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ROZWIEWANE PIASKI W STANOWISKU PIESCZANKA  
NA OLCHONIE (BAJKAŁ) 
 
Козырева Е. А., Щипек Т., Тржцинский Ю. Б. Развеваемые пески урочища Песчанка на Ольхоне (Байкал). 
Развеваемые пески выступают одним из характерных элементов ландшафта о. Ольхон на Байкале. Отличаются 
антропогенным происхождением  и отмечаются как на фоне тайги, так и степного ландшафта. Они возникли, в ос-
новном, за счет разрушения древних дюнных форм, материал которых является результатом преобразования 
неогеновых озерных отложений и байкальского пляжа. Поля современно развеваемых песков, прежде всего Пес-
чанки, формируются северо-западными и северо-восточными ветрами, а рельеф отличается типично дефляционным 
характером. Развеваемые пески, в основном, среднезернистые, местами – крупнозернистые, содержат небольшое чис-
ло пылеватых частиц. Также отличаются низкой степенью механической обработки. 
 
Kozyreva E. A., Szczypek T., Trzhcinski Yu. B. Blown sands in Peschanka site on Olkhon (Baikal). Blown sands are one of 
very characteristic landscape elements of Olkhon Island on Baikal. The are characterized by anthropogenic genesis and occur 
against a background of both taiga and steppe. They most of all have originated  in result of damaging of older dune forms. 
Material of these dunes is the effect of transformation of the Neogene lacustrine deposits and Baikal beach. Fields of 
contemporarily blown sand, especially of Peschanka, are shaped by north-western and north-eastern winds and the relief has 
highly deflation character. Blown sand are mainly medium-grained and in some places coarse-grained, they contain not many 
dusty particles. They are also characterized by low degree of  mechanical abrasion. 
 
 
Streszczenie 
 

 

Rozwiewane piaski są jednym z bardzo charakterys-
tycznych elementów krajobrazowych wyspy Olchon 
na Bajkale. Cechują się genezą antropogeniczną i wy-
stępują zarówno na tle tajgi, jak i na tle stepu. Pow-
stały one przede wszystkim w wyniku zniszczenia 
starszych form wydmowych, których materiał jest efek-
tem przeobrażenia neogeńskich osadów jeziornych oraz 
plaży bajkalskiej. Pola współcześnie rozwiewanych 
piasków, zwłaszcza Piesczanki, są kształtowane przez 
wiatry północno-zachodnie i północno-wschodnie, a rzeź-
ba ma charakter wybitnie deflacyjny. Piaski przewiane 
są głównie średnioziarniste, a w niektórych miejscach 
gruboziarniste, zawierają bardzo mało cząstek pylas-
tych. Cechują się również niskim stopniem mechani-
cznej obróbki.  
 
 
WSTĘP 
 
Piaski eoliczne, stanowiące charakterystyczny element 
krajobrazu Olchonu, występują na północno-zachod-
nim, niskim brzegu wyspy. Tworzą one zarówno utrwa-
lone, stare formy wydmowe, jak i pola piasków współ-
cześnie rozwiewanych (AGAFONOW, 1975, 1990; TAJSA-
JEW, 1982, 1994; ABAŁAKOW, KUZMIN, SNYTKO, 
1989; AGAFONOW i in., 2001; LISAKOWA, 2008).  

 
 
Rys. 1. Rozmieszczenie piasków rozwiewanych (1) na Ol-
chonie na tle krajobrazu stepowego (2) i tajgowego (3) 
Fig. 1. Distribution of blown sands (1) on Olkhon against a 
background of steppe (2) and taiga (3) landscapes 
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Te ostatnie są bardzo wyraźnie widoczne w terenie, po-
nieważ kontrastują z przyległymi sosnowo-modrze-
wiowymi obszarami tajgowymi oraz – nieco mniej – 
z obszarami stepowymi (rys. 1). Do głównych pól 
piasków rozwiewanych należy zaliczyć (od południo-
zachodu ku północo-wschodowi) następujące: Siedem 
Sosen, Jałga, Mały Chużir, Wielki Chużyr, Ułan-Chu-
szin i Piesczanka (WIKA, SNYTKO, SZCZYPEK, 1997). 
Ta ostatnia jest obiektem badań, których zasad-
nicze wyniki prezentuje niniejsza praca. Piesczanka 
jest najlepiej rozwiniętym polem piasków rozwie-
wanych, najbardziej kontrastującym z otoczeniem, 
co demonstruje  m. in. obraz satelitarny (fot. 1). 
 

 
 
Fot. 1. Stanowisko Piesczanka na obrazie satelitarnym 
(źródło: internet – Google Earth) 
Phot. 1. Peschanka site on the satellite image (source: internet 
– Google Earth) 
 

Źródłem piasków eolicznych na Olchonie, szcze-
gólnie w północnej części wyspy, jest piasek pla-
żowy, a także niewątpliwie osady neogeńskie bu-
dujące dzisiaj wyraźny klif jeziorny (AGAFONOW, 
1975, 1990; TAJSAJEW, 1982, UFIMCEW, 1995). 
Osady te zalegają bezpośrednio na zwietrzelinie naj-
prawdopodobniej wieku proterozoicznego (fot. 2, 3). 

 

 
 

Fot. 2. Osady neogeńskie i plażowe (fot. T. Szczypek) 
Phot. 2. Neogene and beach deposits (phot. by T. Szczypek) 

 
 

Fot. 3. .Zwietrzelina proterozoiczna (fot. Ju. B. Trzcinskij) 
Phot. 3. Proterozoic waste-mantle (phot. By Yu. B. Trzhcinski) 
 

Przyczyną współczesnej mobilności piasków 
eolicznych na Olchonie, w tym i w stanowisku Pies-
czanka, jest ingerencja antropopogeniczna w śro-
dowisko naturalne: nadmierna wycinka tajgi oraz 
intensywna hodowla bydła i owiec.  

Stanowisko Piesczanka było już obiektem badań 
krajobrazowych, w tym i geomorfologicznych (AGA-
FONOW, 1975; WIKA, SNYTKO, SZCZYPEK, 1997). 
Dlatego celem niniejszej pracy jest zwrócenie więk-
szej uwagi na lokalne kierunki wiatrów mających 
znaczenie morfogenetyczne, a także przedstawienie 
kolejnego przykładu współczesnej rzeźby eolicznej 
na tym terenie oraz cech piasków przewianych. 
 
 
METODY BADAŃ 
 
W celu realizacji postawionego zadania wykonano: 
1. pomiary azymutów kierunków pochylenia loso-
     wo wybranych 100 drzew (fot. 4) oraz kierunków 
    morfologicznych osi losowo wybranych 100 wy-
    pukłych oraz wklęsłych form deflacyjnych i aku-
    mulacyjnych, a na tej podstawie – wykorzystując 
    metodę MYCIELSKIEJ-DOWGIAŁŁO (1980) – okreś-
    lono kierunki lokalnych wiatrów o znaczeniu mor-
    fotwórczym, 
 

 
 

Fot. 4. Drzewa pochylone przez wiatr w stanowisku Pies-
czanka (fot. E. A. Kozyriewa) 
Phot. 2.  Trees slanted due to wind in Peschanka site (phot. 
by E. A. Kozyreva) 
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2. analizę dostępnych zdjęć lotniczych w podziałce 
    1 : 25 000 z 1958 roku, mapy topograficznej w po-
    działce 1 : 25 000 z 1968 roku oraz współczesne-
    go obrazu satelitarnego (internet – Google Earth),  
3. kartowanie geomorfologiczne wybranego frag-  
    mentu pola rozwiewanych piasków, 
4. a) analizę uziarnienia osadów eolicznych, neo-
         geńskich, plażowych oraz z kontaktu eolicz-
         nych, plażowych oraz zwietrzeliny granitów 
         proterozoicznych tradycyjną metodą sitową, 
         obliczając wartość średniej średnicy ziaren Mz, 
         stopnia wysortowania osadów σ za pomocą 
         wzorów Folka i Warda (RACINOWSKI, SZCZY-
         PEK, WACH, 2001) oraz zawartość frakcji gru-
        boziarnistej (>0,5 mm) i pylastej (<0,1 mm), 
    b) analizę stopnia mechanicznej obróbki ziaren        

  kwarcu o średnicy 1,0–0,8 mm graniformame-
  tryczną metodą KRYGOWSKIEGO (1964), obli-
  czając wartość współczynnika obróbki Wo 
  oraz zawartość ziaren typu γ (dojrzałych, 
  okrągłych), β (półokrągłych) i α (młodocia-
  nych, ostrokrawędzistych), a także zmodyfi-
  kowaną morfoskopową metodą CAILLEUX (1942), 
  obliczając zawartość typu RM (okrągłych mato-
  wych), EL (okrągłych błyszczących), EM 
  (pośrednich) oraz NU (ostrokrawędzistych). 

 
 
WARUNKI ANEMOLOGICZNE 
 
Ustalanie azymutów pochylenia drzew do rekon-
strukcji dominujących kierunków lokalnych wia-
trów jest stosowane od dawna (np. DÄNIKER, 1923; 
SOKOŁOWSKI, 1927; KRYGOWSKI, 1935; KOT, 1985; 
PEŁKA, 1994; PULWERT, 2005). Podobne znacze-
nie mają, zastosowane zresztą nad Bajkałem, po-
miary azymutów osi różnych form deflacyjnych i eo-
licznych akumulacyjnych (SZCZYPEK S., 2004; 
CHAK, SZCZYPEK S., SZCZYPEK T., 2006; SNYT-
KO, SZCZYPEK S., 2006). Obie metody, jak wspom-
niano wcześniej, wykorzystano również w stano-
wisku Piesczanka. 

Oficjalne informacje meteorologiczne, dotyczą-
ce kierunków wiatrów nad Olchonem, przedstawio-
ne graficznie na mapach w atlasie Bajkału (Bajkał. 
Atłas, 1993) oraz tabelarycznie w rocznikach meteo-
rologicznych (Sprawocznik po klimatu..., 1967) wska-
zują, że dominują tu wiatry północno-zachodnie i za-
chodnie. Te ostatnie są typowe dla stacji Uzur, po-
łożonej dosyć blisko Piesczanki, ale po wschodniej 
stronie wyspy: zatem jest ona dla naszego obszaru 
niereprezentatywna. Z kolei w stacji Chużir, leżą-
cej w środkowej części wyspy na zachodnim brze-
gu, nieco na południe od Piesczanki, ze zbliżonymi 
warunkami terenowymi, jest obserwowany wyraź-
ny udział wiatrów północno-zachodnich i północ-
no-wschodnich. 

Rekonstrukcji lokalnych kierunków wiatrów  
o znaczeniu morfogenetycznym dokonano – od-
dzielnie – na podstawie analizy drzew (rys. 2A) i na 
podstawie analizy osi form eolicznych (rys. 2B). 
 

 
 
Rys. 2.  Zrekonstruowane kierunki wiatrów morfotwórczych 
w stanowisku Piesczanka na Olchonie: 
A – na podstawie pochylonych drzew, B – na podstawie 
przebiegu osi morfologicznych, C – wyniki uogólnione; 1 – 
kierunek dominujący, 2 – kierunek drugorzędny 
Fig. 2. Reconstructed directions of morpho-shaping winds 
in Peschanka site on Olkhon: 
A – on the base of slanting trees, B – on the base of the 
course of morphological axes, C – generalized results, 1 – 
predominating direction, 2 – secondary direction 
 

Wyniki obserwacji, po opracowaniu statystycz-
nym wskazują, że rzeźbotwórcze znaczenie w stano-
wisku Piesczanka mają wiatry północno-wschod-
nie i północ-północno-zachodnie. Kierunki ustalo-
ne na podstawie pomiarów drzew są równorzędne 
(udział po 50%): wiatry deformujące pokrój drzew 
wieją z kierunku 42,9° i 337,3°. W przypadku re-
konstrukcji na podstawie osi form stwierdzono, że 
zdecydowanie dominują wiatry z kierunku 32,3° 
(85,7% przypadków), natomiast drugrzędne znacze-
nie mają wiatry z kierunku 352,6° (zaledwie 14,7% 
przypadków). Wyniki uogólnione wskazują zatem, 
że główne znaczenie w kształtowaniu rzeźby eo-
licznej w stanowisku Piesczanka wykazują wiatry 
północno-wschodnie 31,5° (72,0%), a wiatry pół-
noc-północno-zachodnie 340,4° są wyraźnie pod-
rzędne (28% przypadków – rys. 2C). 

Należy stwierdzić, że ustalone w stanowisku 
Piesczanka na Olchonie kierunki wiatrów morfoge-
netycznych dość wyraźnie odbiegają od określo-
nych na wschodnim wybrzeżu Bajkału (SZCZYPEK 
S., 2004; PULWERT, 2005; SNYTKO, SZCZYPEK S., 
2006), gdzie – bardzo ogólnie – dominują wiatry 
NW i SW, a także na północnym wybrzeżu (CHAK, 
SZCZYPEK S., SZCZYPEK T., 2006), gdzie przewa-
żają wiatry NE i SW. Podobnie natomiast, jak w wy-
żej wspomnianych miejscach, na Olchonie jest do-
syć dobrze widoczna na diagramach kierunków po-
chylenia drzew i azymutów osi morfologicznych 
(rys. 2) dwudzielność dominujących kierunków wia-
trów. W przypadku Piesczanki dokładnie jednak 
jej nie określono.  
 
 

 19



WSPÓŁCZESNA RZEŹBA EOLICZNA 
 
Pole przewiewanych piasków Pieszczanka leży w pół-
nocno-wschodnim fragmencie północno-zachodnie-
go wybrzeża Olchonu. Pole to ma kształt zdeformo-
wanego trójkąta o podstawie bezpośrednio przyle-
gającej do Zatoki Niurgańskiej (długość – wraz  
z przyległym od północo-wschodu mniejszym po-
lem – około 1,8 km). Wierzchołek trójkąta jest skie-
rowany na południo-wschód i sięga około 1,7 km 
w głąb wyspy.  

Kontury omawianego pola piaszczystego przed-
stawiono niżej na zdjęciu lotniczym z roku 1958 
(fot. 5), na mapie topograficznej z roku 1968 (rys. 3) 
oraz na współczesnym zdjęciu satelitarnym (rys. 4). 
Powierzchnia tego pola w roku 1958 wynosiła oko-
ło 1,3 km2, w roku 1968 – 1,17 km2, a współ-
cześnie sięga około 1,2 km2 (KOZYRIEWA i in., 2008). 
Wartości te wskazują, że w ciągu ostatnich 50 lat 
praktycznie się nie zmieniła, albo zmieniła się w spo-
sób nieistotny. 
 

 
 
Fot. 5. Stanowisko Piesczanka na zdjęciu lotniczym z roku 
1958 
Phot. 5. Peschanka site at the air photograph of 1958 
 

Teren zajęty przez pole Piesczanka wznosi się 
od 456 m n.p.m. (poziom Bajkału) do około 575 m 
n.p.m. (por. rys. 3), zatem różnica wysokości na 
odcinku około 1,7 km sięga około 120 m. 

Powierzchnia Piesczanki nie jest całkowicie po-
zbawiona roślinności. Jak wykazują bezpośrednie 
obserwacje terenowe (WIKA, SNYTKO, SZCZYPEK, 
1997), a także analiza zdjęcia lotniczego i obrazu 
satelitarnego, na piaskach eolicznych rozwijają się 
rózne zbiorowiska zielnej roślinności psammofil- 
nej, krzewiastej i drzewiastej. Widoczne są też resz- 

 
 
Rys. 3. Stanowisko Piesczanka na mapie topograficznej 
1:25 000 z roku 1968 
Fig. 3. Peschanka site on the topographic map 1 : 25 000 of 
1968 
 

 
 

Rys. 4. Stanowisko Piesczanka na współczesnym obrazie 
satelitarnym. Czarne plamy – roślinność drzewiasta i krze-
wiasta (x – miejsce zdjęcia geomorfologicznego) 
Fig. 4. Peschanka site at present-day  satellite image. Black 
spots – arborescent and scrubby vegetation (x – place of 
geomorphological surveying) 

 
tki drzew zniszczonych przez przemarsz piasków 
eolicznych. 
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Rzeźba eoliczna Piesczanki ma charakter ewi-
dentnie deflacyjny: pierwotnie występujące tu eo-
liczne formy akumulacyjne – wydmy (jak w sąsie-
dztwie, utrwalone przez tajgę) zostały całkowicie 
zniszczone, a budujący je piasek, podobnie jak wy-
wiewany z plaży i z klifu (por. fot. 2), był przez 
wiatry generalnie północno-zachodnie przemiesz-
czany w głąb tajgi  Wywiewanie to było na tyle 
długotrwałe i intensywne, że aktualnie od kra-
wędzi klifu na odcinku co najmniej 500–600 m w 
kierunku południowo-wschodnim na powierzchni 
terenu praktycznie nie ma osadów piaszczystych, 
natomiast widoczna jest różnofrakcyjna zwietrze-
lina granitoidowa. Zatem dla powierzchni Pies-
czanki charakterystyczne są różnej wielkości płasz-
czyzny oraz mniejsze wklęsłe formy deflacyjne, a tak-
że zróżnicowane wielkościowo wypukłe formy defla-
cyjne (AGAFONOW, 1975, 1990; WIKA, SNYTKO, 
SZCZYPEK, 1997; por. fot. 6 i 7). 
 
 

 
 

Fot. 6. Piesczanka – widok ogólny od strony Bajkału (fot. 
T. Szczypek) 
Phot. 6. Peschanka – general view from the side of Baikal 
(photo. by T. Szczypek) 

 

 
 

Fot. 7. Piesczanka – widok w kierunku Bajkału (fot. T. 
Szczypek) 
Phot. 7. Peschanka – view towards Baikal  (phot. by T. 
Szczypek) 

W celu przedstawienia detali współczesnej rzeź-
by eolicznej omawianego obszaru wykonano szkic 
geomorfologiczny niewielkiego fragmentu pola pias-
ków przewiewanych. Jest on zlokalizowany – ogól-
nie biorąc – we wschodniej części Piesczanki (por. 
rys. 4).  

Piaski eoliczne tego fragmentu obszaru badań 
bezpośrednio sąsiadują z tajgą i stopniowo na nią 
wkraczają (fot. 8, 9, rys. 5). Proces wkraczania osa-
dów wydmowych na las jest tu obserwowany od daw-
na. AGAFONOW (1975, 1990) podaje, że tempo prze-
suwania się piasków w Piesczance (a także w Chu-
żirze) wynosi od 2 do 98 cm/rok. 
 

 
 

Fot. 8. Ogólny widok analizowanego fragmentu pola pias-
ków rozwiewanych (fot. T. Szczypek) 
Phot. 8. General view of analysed fragment of blown sands 
field (phot. by T. Szczypek) 

 

 
 

Fot. 9. Piesczanka – wydma wkraczająca na las (fot. T. 
Szczypek) 
Phot. 9. Peschanka – dune entering the forest (phot. by T. 
Szczypek) 
 

Analizowany fragment pola wydmowego jest 
reprezentowany przez część wydmy parabolicznej, 
kształtowanej przez wiatry północno-wschodnie  
i północno-zachodnie (rys. 5). Wydma ta aktualnie 
jest zachowana w stanie szczątkowym: w zdecydo-
wanej części jest rozwiana przez wiatry wiejące ze 
wspomnianych kierunków. Ma dobrze zachowany  
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Rys. 5. Szkic geomorfologiczny analizowanego fragmentu 
pola piasków rozwiewanych: 
1 – płaszczyzny deflacyjne, 2 – niecki deflacyjne, 3 – ko-
rytarze deflacyjne, 4 – ostańce deflacyjne, 5 – stok dys-
talny, 6 – stok proksymalny, 7 – współczesne piaszczyste 
mikropokrywy eoliczne, 8 – kopczyki piaszczyste typu 
nebkha, 9 – utrwalone eoliczne piaski pokrywowe, 10 – kąt 
i kierunek pochylenia stoku 
Fig. 5 Geomorphological sketch of analysed fragment of 
blown sands field: 
1 – deflation plains, 2 – deflation basins, 3 – deflation 
ditches, 4 – deflation remnants, 5 – windward slope, 6 – lee 
ward slope, 7 – modern aeolian sandy micro-covers, 8 – 
sandy shadows of nebkha type, 9 – stabilized aeolian cover 
sands, 10 – inclination od slope and direction 

 
tylko stok dystalny o typowym nachyleniu (32–33°, 
lokalnie nieco mniej). Stok proksymalny jest w du-
żej części zniszczony (cechuje się nachyleniem rzę-
du 17–18°), a na jego miejscu pojawiły się różnej 
wielkości płaszczyzny i niecki deflacyjne, a także 
ostańce deflacyjne często utrwalone przez pojedyn-
cze krzewy lub drzewa (sosny i modrzewie sybe-
ryjskie). Dna niecek deflacyjnych oraz niektóre 
fragmenty stoku proksymalnego są urozmaicone nie-
wielkimi kępkami rośliności trawiastej, w których 
cieniu gromadzi się piasek, tworząc kopczyki piasz-
czyste. O współczesnym przewiewaniu piasków 
dobitnie świadczą niewielkie pokrywy piaszczyste, 
tworzące się u wylotu niecek deflacyjnych. 

Przedstawione na rys. 5 formy rzeźby eolicz-
nej pod względem charakteru i sposobu wykształ-
cenia nie różnią się od opisanych już wcześniej na 
znacznie większej powierzchni Piesczanki (WIKA, 
SNYTKO, SZCZYPEK, 1997). 
 
 
GŁÓWNE CECHY PIASKÓW EOLICZNYCH 
NA TLE UTWORÓW PODŁOŻA 
 
Piaski budujące szczątkowy stok proksymalny wyd-
my oraz jej stok dystalny są wyraźnie średnioziar-
niste, bowiem udział w nich ziaren frakcji 0,25–0,5 
mm waha się w przedziale 81,3–82,6% (średnio – 
81,9%), natomiast wartość Mz – w przedziale 
0,344–0,354 mm (średnio 0,349 mm).Piaski te za-
wierają przeciętnie 1,5% cząstek pylastych (por. 
tab. 1). Z kolei osady wypełniające dna niecek de-
flacyjnych rozcinających wydmę, to piaski wybit-
nie gruboziarniste: zawartość ziaren frakcji > 0,5 
mm sięga w nich średnio aż 82,7% (Mz = 0,877 
mm), a frakcji 0,25–0,5 mm – średnio tylko 11,3%. 
Wystepują w nich śladowe ilości cząstek pylastych 
(tab. 1). 

Dla celów porównawczych ustalono również me-
chaniczne cechy mieszaniny osadów występują-
cych na kontakcie zwietrzeliny proterozoicznych 
granitoidów (na większych fragmentach skalnych 
widoczne są wyraźne ślady korazyjnego oddziały-
wania wiatru) z resztkami piasków eolicznych i osa-
dami neogeńskimi, a także samych osadów neogeń-
skich i piasków plażowych, uważanych za źródło 
piasków eolicznych na tym terenie.  

Mieszanina osadów jest słabo wysortowanym 
(σ = 1,17) materiałem gruboziarnistym, w którym 
wartość Mz = 1,357 mm, jest w nim 72,1% piasku 
gruboziarnistego, 23,7% – średnioziarnistego i śla-
dowe ilości cząstek pylastych (tab. 1). 
 
 
Tabela 1. Główne cechy uziarnienia osadów w Piesczance 
Table 1. Main properties of grain size distribution of deposits 
              of Peschanka site 
 
Próbka Mz (mm) σ >0,5 mm (%) <0,1 mm (%) 

1 0,349 0,41 7,7 1,5 
2 0,877 0,72 87,2 0,2 
3 1,357 1,17 72,1 0,2 
4 0,398 0,86 28,8 3,8 
5 0,563 0,45 65,6 0,2 

 
Objaśnienia (Explanations): 1 – piasek wydmowy (dune sand), 2 – 
piasek z niecki deflacyjnej (sand of deflation basin), 3 – materiał  
z kontaktu: piasek eoliczny–materiał neogeński–zwietrzelina (ma-
terial from the contact: aeolian sand-the Neogene material-waste-
mantle), 4 – neogeński materiał z klifu bajkalskiego (the Neogene 
material from Baikal cliff), 5 – piasek współczesnej plaży (sand of 
present-day beach) 
 
 

Materiał neogeński klifu bajkalskiego jest osa-
dem piaszczysto-pylastym z domieszką różnej wiel-
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kości żwirów i otoczaków. Generalnie wyraźnie do-
minuje w nim materiał frakcji 0,25–0,5 mm w iloś-
ci 53,1%, ziaren frakcji >0,5 mm jest 28,%, a cząs-
tek pylastych – 3,8%. Wartość Mz w tym materiale 
wynosi 0,398 mm.. 

Współczesny osad plaży bajkalskiej jest grubo-
ziarnisty. Przeważa w nim materiał frakcji > 0,5 mm, 
którego jest przeciętnie 65,6%, udział piasku śred-
nioziarnistego dochodzi do 31,7%, a materiał pylas-
ty znów występuje w ilościach śladowych. W związ-
ku z tym wartość średniej średnicy ziaren Mz = 
0,563 mm (por. tab. 1). 

Przedstawione wyżej cechy uziarnienia osadów 
występujących w Piesczance nie odbiegają od omó-
wionych już wcześniej (SZCZYPEK, SNYTKO, 1998; 
OWCZINNIKOW, SNYTKO, SZCZYPEK, 2001). 

Główne cechy obróbki ziaren kwarcu osadów 
wystepujhących w Piesczance przedstawia tab. 2.  
 
Tabela 2. Główne cechy obróbki ziaren kwarcu osadów w Pies- 
                czance 
Table 2. Main properties of quarz grain abrasion of deposits  
              of Peschanka site 
 

A B  
Próbka Wo γ (%) β (%) α (%) RM 

(%) 
EL 
(%) 

EM 
(%)

NU 
(%) 

1 826 4,5 44,5 51,0 2,5 2,0 77,5 18,0 
2 872 8,0 45,0 47,0 1,5 1,0 88,5 9,0 
3 847 5,5 46,0 48,5 1,5 1,5 88,0 9,0 
4 882 4,5 51,5 44,0 1,0 1,0 86,0 12,0 
5 730 6,5 25,5 68,0 2,0 1,0 66,5 30,5 

 
Objaśnienia (Explanations): A – wg metody Krygowskiego (after 
Krygowski’s method), B – wg metody Cailleux (after Cailleux’s 
method);  1 – piasek wydmowy (dune sand), 2 – piasek z niecki 
deflacyjnej (sand of deflation basin), 3 – materiał z kontaktu: pia-
sek eoliczny–materiał neogeński–zwietrzelina (material from the 
contact: aeolian sand-the Neogene material-waste-mantle), 4 – 
neogeński materiał z klifu bajkalskiego (the Neogene material from 
Baikal cliff), 5 – piasek współczesnej plaży (sand of present-day 
beach) 
 
 

Z tabeli wynika, że piaski przewiane tego ob-
szaru cechują się słabym stopniem obróbki i led-
wie śladowym w niej udziałem procesów eolicz-
nych. Świadczy o tym przede wszystkim niewiel-
ka zawartość ziaren kwarcowych typu γ i typu RM, 
a także duża ilość ziaren typu α i – dość duża – 
ziaren NU. Analogicznym niskim stopniem obróbki 
odznaczają się osady mieszane i neogeńskie, nato-
miast jeszcze niższym – osady plażowe. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że 
piaski eoliczne (pomijając zalegające na dnie nie-
cek deflacyjnych) są nieco drobniejsze od poten-
cjalnych osadów podłoża wskutek przemieszczania 
przez wiatr drobniejszych ziaren i wywiania cząsek 
pylastych (stwierdzenie to odnosi się również do 
relacji: gruboziarniste piaski w nieckach – piaski 
wydmowe). W związku z tym są też nieco lepiej 
od nich wysortowane. 

W odniesieniu do stopnia obróbki ziaren kwar-
cu omawianych osadów należy stwierdzić, że czyn-
nik eoliczny nie wniósł pod tym względem żad-
nych istotnych zmian. Wyniki uzyskane za pomocą 
dwu odmiennych metod badawczych wyraźnie wska-
zują, że piaski eoliczne tylko w minimalnym stop-
niu zostały przemodelowane przez wiatr i nie mają 
typowych cech materiału przewiewanego. Potwier-
dza się więc po raz kolejny znane spostrzeżenie, że 
tylko wyniki kompleksowych obserwacji pozwala-
ją na w miarę właściwe określenie genezy analizo-
wanych osadów. 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
Powierzchnia rozwiewanych piasków w stanowis-
ku Piesczanka w ciągu minionych 50 lat nie uległa 
żadnym istotnym zmianom wielkościowym. W dal-
szym ciągu kształtuje się tu i utrwala rzeźba typu 
deflacyjnego. W wyniku oddziaływania wiatrów pół-
nocno-zachodnich piaski eoliczne oddalają się od 
linii brzegowej, natomiast coraz bardziej są odsła-
niane utwory podłoża wraz ze zwietrzeliną skał pro-
terozoicznych. Współczesna rzeźba eoliczna na tym 
obszarze jest kształtowana zarówno przez wiatry 
wiejące z północo-zachodu, jak i z północo-wscho-
du. Mimo już dość długiego okresu przewiewania 
piaski eoliczne niewiele różnią się od materiału 
macierzystego, co może świadczyć o sumarycznie 
krótkiej drodze ich transportu. Wynika z tego rów-
nież, że osady podłoża i piaski eoliczne wystę-
pujące wcześniej w pobliżu linii brzegowej Bajkału 
nie zostały przeniesione do samego południowo-
wschodniego krańca pola, natomiast wędrówce po-
dlegają – na stosunkowo niewielkim dystansie – 
piaski z całej odsłoniętej powierzchni. 

Rozwiewane piaski eoliczne na Olchonie, zwłasz-
cza w stanowisku Piesczanka, mimo pochodzenia an-
tropogenicznego tworzą obecnie swoisty akcent 
morfologiczny na tym obszarze i w pewnym sensie 
stanowią nawet o estetycznym aspekcie miejsco-
wego krajobrazu, wnosząc spore urozmiacenie do 
dość monotonnego tła stepowo-tajgowego. Piaski 
te są częściowo, i z każdym rokiem intesywniej wy-
korzystywane w okresie letnim dla celów rekrea-
cyjnych, co może utrudniać wkraczanie na nie ziel-
nej roślinności psammofilnej. 
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