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RZEŹBA EOLICZNA I MECHANICZNE CECHY PIASKÓW 
PRZEWIANYCH POLESIA BIAŁORUSKIEGO W OKOLICACH 
JEZIORA BOBROWICKIEGO

Пирожник И. И., Снытко В. А., Щипек Т., Власов Б. П.  Эоловый рельеф и механические свойства перевеянных 
пес-ков Белорусского Полесья в окрестностях озера Бобровичского. Представлена общая краткая геоморфологи-
ческая характеристика (современная заболоченная поздноплейстоценово-голоценовая аллювиальная равнина, а так-
же фрагмент плоской зандровой поверхности) водораздельного региона Ясельды и Щары в Припятском Полесье. Нa 
ее основе раскрыты общие особенности размещения дюн и покровных эоловых песков (несколько полей, локализа-
ция которых обусловлена отложениями основания). Приведена более детальная характеристика эолового рельефа на 
основе избранных ключевых участков (Tупичицы и Зaгoрьe), a тaкжe oбщего гранулометрического состава и степени 
обработки дюнных песков на фоне подстилающих отложений основания на ключевых участках Загорье, Тупичицы 
и Челновка. Установлена достаточно высокая мелкозернистость отложений, а также высокая степень обработки квар-
цевого материала.

Pirozhnik I. I., Snytko V. A., Szczypek T., Vlasov B. P.  Aeolian landforms and mechanical properties of blown sands of 
Belorussian Polessye in the neigbourhood of Bobrovichi lake. The short general geomorphological characteristics (pre-
sently swamped Late-Pleistocene and Holocene alluvial plain and the part of flat sander area) of watershed area of the Yaselda 
and Shchara rivers in the Pripyat Polessye, and against the background of it – general features of distribution of dunes and 
aeolian cover sands (some fields, which location refers to the substratum deposits) were presented. More detailed characte-
ristics of aeolian relief on the base of selected sites (Tupichitsy and Zagorye), as well as total analysis of grain size distri-
bution and abrasion degree of dune sands against the background of substratum material on the base of sites Zagorye, Tupi-
chitsy and Chelnovka were made. Rather significant fine-granularity of deposits, referring to the source material, as well as 
very high degree of mechanical abrasion of quartz material was stated.

Zarys treści

Przedstawiono krótką ogólną charakterystykę geomor-
fologiczną (współcześnie zabagniona późnoplejsto-
ceńsko-holoceńska równina aluwialna oraz fragment 
płaskiej powierzchni sandrowej) wododziałowego ob-
szaru Jasiołdy i Szczary na Polesiu Prypeckim, a na 
tym tle – ogólne cechy rozmieszczenia wydm i eo-
licznych piasków pokrywowych (kilka pół, których 
lokalizacja nawiązuje do utworów podłoża). Dokona-
no bardziej szczegółowej charakterystyki rzeźby eo-
licznej na podstawie wybranych stanowisk (Tupiczy-
ce i Zagorje), a także ogólnej analizy uziarnienia oraz 
stopnia obróbki piasków wydmowych na tle materiału 
podłoża na podstawie stanowisk Zagorje, Tupiczyce 
i Czełnowka. Stwierdzono dość znaczną drobnoziar-
nistość osadów, nawiązującą do materiału wyjściowe-
go, a także bardzo wysoki stopień obróbki materiału 
kwarcowego.

WSTĘP

Rzeźba eoliczna na obszarze Polesia Białorus-
kiego jest  dość  powszechnym elementem kraj-
obrazu,  jednak – poza ogólnymi  wzmiankami  
o jej istnieniu oraz o cechach morfometrycznych 
i  wykształceniu  form  (TUTKOWSKIJ,  1910;  KRY-
GOWSKI,  1936,  MATWIEJEW i  in.,  1982;  MAT-
WIEJEW, GURSKIJ, LEWICKAJA, 1988;  KISIELOW, 1994, 
KISIELOW,  MARZAN,  1994 i  in.)  – nie doczekała 
się  jeszcze  dokładnych  opracowań.  Nie-co 
szczegółowsze informacje  o morfologii  wydm na 
obszarze Prypeckiego Parku Narodowego przed-
stawiają  WIKA i in. (2004), ale i ta praca – ze 
względu na poruszane zagadnienia – nie ma cha-
rakteru przełomowego. Brak jest dobrych danych 
o wieku wydm na tym obszarze, a także o ce-
chach budującego je materiału. Chyba jedynie 
SZCZYPEK,  PIROŻNIK i  WŁASOW (2004)  podają 
konkretne dane o składzie granulometrycznym 
oraz o stopniu mechanicznej obróbki piasków prze-
wianych na terenie wspomnianego Parku. 
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Celem niniejszego artykułu jest więc kolejna 
próba wypełnienia luki w badaniach piasków eo-
licznych Polesia Białoruskiego, tym razem na wo-
dodziałowym obszarze sąsiedztwa jeziora Bobro-
wickiego.

METODY BADAŃ

W celu realizacji zagadnienia zastosowane stan-
dardowe metody badawcze, analogiczne, jak w przy-
padku Prypeckiego Parku Narodowego: kartowa-
nie geomorfologiczne, analizę map topograficz-
nych w podziałce 1 : 100 000, laboratoryjną ana-
lizę składu granulometrycznego piasków przewia-
nych oraz podłoża (obliczając średnią średnicę 
ziaren Mz i współczynnik wysortowania  mate-
riału  σ),  a  także mechaniczną analizę  stopnia 
obróbki ziaren kwarcu o średnicy 0,8–1,0 mm 
znaną metodą Krygowskiego (obliczając wskaź-
nik obróbki Wo oraz zawartość ziaren typu γ, β 
i α) oraz równie dobrze znaną metodą morfo-
skopową Cailleux (obliczając zawartość ziaren ty-
pu RM, EL, EM i NU).

POŁOŻENIE I OGÓLNA 
CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-
GEOMORFOLOGICZNA OBSZARU BADAŃ

Obszar badań jest położony w granicach zlodo-
wacenia dnieprowskiego (odry) na międzyrzeczu 
Jasiołdy i Szczory (rys. 1). Pod względem fizycz-

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań:
zasięg  zlodowacenia:  1  –  dnieprowskiego  (odry),  2  – 
sożskiego (warty), poozierskiego (wisły)
Fig. 1. Location of area investigated:
Pleistocne glaciations: 1 – Riss I, 2 – Riss II, 3 – Würm

nogeograficznym leży na Polesiu Prypeckim, 
w zachodniej części Niziny Jasiołdziańsko-Słuc-

kiej (Nacyjanalny atłas, 2002). Jest to obszar po-
łożony na najsłabiej morfologicznie zróżnicowa-
nym fragmencie działu wodnego między zlewis-
kiem Bałtyku i Morza Czarnego. W związku 
z tym powierzchnia terenu jest bardzo słabo na-
chylona zarówno ku północo-zachodowi, jak i ku 
południo-wschodowi.  Na powierzchni  zdecydo-
wanie dominują holoceńskie utwory bagienne, 
jedynie na południe i południo-zachód od Jez. Bo-
browickiego zachowały się osady fluwioglacjal-
ne środkowego plejstocenu, a na północo-zachód 
i zachód – górnoplejstoceńskie osady jeziorno-
rzeczne  (MATWIEJEW,  GURSKIJ,  LEWICKAJA,  1988; 
Nacyjanalny Atłas..., 2002 i in.). Pod względem 
geomorfologicznym wykształciła się tu płaska, 
fragmentami lekko falista i falista nizina (równi-
na)  jeziorno-aluwialna  wieku  górnoplejstoceńs-
ko-holoceńskiego, osiągająca wysokości rzędu 154 
–156  m  n.p.m.  (Gieomorfołogiczeskaja  karta..., 
1990;  Nacyjanalny Atłas...,  2002). Co ciekawe, 
powszechne na omawianym obszarze piaski eo-
liczne i formy wydmowe zostały – oczywiście 
bardzo schematycznie – zaznaczone na mapach 
w małym atlasie szkolnym (Atłas Gieagrafija Bie-
łarusi, 2004), natomiast zupełnie ich nie ma na 
mapach w dużym Atlasie narodowym (Nacyja-
nalny Atłas..., 2002). Może to świadczyć o pra-
wie całkowitym braku zainteresowania badaczy 
białoruskich tym typem rzeźby i traktowaniu go 
jako ciekawostki dydaktycznej. Wspomniane for-
my eoliczne znalazły się na starszej Mapie geo-
morfologicznej Białorusi (Gieomorfołogiczeskaja 
karta..., 1990), ponieważ – najprawdopodobniej 
– ze względu na dość dużą podziałkę nie wypa-
dało ich pominąć (rys. 2).

CECHY ROZMIESZCZENIA WYDM

Rozmieszczenie wydm i towarzyszących im po-
wierzchni piasków przewianych (eolicznych pias-
ków pokrywowych) na badanym obszarze okolic 
Jez. Bobrowickiego przedstawia rys. 3. Jest on wy-
nikiem analizy mapy topograficznej w podziałce 
1 : 100 000 i demonstruje tylko przebieg osi mor-
fologicznych głównych form wydmowych, moż-
liwych do odczytania z rysunku poziomicowego.

Wspomniany rysunek wskazuje, że wydmy 
(łącznie z eolicznymi piaskami pokrywowymi) 
grupują się tu w postaci kilku różnej wielkości 
pól, występujących przede wszystkim na zachód 
i południo-zachód od jeziora. Dwa małe pola bez-
pośrednio towarzyszą jezioru przy jego północ- 
no-zachodniej i północno-wschodniej linii brze-
gowej, pozostałe wydmy natomiast cechują się
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Rys. 2. Główne formy rzeźby okolic Jez. Bobrowickiego 
(wg: Gieomorfologiczeskaja karta..., 1990 – uproszczone):
1 – płaskie powierzchnie sandrowe, 2 – martwa dolina, 3 – 
ślady koryt błądzących, 4 – równina jeziorno-aluwialna, 5 – 
formy eoliczne
Fig. 2. Main landforms of relief in the neighbourhood of 
Bobrovichi  lake (after:  Gieomorfologiczeskaja  karta..., 
1990 – simplified):
1 – flat sander surfaces, 2 – dead valley, 3 – traces of wan-
dering channels, 4 – lacustrine-alluvial plain, 5 – aeolian 
landforms

lokalizacją rozproszoną. Rozmieszczenie wydm 
nawiązuje do charakteru utworów podłoża, co wy-
nika nawet ze schematu na rys. 2. Modelowaniu 
eolicznemu podlegały tu więc zarówno osady flu-
wioglacjalne, jak i materiał jeziorno-aluwialny. 
Wydmy powstałe z przewiania osadów fluwio-
glacjalnych koncentrują się w postaci rozległego 
pola w południowo-zachodniej części obszaru ba-
dań, występują też w rozproszeniu bezpośrednio 
na południe od jeziora. Wydmy związane z piasz-
czystymi powierzchniami jeziorno-rzecznymi two- 
rzą natomiast pola o wydłużonym kształcie, to-
warzyszące Kanałowi Dziewiątemu, a zwłaszcza 
Kanałowi Pierwszemu i jego okolicom położo- 
nym bardziej na wschód. Te pola są prawie ze-
wsząd otoczone bagnami i niewątpliwie powsta-
ły przed rozpoczęciem akumulacji torfu.

Wydmy omawianego obszaru tworzą, ogól-
nie rzecz ujmując, formy o różnych kształtach 
(wały podłużne i poprzeczne, mniej lub bardziej 
zniekształcone formy paraboliczne niejednokrot- 
nie nakładające się na siebie, nieregularnie poroz-
rzucane pagórki) i  różnych rozmiarach (od kil-
kunastu do kilkuset metrów długości i do kilku-

Rys. 3.  Schemat lokalizacji wydm na badanym obszarze:
1 – główne osie wydm, 2 – jeziora, potoki i kanały, 3 – bagna, 4 – drogi

Fig. 3. Location scheme of dunes in area investigated:
1 – main crest lines of dunes, 2 – lakes, streams and canals, 3 – swamps, 4 – roads 

kilkunastu metrów wysokości). Kształt i rozciąg-
łość wydm wskazują, że formy te w zdecydowa-

nej większości były usypywane przez wiatry za-
chodnie i południowo zachodnie.
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RZEŹBA EOLICZNA WYBRANYCH 
STANOWISK

Bardziej szczegółowa charakterystyka rzeźby eo-
licznej omawianego obszaru (bez wnikania w szcze-
góły struktury osadów) zostanie przedstawiona na 
przykładzie dwóch stanowisk: Tupiczyce (przy 
północno-zachodnim brzegu Jez. Bobrowickiego) 
oraz Zagorje (północno-wschodni skraj pola wyd-
mowego, położonego na południo-zachód od wspom-
nianego jeziora – por. rys. 3).

Stanowisko Tupiczyce

Stanowisko Tupiczyce obejmuje sąsiedzwo współ-
cześnie rozwiewanych piasków eolicznych z nie-
wielką wydmą poprzeczną o wysokości do 2–3 m 
(rys. 4; fot. 1).  

Rys. 4. Szkic geomorfologiczny stanowiska Tupiczyce:
1 – stok dystalny wydmy, 2 – stok proksymalny,  3 – stok 
tranzytowy,  4  –  utrwalona  powierzchnia  eolicznych  pias-
ków pokrywowych, 5 – współcześnie nawiewana pokrywa 
eoliczna,  6  –  kopczyki  piaszczyste  typu  nebkha,  7  –  po-
wierzchnie  deflacyjne,  8 – ostańce deflacyjne,  9 – niecki 
deflacyjne,  10  –  podcięcia  deflacyjne,  11  –  ślady  spłu-
kiwania skoncentrowanego, 12 – kąt i kierunek nachylenia 
stoków
Fig. 4. Geomorphological sketch-map of Tupichitsy site:
1 – leeward slope of dune slope, 2 – windward slope, 3 – 
transite slope, 4 – stabilized surface of aeolian cover sands, 
5 – presently wind-blown aeolian cover, 6 – sand shadows 
of nebkha type,  7 – deflation surfaces, 8 – deflation rem-
nants, 9 – deflation basins, 10 – deflation undercuts, 11 – 
traces of rillwash, 12 – inclination of slope and direction

Fot. 1. Stanowisko Tupiczyce – widok ogólny (fot. T. Szczypek)
Phot. 1. Tupichitsy site – general view (phot. by T. Szczypek)

Piaski rozwiewane w tym stanowisku istnie-
ją od lat 1940., kiedy w czasie II wojny świato-
wej została wraz z ludźmi całkowicie zniszczona 
istniejąca tu wioska, a piaszczyste grunty orne sta-
ły się nieużytkami. Współczesna powierzchnia tych 
piasków liczy co najmniej kilkanaście hektarów. 

Pod względem geomorfologicznym jest to pra-
wie płaska, a w niektórych miejscach lekko fa-
lista powierzchnia deflacyjna, ewidentnie kształ-
towana przez wiatry południowe. Na jej powie-
rzchni  zachowały się różnej  wielkości  ostańce  
z  rozwiewania,  często utrwalone pojedynczymi 
krzewami lub niewysokimi sosnami. Widoczne są 
również niewielkie niecki oraz podcięcia defla-
cyjne.  Z form akumulacyjnych istnieją tu tylko 
kopczyki piaszczyste, tworzące się za kępkami 
roślinności zielnej, a także niewielkie i niezbyt 
miąższe, częściowo ruchome pokrywy piaszczy-
ste. Czoło jednej z nich, nachylone pod kątem 4–
5º ku północy, wkracza na podnóże, porośnię-
tego przez mchy, porosty i roślinność zielną, sto-
ku proksymalnego niewielkiej wydmy poprzecz-
nej (5–6º; rys. 4, fot. 1). Część grzbietowa tej 
wydmy (stok tranzytowy) jest utrwalona m. in. 
przez kilka startych dębów, a zadarniony stok 
dystalny,  nachylony pod kątem 10–12º, kontak-
tuje się z utrwaloną powierzchnią eolicznych pias-
ków pokrywowych. W innych miejscach obecnie 
rozwiewane piaski eoliczne bezpośrednio przecho-
dzą w utrwalone przez mchy, porosty i rośliny 
zielne pokrywy piaszczyste, które z kolei sąsia-
dują z podobnymi pokrywami porośniętymi przez 
bór sosnowy. 

Stanowisko Zagorje

Stanowisko Zagorje stanowi  fragment  porośnię-
tego przez bór sosnowy dosyć skomplikowanego 
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systemu wydm parabolicznych, uformowanych 
przez dominujące tu wiatry zachodnie i połud-
niowo-zachodnie (rys. 5, fot. 2).

Rys. 5. Szkic geomorfologiczny stanowiska Zagorje:
1 – stoki dystalne wydm, 2 – dwudzielne stoki dystalne, 3 – 
stoki proksymalne, 4 – stoki tranzytowe, 5 – eoliczne piaski 
pokrywowe, 6 – niecki deflacyjne, 7 – kąty i kierunki na-
chylenia stoków
Fig. 5. Geomorphological sketch-map of Zagorye site:
1 – leeward slope of dunes, 2 – two-parted leeward slopes, 
3 – windward slopes, 4 – transite slopes, 5 – aeolian cover 
sands, 6 – deflation basins, 7 – inclination  of slope and 
direction

Fot. 2. Widok ogólny stanowiska Zagorje (fot. T. Szczypek)
Phot. 2. General view of Zagorye site (phot. by T. Szczypek)

Można tu obserwować trzy kolejno nakłada-
jące się na siebie wydmy paraboliczne, z których 
najstarsza nasunęła się na płaską powierzchnię 
eolicznych piasków pokrywowych. Wysokości 
względne wydm sięgają 4–5 m. Wszystkie formy 
mają asymetrycznie wykształcone stoki: proksy-

malne o nachyleniu 7–13º i dystalne – 12–23º. 
Najstarsza z tych wydm, wysunięta najdalej ku 
wschodowi, cechuje się ponadto dwudzielnym wy-
kształceniem tego stoku: dolna jego część jest  ła-
godniejsza (13–15º), górna natomiast – bardziej 
stroma (18–23º). W częściach grzbietowych tych 
wydm jest też rozwinięty wąski stok tranzytowy 
o łagodnym (2–3º) nachyleniu w kierunku stoku 
dystalnego. Na zapleczu młodszych wydm istnie-
ją dobrze wykształcone niecki deflacyjne, któ-
rych dna są wyścielone piaskami eolicznymi. 

CECHY PIASKÓW EOLICZNYCH 
I UTWORÓW PODŁOŻA OKOLIC 
JEZ. BOBROWICKIEGO

Cechy piasków eolicznych oraz utworów podło-
ża okolic Jez. Bobrowickiego ustalono na podsta-
wie trzech wybranych obszarów: opisanych wy-
żej stanowisk Zagorje i  Tupiczyce oraz – do-
datkowo – obszaru bezpośrednio przylegającego 
od północo-wschodu do wspomnianego jeziora 
(stanowisko Czełnowka).

Skład granulometryczny

Stanowisko Zagorje. W utworach eolicznych naj-
obficiej reprezentowane są piaski drobnoziarnis-
te, których zawartość sięga 59,7%, na piaski śred-
nioziarniste przypada 36,7% ogólnej masy, nato-
miast domieszkowe piaski gruboziarniste stano-
wią 0,8%, zaś cząstki pylaste – 2,8%. W związ-
ku z powyższym średnia średnica ziaren Mz = 
0,224 mm, stopień wysortowania osadów określa 
wartość σ = 0,55 (rys. 6-1a).

Fluwioglacjalne utwory podłoża również ce-
chują się wyraźną dominacją piasków drobno-
ziarnistych,  stanowiących 62,1% masy materia-
łu, udział piasków średnioziarnistych wynosi 34,1%, 
na piaski gruboziarniste przypada 0,7%, zaś na 
cząstki pylaste – 3,2%. Średnia średnica ziaren 
Mz = 0,215 mm,  natomiast  wartość σ = 0,54 
(rys. 6-2a).

Stanowisko Tupiczyce. Piaski eoliczne cechują 
się dominacją materiału frakcji średnioziarnistej 
(64,0%) w stosunku do drobnoziarnistej (28,1%), 
udział materiału gruboziarnistego wynosi 4,2%, 
zaś cząstek pylastych – 3,7%. Dzięki temu Mz = 
0,293 mm, natomiast współczynnik wysortowa-
nia przybiera wartość σ = 0,60 (rys. 6-1b).

Jeziorno-rzeczny materiał podłoża zawiera 
50,7% piasku drobnoziarnistego i 40,2% – pias-
ku średnioziarnistego, domieszki gruboziarnistej 
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Rys. 6. Uziarnienie piasków eolicznych (1) okolic jez. Bobrowickiego na tle utworów podłoża (2):
a – stanowisko Zagorje, b – stanowisko Tupiczyce, c – stanowisko Czełnowka

Fig. 6. Grain size distribution of aeolian sands (1) near Bobrovichi lake against a background of substratum deposits (2):
a – Zagorye site, b – Tupichitsy site, c – Chelnovka site

Rys. 6. Stopień obróbki piasków eolicznych (1) okolic jez. Bobrowickiego na tle utworów podłoża (2):
a – stanowisko Zagorje, b – stanowisko Tupiczyce, c – stanowisko Czełnowka

Fig. 6. Quartz grain abrasion of aeolian sands (1) near Bobrovichi lake against a background of substratum deposits (2):
a – Zagorye site, b – Tupichitsy site, c – Chelnovka site

40



jest w nim 5,3%, a części pylastych – 3,8%. 
W związku z tym średnia średnica ziaren przy-
biera wartość Mz = 0,243 mm,  a stopień wy-
sortowania osadów – σ = 0,69 (rys. 6-2b).

Stanowisko Czełnowka. W osadach eolicznych 
tego stanowiska wyraźnie przeważa piasek drob-
noziarnisty, którego zawartość dochodzi do 64,0% 
całej masy, piasku średnioziarnistego jest 31,3%, 
natomiast domieszkowego gruboziarnistego – 0,5%, 
a części pylastych – 4,3%. Dlatego średnia śred-
nica ziaren przybiera wartość Mz = 0,209 mm, 
a stopień wysortowania – σ = 0,56 (rys. 6-1c).

W jeziorno-rzecznych  osadach podłoża jest 
z kolei 67,8% piasku drobnoziarnistego, 27,% 
piasku średnioziarnistego, zaledwie 0,4% domie-
szki gruboziarnistej i 4,5% – domieszki pylastej. 
Wartość średniej średnicy ziaren wynosi tu za-
tem Mz = 0,202 mm, a stopnia wysortowania – 

σ = 0,54 (rys. 6-2c).

Stopień obróbki materiału kwarcowego

Stanowisko Zagorje. Zgodnie z mechaniczną 
metodą  Krygowskiego,  w  piaskach 
eolicznych tego  stanowiska  przeważają  ziarna 
typu  γ,  któ-rych  jest  tu  43,7%,  natomiast 
graniaste  ziarna typu  α  występują  w  ilości 
26,2%.  Zatem wskaź-nik obróbki  Wo przybiera 
wartość 1344 (rys. 7-1a).

Wyniki analizy morfoskopowej wg Cailleux 
wskazują z kolei, że okrągłych i matowych zia-
ren typu RM jest tu 37,1%, ostrokrawędzistych 
typu NU nie ma w ogóle, natomiast pośrednich 
typu EM – 58,1%.

W  piaskach podłoża,  wg metody Krygows-
kiego, zdecydowanie dominują ziarna γ w ilości 
46,3%, a ziaren α jest 21,7%. Wskaźnik Wo = 
1411 (rys. 7-2a).

Zgodnie z metodą Cailleux ziarna typu RM 
stanowią 28,2% całej populacji,  ziarna NU – 
1,5%, a typu pośredniego EM – 67,3%.

Stanowisko Tupiczyce. Piaski eoliczne, zgodnie 
z metodą Krygowskiego, zawierają 42,9% ziaren 
typu γ i 20,1% – ziaren typu α i cechują się stop-
niem mechanicznej obróbki Wo = 1380 (rys. 7-1b).

Według metody morfoskopowej jest tu 41,3% 
ziaren RM, brak jest ziaren NU, a pośrednie wys-
tępują w ilości 56,5%.

Materiał podłoża cechuje się, wg metody 
Krygowskiego,  zawartością  ziaren  γ  w  ilości 
49,0%, a ziaren α – w ilości 12,9%. Wartość Wo 
wynosi 1473 (rys. 7-2b).

Jest w nim także, jak wskazują wyniki me-
tody morfoskopowej, 28,8% ziaren RM, również
nie ma ziaren typu NU, a ziarna pośrednie EM 
występują w ilości 67,2%.

Stanowisko Czełnowka. Według metody Krygow-
skiego, w piaskach eolicznych występuje 25,2% 
ziaren typu γ i 34,4% ziaren typu α, zaś wskaź-
nik obróbki Wo = 1099 (rys. 7-1c).

Według metody Cailleux z kolei, zawierają 
one 40,0% ziaren RM, 5,0% – NU i 50,0 – EM.

W  materiale  podłoża jest  natomiast  28,2% 
ziaren γ  oraz  31,7% ziaren α.  Wskaźnik Wo 
osiąga wartość 1191 (metoda Krygowskiego – 
rys. 7-2c).

Udział ziaren RM w materiale podłoża sięga 
25,2%, NU – 3,5%, a pośrednich typu EM – 
67,7% (metoda Cailleux).

PIASKI PRZEWIANE NA TLE UTWORÓW 
PODŁOŻA

Pod względem uziarnienia piaski przewiane stre-
fy wododziałowej okolic Jez. Bobrowickiego, nie-
zależnie od tego,  czy powstały z utworów flu-
wioglacjalnych czy też jeziorno-aluwialnych, na-
leżą do osadów z przewagą materiału drobno-
ziarnistego (Zagorje, Czełnowka) lub średnioziar-
nistego (Tupiczyce) i zazwyczaj odzwierciedlają 
pod tym względem materiał macierzysty. W każ-
dym z analizowanych przypadków proces eolicz-
ny zaznaczył się w postaci wywiania pewnej ilo-
ści materiału najdrobniejszego, co w konsekwen-
cji zaznaczyło się większą gruboziarnistością pias-
ków przewianych w stosunku do materiału wyj-
ściowego (większe wartości Mz, nieco więcej 
ziarna grubego i nieco mniej cząstek pylastych).

Omawiane piaski  eoliczne cechują się  też 
bardzo dobrym, dojrzałym stopniem obróbki ma-
teriału  kwarcowego (por.  np.  NOWACZYK,  1986; 
PEŁKA,  1992;  DULIAS,  1997).  Świadczą  o  tym 
wysokie wartości wskaźnika mechanicznej obrób-
ki Wo, a także duża zawartość ziaren typu γ i ty-
pu RM. Jedynie piaski ze stanowiska Czełnowka 
mają nieco słabszą obróbkę mechaniczną, ale 
jest to też obróbka eoliczna ze sporą zawartością 
ziaren γ. Zwraca uwagę fakt, że w każdym przy-
padku wartości Wo dla piasków eolicznych są 
dość wyraźnie niższe od tej samej cechy w pias-
kach podłoża. Jest to potwierdzenie od dość daw-
na  znanej  prawidłowości  (por.  np.  NOWACZYK, 
1977),  że w większości przypadków w czasie 
transportu eolicznego ma miejsce selekcja ziaren 
pod względem kształtu (łatwiej przez wiatr są 
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unoszone ziarna ostrokrawędziste), a krótki czas 
i krótka droga transportu (np. Czełnowka – mały 
półwyspep z trzech stron otoczony wodą jeziora, 
a od wschodu kompleksem bagien) nie sprzyja 
wzrostowi obróbki.

Na zakończenie należy stwierdzić, że omawia-
ne  piaski  wydmowe  są  bardzo  podobne  pod 
względem uziarnienia do analogicznych osadów 
z tereny Prypeckiego Parku Narodowego i cechu-
ją  się  niemal  identycznym  stopniem obróbki 
(SZCZYPEK, PIROŻNIK, WŁASOW, 2004).
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