresh sand.

If from the seaside a new d/une banik will form, it would fulfil the task of 
sand accumulation. Then on the previous older dune in the life of psammophylic 
plants a crisis would occur; the plants could undergo stagnation. On stabilized 
part of the dune new vegetation of the Helichryseto-Jasionetum association (Liib- 
bert, 1939) appears, with a high percentage of grasses with shallow, bundle-like 
root systems as well as of lichens. Among them Erica tetralix and Hyppophaë 
rhamnoides begin to grow and other different plant species, such as Salix, Rosa, 
Juniperus communis, Pinus silvestris, appear, the roots of which distinguish them
selves with a highly developed mycotrophism. Mycorrhizae take possenssion of 
buried stolons and rhizomes of the previous vegetation, which constitutes a basis
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of their life. This dune is usually defined as grey due to its colour given to it by 
the vegetation.

The grey dune can and should be afforested, but its rather loose plant co
ver and weakly developed soil are highly susceptible to damages under natral 
conditions, what can be a cause of forming eolian basins. A recovery of stagnant 
psammophylic vegetation at simultaneous exuberant growth of woody vegetation, 
tolerating well the sand cover, froming adventitious roots from stumps and bran
ches. An exception constitutes Pinus silvestris, which does not form dormant buds 
and when buried in sand develops a new root system from the root neck. These 
processes result in transformation of primary dune banks-into rich arch-like forms 
with the final reaching of a parabolic shape. Eolian basins of arch-like dunes 
reach the ground water oozing level, what finishes the transformation process.

At the final vegetation development state forest begins to overgrow the dune. 
Under its canopy forest soil covering loose sands develops. Deforestation and 
soil destruction lead to blowing away dunes, recovery of eolian processes and 
formation of loose sands.

In the late glacial dune-forming period a severe periglacial climate predomi
nated, favouring the development of white and grey dunes and their transforma
tions. Complexes of classical arch-like dunes were formed. In more humid cli
mate of Allerod these forms were overgrown by mixed forest, under canopy of 
which the soil cover developed protecting up to now some dune complexes, such 
as those of the Kampinos Primaeval Forest.

Younger fossil soils disclosed in many dunes were formed in consequence of 
the activity of man, who lived in the forest on dunes utilizing the site and gi
ving rise to the recovery of eolian processes.

Quite differently ran the process of formation of coastal dunes in the gates 
of the Dziwna and Świna rivers. Their genesis is connected with 'the iittorina 
transgression. Their material constituted sand, the transport power — coastal cur
rent, surf or stormy waves, which constituted foundations of forms basing on the 
vegetation of the coastal water zone, whereas the banks formed were superstruc
tured by eolian sands accumulating further on by the psammophylic vegetation.

In the southern part of the Pomeranian Bay waters of the Baltic sea were 
mixed with eutrophic waters brounght from the Szczecin Bay by the Dziwna ri
ver, the Wicko lake and the valley at the Wolin cliff foot, the Świna and Piana 
rivers. Under such conditions the possibility of the coastal vegetation develop
ment, the formation of sandbars and their ramifications, occurred. The Dziwna 
sandbar clased the Kamień Bay not forming ramifications, as at its foundation 
bassets of older substrate loams lay, of which the brick-yard mark on the topo
graphic map of 1887 bears evidence. A low bank formed of moraine formations 
stretches from Międzywodzie to Swiętouście lying already in the diluvial part 
of the Wolin island.

In the Świna river gate the steady coastal eastern current destroyed the 
north-western cliff of Wolin and formed a sandbar increasing westwards, where
as another sandbar increased from west, beginning from the Uznam island pro
montory in the eastern direction. Both sandbars formed many ramifications. The 
material was brought by storm waters of transgressing sea and was then over
grown by the vegetation predominating in the lowland between two islands. Of 
it peats occurring in the foundation of dune bear evidence.

By the coastal zone vegetation low banks were built, superstructured in 
quiet periods by eolian sands brought from the beach forming dunes in the 
shape of long banks of 1-3 m in height at participation of psammophylic vegeta-
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tion. In such a way the complex of brown dunes of the Swina river gate were 
formed.

From the Bay side by dune banks basins were separated, which in the course 
of time were transformed into peatlands.

iThe fact of existence of vegetation under the brown dune, very low from the 
Bay side, was found personally by the author and her co-werkers during the 
investigations carried out in the period 1949-1951 on the Wolin island. In a hollow 
made under the root system of the windfallen pine tree, upon removing about 
50 cm of eolian sand, the 20 cm thick hardipan layer was disclosed. After its pun
cture in the white water-saturated sand with hydrogen sulphide smell rhizomes 
of Phragmites communis, Eriophorum vaginatum, Carex sp. and many tubers of 
shallow-water plants were found.

The latitudenparallel arrangement of banks of younger yellow dunes proves 
their formation from the material of washed away brown dunes and sandbatrs 
after stronger attack of the maritime transgression, and thus their colour: mix
ture of white sea sand and brown old complex. In the structure of yellow dunes 
the vegetation of coastal zone of eutrophic waters inflowing from the Wicko lake 
and the valley at the Wolin cliff foot participated, the waters coming mainly 
from the Swina river, distinctly shifted westwards.

Along the beach marking the shore line of yellow dunes the youngest belt 
of white dunes was formed, its heigth reaching 8 and even 10 m a.s.l., developed 
already under conditions of accumulation coast, exclusively owing to the psammo- 
phylic vegetation.

The predominating role of vegetation in the structure of contemporarily for
med sandbars and their ramifiactions as well as the dunes superstructuring them 
is confirmed by the scientific literature: by K ö s t e r  at the coast of Holstein and 
of the Femarn island [15] and by the L ib  b e r t ,  botanist [16], who presents the 
whole vegetation development cycle on dunes forming on the coast of the Darss 
island.
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