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Próba . klasyfikacii

gepeł:ycznei

wydm z okolicWar~zawy
Jeden z najbardziej charakterystycznych rysów monotonnej rzeźby
okolic Warszawy stanowią wydmy, które dlatęgo zapewne doczekały się
dość wcześnie opracowań, zdawałoby się wyczerpujących zagadnienie,
Nagromadzony jednak w ostatnich latach materiał geologiczno-kartograficzny, a zwłaszcza wykonanie steręofotogram6w lotniczych, pozwala
pokusić się b wniesienie nowych danych do ustalonychdotychcza~ schematów. Dotyczy fu mianowicie wyróżnienia w rodzinie wydm parabolicznych kilku 'typów morfologicznych powstałych w różnych okresach czasu.
Materiał roboczy, który gromadziłem w latach 1954-1957, przedyskutował ze mną w terenie dr Zbigniew Kotański, Za co, jak również zę .,udZie
lenie wielu cennych dla· dalszej .pracy ,wskazówek, składam Mu .setde.czD.e
podziękowanie.

Wydmy okolic Warszawy spoczywają, .na tarasach ' akutt.ll,llacyjnyćh
Narwi i Bugu, na tarasie zastoiskowym or~ n~ wysoczyźnie lo-'
dow(!oweJ (lig. l)'/Na tej ostatniej rozmieszczone~ą : One zasli41rlczó i:na
pOłudnleodstrefy . m()reny~ołowęj przebiega:ją~ęj '00. .'ą1tolic Kutna prze2;
Płońsko Serock.i Różany w kierunku OstroWi MazoWieelp,ej. Rozprzestrzenienie w kierUIlku w~hodniIJl ograniczone jest.· moremuniczołpwymi
Kosowa, Węgrowa 'j Kałuszyria. Na północ i na wSchóQ.ąd tych stref,
na utworach lodowc~wych, . zlodowaceIlia . środkowo-polskiego wy!:!tępują
jedynie rza~ko rozmięszc21one, nięwielkie, niejako zalążkowe formy ' wydmowe. .Prawda, że n,a Iliektórych Większych obszarach . za,ndrowych na
północy, np. na zandrze. Ciechanowa i ' w częściach Pusz,c zy Zielonej
istnieją obsz;;try silnie rzwYdmic;me. Zandry te jednak: powstały w czasie
'ZlOdowacenia bałtyckiego~ .W kierunku połudriiowyrn' Wydmy "na piasz~
czystych utworach lodowcowych sięgają aż po, Karpaty.
Należy podkreślić, iże na całym obszarzę Występują podobne typy
wydm jak i pod Warszawą, ' co mi się udalestw~erdzićz aufupsji j bądź
.analizy map geologicznych ' i' zdjęć lotniczych.
Nie wyklucza to oczywiście istnienia na pozostałych obszarach połud
niowych obok typów wydm znanych z pod Warszawy, także i odmian
innych, specyficznych dla danego obszaru, których istnienie stwierdził
np. L. Pernarowski (1958) na Sląsku.
Wisły,
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Fig. :! . ~zkic geomorfologiczny doliny Wisły pod Warszawą
Diagrammatic geomorphologic map of the Vistula vallev in the vicinity
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l ' - taras zalewowY a (najnl:llszy), 2 - taras zalewowY b (średn1), 3 - ' taras ~alQWowY o (najwy:llszy), :4 - tarali kamp1noski, li obszary n1epodatne na procesy wYdm1en1a na, wYsoożyźn1e l taras1e zaBtolskoWYDl(gl1ny, 1ły, twlry), 6 - obszary podatne na prooesy wYdm1en1a na wYsoczyźnie l taras1e, z!loBtOJskotym, 7 - wYdmy, 8 - pc;lwl,e rzchn1e zabudowane ' :,
l -,. , loWest tJ.oQd. ,te~e.
2 " , ~ 'm1ddle ....tlQod· ·terre.ce b. 3. """. highest fiood ,terrace c, 4 - Kampinos terriLce, li - reg10ns not swtable
for dune formatlon an the high pla1n andlce-de.mmed lake terrace (01a18, loauis and BraVels) , 6 - reilolW su1ta~lęe fc;lr d1.\l10' torwatlQIl Nl tho h1fh JllaSJl Nll.l l~ęcl 1"-0 terrace. '1 - 4\Ulęa, 1;1 - aot;tlecl areM

a,

_....10.53

~~~iesz~e~ie po~s.zel kt6re wymaga zr:e,ąztą ' dokła~~j.szego 'opr~~
-cowama; .rzuca pewne sWlatło zar6wno na wIek wydm, Jak I na paleo:,"
geografię młodszego plejstOcenu.
'.
.
.
Poza obszarem wysoczyzny . lodowcowej 'wydmy występują ' (jak już
wspomniałem) na ' tarasie zastoiskowym (akumulacyjnym .i denudacyj:'
nym), JnJa plejstoceńskim tarasie kampinoskim i na najwyższym z' trzech
tarasóW zalewowych tarasie' zaIewowym(c);"'H; " Ruszczyńska w 19fr8 "r.
:znalazła nawet niewielkie fomy wydmowe na tarasie zalewowym (b), cO
jest zjawiskiem, <> tyle ciekawym, że ,n a znanych mi pb:2Jostałych obszarach
.podwarszawskiego odcinka doliny Wisły ,.tąrasy zalewowe ---: średni (h)
.
i nainiższy (a) ' są pozbawione wydm całkowicie.
Wśr6d wydm występujących na całym przedstawionym obszarze dają
się wyróżnić cztery względnie jednolite typy morfologiczne. Są · to:
1. Wydmy paraboliczne o kształcie litery U (fig. 2),
2.WYdmyparaooliczneliikowe (fig ~ ar; " ' .. . . ,
3. Wydfuy paraboli('zne o kształcie litery V (fig. 4),
".
.
, . ..'
.
4., Wydmy wałowe (fig. 5).
~ mapy ;g€Omorfologicznej (fig. 1) wynika, że poszczególne wymie':'
rtione typy wydm znajdują się tylko na określonych powierzchniach morfologicznych. Zanim jednak przejdę do omawiania tego rozmieSzczenia
i zacznę wyciągać zeń wnioski, ·pragnę kr6tko scharakteryzować ' przedstawiona mapę i uzasadnić rozbieżności z innymi ujęciami geOmorfologii
doliny . Wisłv pod Warszawą .··
·
'
.
' ..
Taras zalewowy (a) jest taraEem wsp6łcześnie tworzącym się i znajduje ' się w ··całości ·· za wałem przedWpowodziowym.
..
.
Taras zalewowy (b) odpowiada tarsSJowi zalewowemu J. Kobendziny
i R. ' KobendzY(1958) a także od'Powiaaa powierzchni morfologicznej le.;.
żą~ej poniżeJ taras6w staroaluwialnych na ma'OCe geomorfoloaicznej załą
cz6'nei do reedycji prac S.Lencewicza i S. Małkowskiego (1953). Jednym ,
z bardziej typowych przypowierzchniowych utwor6w ' tego tarasu jest
gruby, kilkumetrowy' kompleks mad pylastych stalowo-szarych, przewarstwR;>nychz piaskami drobnOZiarnistymi. '
.
Taras zalewowy (c) oo'tYlW1ada tarasom staroaluwialnym WYznaczonym .
na wspomnianej mapce (1953). Do tarasu tego zaliczam między innyrni
ohszar na p6łnoc od PUSZCZY Kampinos~iei, zwany przez J. Kobendzinę '
~,Pn\yi"1ein". Na obSzarze tym znajdują się wały wydmowe o rozciągłości
'zbliżonej do r6wnoleżnikowej,kt6re wspomniana autorka uważa za
ostańce erozyjne tarasu WYższego. W innym miejscu w tej samei ptacy~
wspomina jetina.k o znale:z'ieniu pOd WYdmą na ohc::zarze :Powiśla warstwV maclv. Madv takip. T\nO omR'Y1R.nvmi nt'zez J. Kobendzinę i ' 'H . Ko':"
bendzę (1958) wydmami POlesia .Nowego i Starego spotykałem kilkakrot":
nie; ~ą to mady brązowe. ilaste, zazwyczaj zapiaszczone. różniące się wy~
raźnie od , mad pylastych tarasu zalewowego (b); Mady te spoczywają
OdizOlowanymi płatami o miąższości rzadko większe i od metra ' beZP<hśrednio przy poWier7..chni tarasu zalewowego (c). Na obszarze badań
&k&-towanym przez H. RuszczyńS'ką w 1958 r. taras zalewowy (c) nosi ..
Znamiona tarasu erozYjnego, autorka ta uważa jednal{, że występujące
na nim wały wydmowe są młodsze od nie!5!'o. Na podstawie obserwacji
przeprowadzonych w ,teren5e K. Kopczvńska uważa taras zalewowy (6)
.za' . akUmulacyjny; . Stanowiłoby fu potwierdzenie moich Poglądów. · ' Na
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międży Piaskarni a Wilkowem,
spostrzegłem bowiem istotne różnice w

który kartowałem w 1954 r .•
uziarnieniu piasku tarasu (c)
i tarasu kampinoskiego (wydmowego u J. Kobendziny) .
. . Sądzę więc, że wydmy Leoncina i Polesia nie mogą być świadkami
pozostałymi po erozji tarasu kampinoskiego, jak uważa J. Kobendzina
j R. Kobendza (1958).
obszarze
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Fig.3

Fig. 2. Zespoły wydm parabolicznych U,..kształtnych. Okolice Pustelnika pod Warszawą (osie grzbietów wydm oznaczono linią kropkowaną. Dotyczy to również figur 3, 4 i 5)
.
.
Groups of paraboli c U-shaped dunes. The Vlcinity of Pustelnik near
Warsaw (the axes of dunes ridges are indicated by dotted line; thislikewisę
concerns Figs. 3; 4,arid 5
Fig. 3. Zespoły wydm parabolicznych łukowych w północnym pasie PuSzczy Kam·pinoskiej między Polesiem a ' Cisowem
.
Groups of arc-shaped dunes in the northern belt of Kampinos forest betweeQ
Polesie and Cisów
Fig. 4!. ZespÓl wydm paraboUcznych V-kształtnych. Okolice Zaborowa (osie grzbier
..tówwydm oznaczono linią kropkowaną)
Groups of paraboli c V-shaped. dunes. The vicinity of. Zaborów. (the axes
of dunes ridges are indicated by dotted Une)
.
.

Do tarasu zalewowego z;iliczyłemtak:że znaczne obszary puszczy Kampinoskiej i okolic Legionowa. Opierałem się w ' tym przypadku na podo.bieństwie · wyglądu powierzchni tych obszarów, zwłaszcza na obecności
zatorfionych ·cieków zwalIlych przez ludność miejscową ,. parowami". Istot.,.
,nym argumentem było także występowanie na całym wyróżnionym obszarze wspomnianych brązowych mad, których brak zarówno na tarasie
,kampinoskim, jak i na tarasie zalewowym (h). Taras kampinoski odpO:whida częściowo tarasowi wydmowemu sensu J. Kobendzina i R.' Kobendza. Spośród istotnych .różnic · między obydwoma ujęciami, ' które będą
miały znaczenie przy wyciąganiu wniosków dotyczących wydm, wymi~
nię przebieg granicy między tarasami zalewowym (e). a kampinoskim~
Między Polesiem a Rybitwamipoprowadzile~granicę bardziej na połud
nie niż J. Kobendzina i R. Kobendza, "przenosząc" w wyniku dużą grupę
Wydm na obszar tarasu zalewowego (c). Kryterium, na którym się opar,:,
lem, był przebieg krawędzi tarasu kampinoskiego na · wschód od Polesia
Nowego aż do miejsca całkowitego zamaskowania krawędzi przez wydmy,
Tarasu zastoiskowego od wysoczyzny lodowcowej nie oddzielam, za.,.
.równo ze względu na istniejące trudności w wyznaczeniu tej granicy~
jak i z -braku potrzeby, wobec występowania ' na obydwu powierzchniach
morfol~cznych tych samych typów wydm. Rozmieszczenie ' wyróżnia:.
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.nych . poprzednio typów wydm na poszczególnych powierzchniach morfologicznych przedstawia się następująco. Wydmy paraboliczne U-kształtne
ieżą przede wszystkim na wysoczyźnie lodowcowej i na tarasie zastoisk~ .
wym. Jedynie pojedyncze formy tego typu spotyka się na tarasie kampinoskim, nie osiągając tu jednak ani wielkości, ani dojrzaŁości formy,
iakiejjak na tarasie poprzednim.

Fig. 5
.

.

.

Fig. 5. Zespół wydm wałowych na północ od Zerania na · III tarasie zalewowym
.·Group. of seif-dunes, north ot Zerań on the 3 .r d ilood terrace
Fig. 6. Zależność przebiegu wydm od budowy tarasów akumulacyjnych
.Dependence between occurence of dunes and flood terraces
l zwydm10ne tarasy akumulacyjne Narw1 1 Bugu, 2 tarasy Z1Ilewowe, nUsze.
n1ezwYdm1one
.
l - fiood terraces of Narew and Bug rlvers wlth dunes, 2 - lower fiood terracea
wlthout dunes
.

Wydmy paraboliczne łukowe rozwinęły się głównie na tarasie kampinoskim, chociaż podrzędnie występują także obok wydm U-kształtnych
na tarasie zastoiskowym i wysoczyźnie lo:iowcowej. Wydmy paraboliczne
V-kształtne występują na wszystkich wymienionych dotychczas powierzchniach morfologicznych a także na tarasie zalewowym, na którym (jbydwa wymienione ostatnio typy są nieobecne. Czwarty typ wydm wało
wych (wydm prostych, zwanych także grzędowymi) występuje na wszyst~
kich powierzchniach morfologicznych razem z trzema poprzednimi typami.
.
Przyczyny przedstawionego rozmieszczenia można tłumaczyć w troJ.
jaki sp06ób:
1. Przyjęciem dalekich wędrówek wydm z doliny Wisły' w kierunku
wschodnim (koncepcja S. Lencewicza).
2. Zależnością kształtów wydm od właściwości podłoża.
3. Różnym cmsem powstania poszczególnych typów wydm, w różnych
warunkach klimatycznych i geomorfologicznych.
.
Jeżeli przyjmiemy koncepcję pierwszą, to zgodnie z teorią ewolucji
wydmy parabolicznej W. Kiłdara i R. Galona (1958) na tarasie zastoiskowym i na wysoczyźnie lodowcowej na wschód. od Warszawy powinny panować formy najbardziej zaawansowane w rozwoju. Byłyby to ramiona-
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wydm parabolicznych,. któfychczolo uległo rozerwaniu. Niestety, .;wsku-.
tek asymetrii 'stoków odwietrznych r nawietrznych w ramionach wydmy
parabolicznej (K. Schoeneich, 1958) nie moma stwierdzić; czy występu,,:
jące na wysoczyźnie Wydmy wałowe są szczątkami wydm parabolicznych,
czy też wałami wydmowymi spotykanymi np. na tarasie zalewowym (c);
lrtóre juz S. I.enceWicz (1927) określa jako młQdszeod wycpn parabolicznych. Kolejnym mniej zaawansowanym ' w rozwoju stadiuin" wydmy' pa- '
rabolkznej są wydmy paraboliczne V-kształtne. Ten typ wydm wystę
puje jednak najczęściej nie na wysoczyźnie lodowcowej, lecz na tarasach akumulacyjnych Wisły, właśnie tam, gdzie powinniśmy napotykać
najwcześniejgze stadia rozwojowe wydmy parabolicznej.
Koncepcji tej często także przeczy ukształtowanie .· podłoża ' wydmy~
Na przykład na tarasie zalewowym (c) w okolicy Polesia Starego i w pół
nocnej części Legionowa, na bezpOśrednim zapleczu wydmy przebiegają
cieki wodne - "parowy", od wydm niewątpliwie starsze. Przypadki te
wskazują, że wydma tworzyła się na miejscu, w któryfu dziś się znajduje i nigdy nie przekroczyła od dawna zatorfionego cieku. Podobnie '
na wysoczyźnie lodowcowej między Stanislawowem a Pustelnikiem koło
Stanisławowa obserwowałem zabagnione obniżenie w glinie zwałow ~j na
bezpośrednim zapleczu wydmy lukowej, przez które wydma ta nie mogła
przekroczyć. W świetle tych spostrzeżeń, konCepcję wywędrowania wydm
z doliny Wisły na wysoczyznę lodowoową jestem skłonny odrzucić. Do
zbliżOllyc~ wniosków o miejscowym pochodzeniu wydm dochodzi także
J. Kobendzina i R. Kobend:ta (1958).
"
.
Należy się spodziewać, że ciekawe ~o zagadnienie w znacznym stopniu
wyświetlą badania granulometryczne i petrograficzne wydm podwar szawskich prowadzone przez R. Więckowskiego w Zakładzie Geologii
Czwartorzędu U.W.
Rozważmy teraz drugą możliwą przyczynę zróżnicowania morfologlcznegowyd~: Jest nią zależność kształtów wydmy od właśCiwości jej
podłoża. Jeżeli przyjmiemy tę koncepcję, niezrozumiałe się stanie zjawisko występowania obok siebie, . np. na ' tarasie zastoiskowym i '-Ylysuczyźnie lodowcowej ,wszystkich wyróżnionych typów wydm. Nie znaczy
to oczywiście, że kształty wydm są calldem niezależne od właściwości
podłoża. Ogólnie rozpatrując czYnniki topograficzne i morfologiczne odgrywają dużą rolę w pierwszym młodOCianym stadium tworzenia się wy·
qmy. Wydmy starsze, bardziej zaawansowane w rozwoju są w minimalnym· stopniu -uzależnione od właściwości swego podłoża l , zdają się
podlegać głównie CzYnnikom klimatycznym. Dlatego też 'kierunki grzbiet.0W wydm określonych w dalSzych rozważaniach jako młode są bardziej
zróżnicowane od kieru.nków przebiegu . grzbietów wydm uważanyCh za
starsze.
. Faktów na potwierdzenie tej tezy dostarczają wały wydmowe 'rozmieszczone na tarasie zalewowym (cl dolin Wisły, .Narwi i Bugu. Ze
wzgl~:du ria ićh położenie w bliskości k-oryt rzecznych i na tarasie 7.alewowym, . ze względu na stosunkowo niewielkie wymiary i nieskorllplik"wane kształty, . możemy je traktować jako wydmy we wczesnym stadium rozwoju. Na figurze 6 pokazany jest przebieg wałów -wydmoWyGh
1.! zbie!!U dolin . Narwi i Bugu. Wydmy w dolinie ' Narwi mają przebieg
południkowy, Ęgodny z ' rozciągłością swej doliny, kierup.ęk ..grzbiętó.:w
." ,- . ... ' ....
,
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wydm doliny Bugu zbliżOIlY jest natomiast .do rÓ\VIloleznikowęg(). Także
. wielki wał wydmowy na tarasie zalewQwym (c) między Jabłonną a ~
raniem jest wyciągnięty zgodnie z kierunkiem doliny Wisły . .Przykładów
takich dosta.reza ·wiele figura l. WydmY paraboliczn~ łukowe na tarasie kampinoskim wykazują również zależność od układu facji ah,lwialnych i pierwotnej morfologii tarasu, chociaż tym r~em zależność nmiej
rzuca się · w . QCZY ' niż wprzypa~u · wydm wa,łowych. Nafigurzę l łatwo
dostrzec, że wydmy łukowe północnęgopasa. Puśzczy . ;KampinQąkiejroz
ciągnięte są w kierunku NE-SW· (poIriinąwsZy grupkę . wydm naJ wsGhodnim skraju pola wydmowego). WydIIiypołudniowego pasa są pr()stopadłe
do poprzednich, ku zachqdowi stąją się coraz bardziej "równoleżnikowe".
Można sądiić, że . północny, . pas tarasu Jaup,pino$kiego jest szczątkiem
~tWorÓw .nagromadzpnychp;t'zez płynącą z .pÓ~()s:negpw$Chodu :i, :Narew,
pas południowy natomiast zawdzięcza zaś swe powstaili'epłynące ź połud- .. :
~.iowego wschodu Wiśle. Podobną zależność od podłOża wykazują także
wydmy łukowe spoczywające ~a tarasie kampinoskim między Markami
a Strugą.
Zależność wydm U...Ikształtnych od swego podłoża jest ·natomiast trudna do wykazania. Wydmy tego typu mają ramiona wyciągnięte równoleżnikowo ku zachodowi i regularny zarys c7;Oła, bez względu na to czy
spoczywają na wysoczyźnie lodowcowej, czy tarasie kampinoskim.
: Wydmy paraboliczne V-kształtne na· tarasach zalewowych (c) ina
kampinoskich mają zazwyczaj niższe ramię krótsze i wyciągnięte bardziej
r.ównoleżnikowo, północne natomiast dłuższe i skierowane nieco ku pół
nocy. Poza tym przebieg tych wydm jest równie kapryśny jak i wałów
wydmoWYch ..
Z przytoczonego przeglądu wynika, że właściw~ podłoża różnicują
wprawdzie wygląd wydm, różnicują je jednak wewnątrz wydzielonych
typów morfologicznych.
.. Pozostaje zatem do przyjęcia trzecią~wość ~ wytworzenie poS2;czególnych typów morfologicznych przez zmienne w ~zasie warunki
klimatyczne, geomorfologiczne i topograficzne.
\
. W powyżsŻym. ujęciu wydm najmłodszych musimy doszukiwać się
w typie wydm znajdujących . się w najwcześniejszym stadium rozwoju,
mianowicie . wśród wydm wałowych. Wydmy te, jak wspap1Ilłałem, spoczywają na wszystkich różnowie;kowych.powierzchniach morfologicznych
od tarasu zalewowego począwSZY,lP-a . ~ ' lod~cowęj' slf:oń- ~
aywszy. Charakterystyczną ich cechą jest rozciągłość grzbietuibliżana .
ąo równoleżnikowej, często z odchyleniem · ku· 'północnemu zachodowi,
'Widoczna wszędzie tam, gdzie przebieg wydmy nie jest narzucony właści
wościami podłoża. Stokliem połogim jest stok południoWY lU!b południowo,
zachodni, stokiem stromym - północny lub północno wschodni. Odmien- '
ności powyższe kazały już S. Lencewiczowi '(1953) określić wały wydmowe
. leżące na północ od Puszczy Kampinoskiej jako młodsze od wydm pozostałych. Także J. Kobendzina, R Kobendza (1958) uważają wydmy tego
typu, położone naj bliżej Wisły, za. młodsze od pozostałych wydm ' Puszczy
Kampinoskiej .
. :. N a podstawie szczegółowYch badań morfometrycznych których wyni-'
ł\i (1958)~amieścilem w notatce "Uwagi IQ morfogenezie wydn;l okolic
'Yarszawy'f ,(1958), skłonny jestem okre$lić wszy,s.tki,e wyd~y teg9 typu
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jaIci> ~· ,róWnowiekówe ,taiaso'Wi zalewowemu (c) bez względu na toczy<
występUją na . tarasie. zalewowym, czy na starszych powierzchniach mor- .
fclogicżnych. · Głównymi wiatrami tworzącymi te wydmy były wiatry
południowe , i .południowo zachodnie,. które. jeszcze w okresie tworzenia się
wydm . parabolicznych, , odgrywały, zgodnie ze spostrzeżeniami W. K-a-:
dara, roię drugorzędną.. Wały wydmowe . zrastając się końcami ramion".
. na 'obszarach silnie; zwydmionych tworzą formy podobne do wydm parabolicznych . V-:-kształtnych. Takie pseudoparabolicznezespoły różnią się
ni. in. 00 prawdziwych ,wydm..parabolicznych V-kształtnych spotykanych
na wysoczyźnie lodowcowej ~ prostym przebiegiem ramion i obecnością
tżw:szwU ' wydmQwego w ostro zarysowanym wierzchołku wydmy. Wydmyparaboliczne 'V-'ksżtałtne , tarasu .kampinoskiego są w rzeczywistości
wolbi'llyIDiej większości ' żespoła:tni wydm wałowych ' tworzących formy
p3eudoparabolicz:ne:
. -,
..
. Szczegółowe· badania morfologiczne wykonane 'n a wale wydmowym
okalającym od ' południa , ;północny .obszat wydmowy tarasu kampitlc.skiego pozwalają na przyjęcie tezy, że wał ten utworzyły na krawędzi ,
tarasu . kampinoskiego, wiatry . wiejące z , południa. Przemawia za · tym
połogi stok południowy., stromy- północny i obecność szwów wyd~tlo
Wych{1958) między · wałami. a 'wydm:ami z głębi Puszczy KampmoskieJ ,.
Zarównotenwal,.jak i lezące niecona, północ ' od niego drobniejsze wy":,,
dmyvlałowe .zrastają się ·z sobą, i z wydmami parabolicznymi łukowymi
~otząc ' s,komplikowaneksztliłty, często ,interpretowane jako wydmy
paraboączne V-kształtne,. Obecność na tarasie kampinoskim wydmpara-'
bolkzn:ychdukowych ,~, stanowiących , wcześniejsze stadium rozwoJowe
wydmy parabolicznej, obok wydm parabolicznych V-kształtnych, bęat..
cych .: przedostatnim;'stadiuin ' tozwojowym, przy bardzo niewielkiej ilości
form· .pośrednich ..wydm parabolicznych .U-kształtnych, trudna była
zawsze do wytłumaczenia zgodnie z interpretacją -ewolucji wy:imy para-·
bolicznejw ,'sensie'W. ;Kadara. Zaliczen:ie ·f ormpseudoparabolicznych ta- .
rasu . kampineslciego 'dO' ,typu morfo1ogicznegó wydm wałowych .:...:... truuność tę usuwa.
Do ·wyjaśnieniapozostaj~ jeszcze kwestia 'czasu utrwalenia wydm wałowych: Sposttzeżertie H. - Ruszczyńśkiej ó · wyst~powaniu Wydm , na tara-si~ : 2ale~ówym ,(b)/świadczyłóby'Ó tyrri, żetw6rzeniesięwydm nie zostałododzi.ś zakonCZOlł:tKZ .arugiej strony .J . Kobendzina (1958) omawiają.::
wydlnyśtodkowegopasa· bagiennego Puszczy Kampinoskiej, które zali.;.
C2attl , ,do wydm: .wak>W'yćJh-,: sądzi,. że "utopienie" tych wydm miało zwią
zek ż pódniesieni'em.pozibmti erozyjnego Wisły-o Nie' negując tej hipotezy~
.skłonny jęstem ' jednak wIązać . }>Odniesienie się poziomu' wód gruntoW'.fen
w . połucfuiowych ' czę,Sc'la.ch Pl1SZczy Kampinoskiej z przerzuceniem się
koryta ' Wisły . ż . środkowego 'pasa bagiennego do dzisiejszego łożyska.
Pr.zeniesienie to · utrudnihi'·odwadnianie części południowych Puszczy
Kampinoskiej,.spowodowało cpodniesienie poziomu wód i przerwału 'pro'Ce"sy; wydmienia przynajriinlej: w tej części tarasu zalewowego (c).
;, NaStępny bardziej za~Jnsowany w rozwoju typ wydm paraholicznych łukowych panuje na tarasie kampinoskim. Proces formowania tych
wytlm'- z:akońćzortyzostilłptzed, rozCięciem tarasu kampinoskiego. W okolicY ·P.olesla: Staregó ·na pólfló€ ód · PuszcZy Kampinoskiej można bowiem .
dOSttzec: wydrriy: łulrowe , podcięte ·ptawędżią tarasu kampinoskiego nad
r
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tarasem zalewowym (c). Do tych wydm należy m.in. Lisia Góra. Ponadto
obecność·· wydm wałowych na południowej krawędzi północnego pasa
tarasu kampinoskiego w Puszczy Kampinoskiej przemaWia za wcześniej
szym zakończeniem procesu formowania wydm parabolicznych lukowych.
Akumulacja piasku wydmowego na. tę krawędź mogla się odbywać tylko.
w czasie, w którym koryto Wisły znajdowało się w środkowym pasie
bagiennym, zatem . w . początkowym . okresie. tworzenia się tarasu (c). Po
przerzuceniu się Wisły na północ nastąpiło zabagnienie .obszaru dostarczającego piasek.
Między
wydmami parabolicznymi lukowymi apa,rabolicznymi
U-ksztaltnymi istnieje szereg przejść świadczących o tym, ' że pierwsze'
j drugie powstały w jednakowych warunkach klimatycznych. Wydmy
parabóliczne łukowe są mniej zaawansowanymi w rozwoju formami niż
wydmy paraboliczne U-kształtne. Nieliczne wydmy U-kształtne znajdujące się na tarasie kampinoskim można przeto traktować ' jako równowiekowe wydmom lukowym tarasu kampinoskiego, lecz dalej zaawansowane
w rozwoju.
Wydmy paraboliczne lukowe zalegające na tarasach zastoiskowych,
i na wysoczyźnie są w części równowiekowe wydmom łukowym tarasu
kampinoskiego, w części odpowiadają wiekiem wydmom U-kształtnym
leżącym na WYSocżyźnie i na tarasie zastoiskowym. 'Wydmy te zaczęły
się prawdopodobnie tworzyć po spłynięciu wód zastoiska wa.r szawskiego.
Żostaly następnie . utrWalone być może, w czasie postoju lodowca mi . linii
moren płońskich. Osiągnęły już wtedy stadium: rozwojowe wydmy
U-ksztaltnej, pojedyncze nawet parabolicznej V-kształtnej, chociaż niektóre mogły zostać utrwalone jeszcze w stadium wydmy łukowej. Ponieważ na utworach lodowcowych zlodowacenia środkowego polskiego na
IJólnoc od moren płońskich większych skupisk wydmOWych brak, można
sądzić,że W · tworzeniu się wydm nastąpiła ' przerwa aż do czasu powstar.ia tarasu kampinoskiego. W czasie zlodowacenia bałtyckiego a może
jeszcze przed zlodowaceniem bałtyckim, na wszystkich wolnych od roś
lInności powierzchniach piaszczystych przede wszystkim na tarasach
rzecznych i świeZo sypanych zandrach ~ zaczynają się tworzyć wydnty.
Są to ' między innymi wyżej omówione Wydmy lukowe tarasu kampinoskiego. Możliwe~ że w tym samym czasie 'tworzą ' się także pojedyncze
wydmy na lokalnie wolnych od roślinności polach piasżczystych na utworach lodowcowych zlOdowacenia środkowo-polskiego; Wtedy mogły powstać te rzadkie wydmy występujące na północ od moren płońskich. Mogły
też ulec uruchomieniu pojedyncze, wcześniej utworzone wydmy na tarasach :zastoiskowych i wysoczyźnie na wschód od Warszawy. Zjawisko
wtórnego uruchomienia dawniej utworzonych wydm nie miało jednak
chyba charakteru powszechnego. Utrw;alenie wydm tego drugiego , okresu
wydmotwórczego dokonało się, j~ wspomniałem, ,przed rozcięciem tarasu kampinoskiego, w czasie kiedy więkswść z nich zdołala już osiągnąć
stadium rozwojowe wydmy łukowej.
Trzeci okres tworzenia się wydm walowych, który rozpoczął się zapewne z chwilą rozcięcia tarasu kampinoskiego, cechuje się już innymi
warunkami klimatycznymi.
SpoBtrzeżenia powyższe nie we wszystkim są zgodne z wynikami prac
J. Kobendziny i R. Kobendzy (1958) oraz L . .sawiekiego (1958). W wielu
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miejscach są one udokumentowane zbyt szczuplymmąterialem. W innych
miejscach poglądy . będą musiały ulec zmia,uiepo wniesieniu nowych da-o
nych do znajomości budowy geologicznej okolic Warszawy.
Bez względu jednak na to, jak wielkie będą przypuszczalne zmiany
i jak wielkie ' istnieją rozbieżności z dwiema ostatnio wymienionymi pra";'
cami, . istotne jest, że wszystkie trzy prace, posługujące się trzema róż,..
r-ymi metodami ' ~dawczyrpi wykaZują;, że kształtowanie wydm dokonało
się w długim Oikresie czasu.
.. ..
Pol1techn1ka
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A'l.'TEMP'l' AT GENETIC (lLASSIFICATION OF DUD FORMS
IN rim ·WARSAW REGION ·
Summ~lol'y

.: In the vidnilty ot Warsaw, dUlle9 &re EIIlC'OUIltered on vari'OUS geomo.rphological
s.urfaces: on the hlghest level of the flood terrace, on the Kampinos terrace ascribęd
to the Baltic gIaciatioo, on the icEHlanuned laketerrace from the period ol recessioo
.ol the Middle Polish glaciation and, fioally, on deposits ' of the Middle Polish
glaciation.
. AmOlllg these dunes there may be distinguishe4 the :6011owi.ng types: parabolic
V-shapes dunes, ' para'bolic U-shaped dtmes, pa4"abolic arescent-shaped dUllles and,
flnally, liinear dunes, theso-calledseifs, extending almost in the E-W direction
and showing a gentle sOuthern slope.
.
The parabolic, V- or U-sbaped dunesare chięfly developed on gladaI hight
p'l~ial aodon ice-dammed .1.ake · :terrac:~.On :the K:ampin~ terrace .thete are a .few
feebly developed U-shaped;: dujhes, whereas:;,*hey are abseot ,on.the flood JerJ:ace.
While it is true that oD. both the KampiOlOS and the flood' ter'taces thefe Occur
dunes simi1arto the V-sha~ the so-ealled pseudoparabolic V-shaped dunes, yeł
II more thorough analysis IProves them to have nothing in commoo with true
parabolic V-shąped dunes. Thus, ,the paraibolic U-shaped 8IIld the V-.shaiped dunes
cOOstitute the oldest dune genemtiOlll.
. ' Parabolic. crescent-shapęd dO,nes have princialally been developi!d on the ' KampInos ter.race, although llhey also 6jppear on the gIacial hight plain and the icę
dammed lake terraces.They may be looked upon as the second geoeration of
dunes, pontemporaneous with the ' Kalnpinos terrace. The scanty number of transition forms, ocimbining the type of crescent-shaped dunes with that of ' U-shaped
dunes seems to d.ndioate that they must have ,been formed in arialogous climatic
-ąmditions.
__
.
The linear' dunes, the seifs, - the fourth morphological type of duoes 1.\·hich are in evidence on .a11 the observed morphological surfaces, constitute the
. y'o\ingestienet~ti<in of dlifies, as indicated by their.· distribution. The absence of
forms ot trlHls~tiOlil topara:bolic Q'llnes ,s eems . to prove that they have developed
. iD rutered,cUmaticcoIlditions.
.

