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BUDOWA WEWNĘTRZNA WAŁU WYDMOWEGO  

W OKOLICACH KOKOTKA NAD MAŁĄ PANWIĄ 

 
Купка Р. Внутреннее строение дюнной гряды в окрестностях пос. Кокотек в долине р. Малая Панев. Нa 

основании анализов текстуры и гранулометрического состава отложений выявлено, что данная дюна возникла за 

два периода за счет перевеяния позднегляциального флювиального материала СЗ и ЮЗ ветрами. Наблюдается 

мельчение песков с СЗ нa ЮВ (черта связана с первым этапом развития), а также с ЮЗ на СВ (с вторым этапом). 

В тех же направлениях увеличивается степень механической обработки дюнных отложений. Пески исследуемой 

дюны более крупнозернистые относительно материнской породы и до некоторой степени лучше окатаны (обра-

ботаны). 

 

Kupka R. The internal structure of dune ridge in the vicinity of Kokotek village in Mala Panew river valley. On the base 

of structure and grain size distribution analysis of deposits claimed that explored dune arised during two stages under the 

influence of NW and SW winds. This winds had remodeled the late glacial fluvial deposits. It is confirmed that the sands were 

grinded from NW to SE (inherited feature of first stage) and from SW to NE (inherited feature of second stage). In the same 

directions arised degree of quartz grain abrasion of dune material. The sands of examined dune are more coarse in compare to 

the  substratum deposits and slightly rounded. 
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Zarys treści 

 
Na podstawie analizy struktury i składu granulometrycz-

nego osadów stwierdzono, że badana wydma powstała 

w trakcie dwóch etapów pod wpływem wiatrów NW 

i SW, które przekształciły osady fluwialne z późnego 

glacjału. Widoczne jest drobnienie piasków z NW na 

SE (odziedziczona cecha po pierwszej fazie) oraz z SW na 

NE (odziedziczona cecha po drugiej fazie). W tych sa-

mych kierunkach wzrasta stopień obróbki materiału 

wydmowego. Piaski badanej wydmy są bardziej grubo-

ziarniste w porównaniu z materiałem podłoża, a ziar-

na kwarcu cechują się i nieco lepszym obtoczeniem. 

 

WSTĘP 

 
Obniżenie Małej Panwi – stara, rozległa dolina pow-

stała w triasie, której współczesne odwodnienie sta-

nowi dolina rzeki o tej samej nazwie, jest obszarem 

z rozwiniętą rzeźbą wydmową. Różne jej aspekty by-

ły charakteryzowane m. in. przez PERNAROWSKIEGO 

(1958, 1959, 1968) w zachodniej części tego obszaru, 

we wschodniej natomiast – m. in. przez SZCZYPKA 

(1977a, b, 1986, 1991, 1995), SZCZYPKA i TREMBA-

CZOWSKIEGO (1982), ALYOSHINĘ, KHAK i SZCZYPKA 

(2008). Mimo to w dalszym ciągu istnieje tu wiele 

form, z pozoru niewzbudzających zainteresowania, 

które jednak podczas badań dostarczają interesujących 

informacji. Jedną z takich form okazał się wał wyd-

mowy położony w sąsiedztwie wsi Kokotek (obec-

nie jest to południowy fragment m. Lublińca): nie-

co na północ od współczesnej doliny Małej Panwi  

i kilka kilometrów na południe od centrum Lubliń-

ca (rys. 1 i 2). Jest to podłużny wał zorientowany  

z NE na SE, którego długość wynosi około 2 km, 

wysokość natomiast nie przekracza 6 m. Podstawa 

wału leży na wysokości około 248 m n.p.m. Na ogół 

jest wyraźnie widoczna asymetria stoków wydmy: 

stok SW jest nachylony pod kątem 5–9°, a NE – 13–

16°. W odcinku północnym wału stwierdzono asy-

metrię odwróconą: stok SW ma nachylenie 7°, NE – 

4° (por. rys. 3). 
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Rys. 1. Lokalizacja badanej wydmy (3): 

1 – drogi, 2 – linia kolejowa 

Рис. 1. Местоположение исследуемой 

дюны (3): 

1 – шоссе, 2 – железная дорога 

Fig. 1. Location of dune investigated (3): 

1 – roads, 2 – railway   

 
 

Rys. 2. Rysunek poziomicowy badanej wydmy (mapa 

topograficzna 1 : 25 000) 

Рис. 2. Гипсометрическая схема исследуемой дюны 

(топографическая карта 1 : 25 000) 

Fig. 2. Height chart of dune investigated (topographic 

map 1 : 25 000) 

 

Celem niniejszej pracy jest poznanie budowy we-

wnętrznej wspomnianego wału wydmowego: struk-

tury osadów oraz cech budującego go materiału – 

uziarnienia i obróbki ziaren kwarcu, by na tej podsta-

wie wysnuć odpowiednie wnioski odnośnie do rozwo-

ju tej formy. 

 

METODY BADAŃ 
 

Zastosowano tradycyjne terenowe i laboratoryjne me-

tody badawcze: wykonano pomiary nachylenia sto-

ków za pomocą klinometru w czterech wytypowa-

nych profilach poprzecznych przez wydmę oraz – 

również wzdłuż tych profilów – wykonano łącznie 15 

wkopów i odsłonięć do głębokości 1,0–3,6 m (rys. 3). 

Na ścianach wkopów i odsłonięć wykonano – za po-

mocą busoli geologicznej – pomiary struktury osadów 

(rozumianej jako „typ warstwowania…” – IZMAIŁOW, 

2001, czyli biegów i upadów lamin), a następnie uzy-

skane wartości opracowano wg metody O. Seitza 

(STANKOWSKI, 1961). Pobrano też łącznie 98 próbek 

materiału wydmowego i 10 próbek utworów podło-

ża do analiz laboratoryjnych. Wykonano badania skła-

du granulometrycznego osadów metodą sitową (ocz-

ka sit: 1,6–1,25–1,0–0,8–0,5–0,25–0,1–0,56 mm), a na 

podstawie jej rezultatów obliczono średnią średnicę 

ziaren (Mz) oraz wartość odchylenia standardowego 

(σ) (FOLK, WARD, 1957; GRZEGORCZYK, 1970; ROTNICKI, 

1970; NOWACZYK, 1976a). Przeanalizowano też sto-

pień obróbki ziaren kwarcu 1,0–0,8 mm za pomocą 

metody graniformametrii mechanicznej, obliczając za-

wartość ziaren typu α (graniaste, młodociane), β (pół-

okrągłe, pośrednie) i γ (okrągłe, dojrzałe), wskaźnik 

obróbki (Wo) oraz wskaźnik niejednorodności obrób-

ki (Nm) (KRYGOWSKI, 1964).  

 

     
 

 
 

Rys. 3. Plan wydmy w Kokotku z lo-

   kalizacją profilów (A) i rozmiesz-

   czeniem wkopów i nachyleniem 

   stoków (B) 

Рис. 3. Схема дюны в пос. Кокотек  

   с местополoжением профилей 

   (А), открытий и уклонами скло-

   нов (В) 

Fig. 3. Scheme of the dune in the Ko-

   kotek site with location of profiles 

   (A), distribution of outcrops and 

   with exposures and slopes gra-

   dient(B) 
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ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

OBSZARU BADAŃ 
 

Obniżenie – Dolina Małej Panwi jest subsekwentną 

formą występującą między Progiem Środkowotria-

sowym i Górnotriasowym w północnej części 

Wyżyny Śląskiej. Omawiana dolina została wypre-

parowana w miękkich iłach kajpru i retyku (górny 

trias). W jej podłożu leżą m. in. tektonicznie obni-

żone wapienie środkowego triasu (GILEWSKA, 1972). 

Te skały współcześnie odsłaniają się na powierzch-

ni w okolicach Lublińca (na północ od obniżenia), 

a także w okolicach Wielowsi (na południe od ob-

niżenia). Cała szeroko pojęta dolina Małej Panwi jest 

wypełniona osadami czwartorzędowymi o różnej ge-

nezie, zróżnicowanym charakterze litologicznym  

i o miąższości do około 26–50 m, przy czym wystę-

puje tu pełny profil tych utworów: od eoplejstocenu 

po zlodowacenie Wisły i holocen (KOTLICKA, 1973; 

KOTLICKA, KOTLICKI, 1975). Są to m. in. iły, mułki, gli-

ny morenowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne, piaski 

rzeczne, torfy, mady.  

Z okresu zlodowacenia Wisły (bałtyckiego, pół-

nocnopolskiego) na powierzchni terenu występują 

fluwialne piaski i żwiry teras zalewowych i akumu-

lacyjnych, a w niektórych miejscach zachowały się 

piaski i żwiry fluwioglacjalne oraz płaty piaszczys-

tej gliny morenowej (WYCZÓŁKOWSKI, 1962, 1969; 

KOTLICKI, 1973; SZCZYPEK, 1977a). Dość szczegółową 

sytuację geologiczną w odniesieniu do utworów po-

wierzchniowych w obniżeniu Małej Panwi w okoli-

cach Lublińca, a więc najistotniejszych dla rozpatry-

wanego w niniejszej pracy zagadnienia, potwierdza-

jącą powyższe spostrzeżenia, przedstawia rys. 4, na-

tomiast w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanej 

wydmy – rys. 5. Na ich podstawie można też stwier-

dzić, że głównym, szeroko rozprzestrzenionym mate-

riałem, który został zmieniony przez procesy eoliczne 

i – w związku z tym stał się źródłem osadów dla 

wydm i eolicznych piasków pokrywowych na bada-

nym obszarze – były plejstoceńskie piaski rzeczne.  

  
  

 
 

 

 
 

Rys. 4. Utwory powierzchniowe w obniżeniu Ma-

   łej Panwi w okolicach Lublińca (wg: WŁODEK, 

   1973 – uproszczone): 

   1 – wapienie triasowe, 2 – gliny zwałowe zlodo-

   wacenia Odry (środkowopolskie), 3 – osady flu-

   wioglacjalne zlodowacenia Odry (środkowo-

   polskie), 4 – żwiry i gliny peryglacjalne zgodo-

   wacenia Wisły (północnopolskie), 5 – osady 

   rzeczne zlodowacenia Wisły (północnopolskie), 

   6 – wydmy (zlodowacenie Wisły/holocen), 7 – 

   osady rzeczne holocenu  

Рис. 4. Поверхностные отложения в пониже-

   нии р. Малая Панев по соседству с г. Любли-

   нец (по: WŁODEK, 1973 – упрощенное): 

    1 – триасовые известняки, 2 – моренные гли-

   ны оледенения Рисс, 3 – флювиогляциальные 

   отложения оледенения Рисс, 4 – перигля-

   циальный гравий и глины оледенения Вюрм, 

   5 – речные осадки оледенения Вюрм, 6 – дю-

   ны (Вюрм/голоцен), 7 – речные отложения 

   голоцена 

Fig. 4. Superficial deposits in Mala Panew river  

   valley in the vicinity of Lubliniec (after: WŁO-

   DEK, 1973): 

    1 – Triassic limestones, 2 – glacial till (Riss gla-

   ciation), 3 – fluvioglacial deposits (Riss glacia-

   tion), 4 – periglacial gravels and tills (Würm 

   glaciation), 5 – fluvial deposits of Würm glacia-

   tion, 6 – dunes (Würm/ Holocene), 7 – Holocene 

   fluvial deposists 
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Rys. 5. Budowa geologiczna sąsiedztwa badanego wału wydmowego (wg: KOTLICKI, WŁODEK, 1973 – uproszczone): 

1 – torfy – holocen, 2 – mady rzeczne – holocen, 3 – piaski eoliczne w wydmach – plejstocen/holocen, 4 – piaski eoliczne 

– plejstocen/holocen, 5 – piaski o nieokreślonej genezie – plejstocen, 6 – piaski rzeczne – plejstocen 

Рис. 5. Геологическое строение окрестностей исследуемой дюнной гряды (по: KOTLICKI, WŁODEK, 1973 – 

упрощенное): 

1 – торф – голоцен, 2 – речные наносы – голоцен, 3 – эоловые пески в дюнах (Вюрм/голоцен), 4 – эоловые пески 

(Вюрм/голоцен), 5 – пески неопределенного генезиса (Вюрм/голоцен), 6 – речные осадки оледенения Вюрм 

Fig. 5. Geological structure of neighborhood of dune ridge investigated (after: KOTLICKI, WŁODEK, 1973 – simplified): 

1 – Holocene peat, 2 – Holocene river mud, 3 – aeolian sands in dunes (Würm/ Holocene), 4 – aeolian sands (Würm/ 

Holocene), 5 – sands with indefinite origin (Würm/ Holocene), 6 – fluvial deposits (Würm) 

 
BUDOWA WEWNĘTRZNA WYDMY 
 

Struktura osadów 
 

W stropie analizowanej wydmy wykształcona jest war-

stwa gleby w postaci szarego sypkiego średnioziarnis-

tego piasku z domieszką humusu. Jej miąższość os-

cyluje w granicach 25–40 cm. Na powierzchni za-

lega warstewka próchnicy i ściółki o grubości do 5 cm, 

w spągu szarej warstwy natomiast wykształcił się 

rdzawo-brunatny poziom wmywania. Pod glebą po-

wszechnie występuje seria piasków nielaminowanych 

o zmiennej miąższości (17–115 cm), której obecność 

może mieć związek z wietrzeniem w klimacie perygla-

cjalnym (STANKOWSKI, 1963: URBANIAK, 1967) lub z ho-

loceńskimi procesami glebowymi (WOJTANOWICZ, 

1970). Ku spągowi piaski nielaminowane przechodzą 

raz stopniowo, bez wyraźnej granicy, gdzie indziej zaś 

bardzo wyraźnie w piaski laminowane. Laminację tę 

cechuje różny stopień czytelności, zależny od zróżni-

cowania grubości ziarna piasku w poszczególnych 

warstewkach. 

Ułożenie lamin w wydmie szczegółowo przeana-

lizowano wzdłuż profilu II (por. rys. 3 i rys. 6). U pod-

nóża stoku SW cechują się one nachyleniem 4–10°  

i upadają w kierunku NNE-NE. W środkowej części 

stoku stwierdzono zapadanie lamin w kierunku ENE 

pod kątem 1–31°. W kulminacji natomiast budowa 

wydmy jest bardziej złożona: w serii górnej o miąż-

szości 0,9 m laminy piasku są pochylone w kierunkach 

WNW, NW i NNW pod kątem 5–10°, zaś w serii dol-

nej kierunki nachylenia lamin (kąt 1–14°) rozkładają 

się w dość szerokim sektorze: od N po ESE, przy czym 

głównie ku ESE i ENE. 

W obrębie stoku NE pod warstwą o bezładnej 

strukturze stwierdzono występowanie co najmniej 

trzech serii piasków laminowanych: 1) seria górna 

o miąższości 0,6 m, w której wielkości i kierunki upa-

dów są bardzo zróżnicowane (w spągu zaobserwowa-

no cienką warstwę zbudowaną z lamin zapadających 

pod kątem 8–14° ku NE), 2) seria środkowa o miąż-

szości 0,9 m cechująca się upadami warstewek głów-

nie ku SW pod kątem 11–16° (nawet do 22°), 3) seria 

dolna (do poziomu wody gruntowej) z laminami  

o upadach skierowanych na N i NNE (przeciętny 

kąt nachylenia: 1°).  
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Rys. 6. Struktura osadów wału wydmowego (A) i diagramy kierunków upadu lamin (B) wzdłuż profilu II:  

1 – torf, 2 – piasek z dużym udziałem części organicznych, 3 – piasek nielaminowany, 4 – piasek warstwowany 

Рис. 6. Текстура отложений эоловой гряды (А) и диаграммы направлений уклона слойков (В) вдоль профиля II:  

1 – торф, 2 – песок с органогенным веществом, 3 – неслоистый песок, 4 – слоистый песок 

Fig. 6. Structure deposits of dune ridge (A) and diagrams of directions of laminae inclination (B) along the profile II: 

1 – peat, 2 – sand with organic material, 3 – sand without lamination, 4 – laminated sand 
 

Ułożenie materiału prześledzono we wszystkich 

profilach i w większości przekrojów przez analizo-

wany wał. Uzyskane rezultaty badań strukturalnych 

przedstawia sumarycznie rys. 7. 
 

  Wkop N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

1/I                 

2/I                 

3/II                   

4/II                 

5/II                 

6/II                 

9/III                 

10/III                 

11/III                 

12/IV                 

13/IV                 

14/IV                 
 

 1      2     3     4 
 

Rys. 7. Przeważające kierunki upadu lamin w przypowierzchniowej (do 2,2 m) warstwie piasków wydmy w Kokotku : 

Рис. 7. Преобладающие направления уклона слойков приповерхностного (до 2,2 м) слоя дюнных песков рядом 

с пос. Кокотек: 

Fig. 7. Predominant directions of laminae inclination of subsurface layer (2.2 m) of dune sands at Kokotek: 

1 – stok SW – ЮЗ склон – SW slope; 2 – stok NE – CB склон – NE slope; 3 – kulminacja – кульминация – 

culmination; 4 – maksimum występowania– максимальное количество – maximum of occurrence 
 

Z rysunku tego wynika, że analizowaną formę 

cechuje struktura bez jakiegokolwiek ukierunkowa-

nia. Jednocześnie pomiary biegów i upadów lamin 

wskazują na istnienie w obrębie stoków i kulmina-

cji wydmy dwu serii osadów (to, co początkowo   

uznano za serię 3. jest zapewne zapisem lokalnych 

okresowych zmian kierunku wiatru – „brak stabili-

zacji w działalności eolicznej w początkowej i naj-

młodszej fazie okresu wydmotwórczego” – URBA-

NIAK, 1967), różniących się kierunkami nachylenia 

lamin (rys. 8), co sugeruje, że powstały one w dwu 

różnych fazach wydmotwórczych. 
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Rys. 8. Sumaryczne diagramy kierunków upadu lamin w badanym wale wydmowym 

Рис. 8. Суммарные диаграммы направлений уклона слойков в анализируемой дюнной гряде 

Fig. 8. Sumary diagrams of directions of laminae inclination in dune investigated 

 

Faktem jest, że nawet duża liczba pomiarów  

w wielu profilach pionowych nie pozwoliła na ko-

relację tych serii w obrębie całej wydmy, jednak po-

wszechność i łatwość ich wydzielenia mogą przema-

wiać za istnieniem dwóch okresów charakteryzujących 

się odmiennymi kierunkami przeważających wiatrów. 

Cechy strukturalne piasków eolicznych budują-

cych wał wydmowy w okolicach Kokotka wskazują 

na złożoność procesu akumulacji i zmienność czyn-

ników, które doprowadziły do powstania tej formy. 

Obserwowany sposób ułożenia materiału na niektó-

rych odcinkach jest typowy dla wydmy podłużnej, 

a kilkaset metrów dalej – dla wału poprzecznego (sta-

cjonarnego lub ruchomego). Taką sytuację mogły spo-

wodować jedynie warunki lokalne, głównie hydro-

logiczne podłoża. 

Trzeba w tym miejscu dodać, że w bardziej na 

zachód położonym fragmencie obniżenia Małej Pan- 

wi, w okolicach Zawadzkiego, podłużny wał wydmo-

wy badał SZCZYPEK (1977a). Autor ten również stwier-

dził strukturalną – może nie tak skomplikowaną jak 

w Kokotku – dwudzielność tej wydmy i wyróżnił dwie 

serie piasków usypanych przez wiatry wiejące z róż-

nych kierunków. Wypada też zaznaczyć, że ostatnio 

również IZMAIŁOW (2001) szczegółowo analizowała 

różnorodne struktury (a także cechy granulometrycz-

ne materiału oraz stopnia obróbki oraz ziaren kwar-

cu) różnych typów wydm w górnej części dorzecza 

Wisły, niejednokrotnie stwierdzając dwudzielną bu-

dowę tych form, czasem o znacznym stopniu zło-

żoności. Także m. in. ZIELIŃSKI (2016), ZIELIŃSKI, FE-

DOROWICZ, ZALESKI (2008), ZIELIŃSKI, SEMENIUK (2008) 

uzyskali podobne wyniki na podstawie badań bar-

dziej wysublimowanymi metodami wydm poprzecz-

nych i podłużnych w wybranych stanowiskach na 

Wyżnie Lubelskiej, we wschodniej części Kotliny San-

domierskiej i na Polesiu Wołyńskim 

 

CECHY MATERIAŁU WYDMOWEGO 
 

Skład granulometryczny piasków 
 

Wartości przeciętnego uziarnienia osadów piasz-

czystych podłużnego wału wydmowego w Kokot-

ku przedstawia tab. 1. 

W masie piasku wydmowego przeciętnie domi-

nuje piasek średnio- i gruboziarnisty o łącznej zawar-

tości 77,1%, przy czym zwracają uwagę znaczne, a na-

  
Tabela. 1. Średnie i skrajne wartości uziarnienia (%) materiału wydmowego w Kokotku  

Таблица 1. Средние и экстремальные значения зернового состава (%) дюнных отложений в пос. Кокотек 

Table 1. Mean and extremal values of grain size distribution (%) of dune sands in the Kokotek site 

 

                 Frakcje 

Wartość 

> 1,0 mm 

 bardzo gruboziarnisty 

1,0–0,5 mm 

gruboziarnisty 

0,5–0,25 mm 

średnioziarnisty 

0,25–0.1 mm 

drobnoziarnisty 

< 0,1 mm 

pylasty 

Minimalna 0,0 9,3 22,2 5,9 0,0 

Średnia 1,6 31,9 45,2 20,7 0,6 

Maksymalna 10,3 83,5 63,9 34,4 5,6 

 

wet bardzo duże wahania w udziale materiału po-

szczególnych frakcji (por. też rys. 9 – obszar zmien-

ności uziarnienia wg metody ROTNICKIEGO, 1970). 

Zauważalna jest więc stosunkowo duża gruboziar-

nistość utworów badanej wydmy, co potwierdzają 

średnie wartości Mz = 0,420 mm (zakres: 0,319–

0,621 mm). Cecha ta jest typowa dla utworów wyście-
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łających w różnych punktach obniżenie Małej Panwi 

(SZCZYPEK, 1977a). 

Omawiany materiał wydmowy w całej swej ma-

sie cechuje się też umiarkowanym stopniem wysorto-

wania: przeciętna wartość σ = 0,70 (przy zakresie 

0,52–0,91). 

W profilu podłużnym wydmy od NW ku SE moż-

na zauważyć drobnienie materiału, co objawia się 

głównie w postaci spadku zawartości piasku gru- 

 

 

 
 

Rys. 9. Obszar zmienności uziarnienia 

   piasków eolicznych w Kokotku:  

   a – średnia krzywa kumulacyjna, b – 

   pole zmienności krzywych kumula-

   cyjnych 

Рис. 9. Ареал изменчивости зернового 

   состава эоловых песков в пос. Кокотек:  

   а – средняя кумулятивная кривая,  

   b – ареал изменчивости кумулятив-

   ных кривых 

Fig. 9. Area of sand grain distribution va-

   riability for aeolian sands at Kokotek:  

   a – mean cumulative frequency curve, 

   b – area of cumulative frequency curves  

   variability   

 

boziarnistego, wzroście – średnioziarnistego i spad-

ku wartości Mz. Stopień wysortowania materiału 

nie wykazuje w tym kierunku istotniejszych zmian 

(tab. 2). 

 
Tabela 2. Średnie wartości uziarnienia (%) i wartości wskaźników uziarnienia piasków wydmowych w poszcze -

   gólnych profilach wału wydmowego w Kokotku  

Таблица 2. Средние значения гранулометрического состава (%) и значения его показателей в отдельных 

   профилях дюнного хребта в пос. Кокотек 

Table 2. Mean values of grain size distribution (%) and values of grainulation indices of dune sands in particular 

   profiles of dune ridge in the Kokotek site 

 

Profil   Frakcja > 1,0 mm 1,0–0,5 mm 0,5–0,25  mm 0,25–0,1 mm < 0,1 mm Mz mm σ 

I 4,3 44,6 32,3 18,2 0,6 0,501 0,77 

II 0,2 29,5 48,3 21,3 0,7 0.388 0.66 

III 1,8 34,2 45,2 18,4 0,4 0,436 0.68 

IV 1,2 26,4 48,7 22,9 0,8 0.364 0,70 

 

Interesujący jest poziomy rozkład uziarnienia 

w przekroju poprzecznym przez wał wydmowy, 

który prześledzono głównie w profilu II (jak w przy-

padku obserwacji struktury osadów), co demons-

truje rys. 10. 

We wspomnianym profilu II najdrobniejszym ma-

teriałem cechuje się kulminacja wydmy, w której za-

wartość materiału grubego wynosi około 20%. Po-

twierdza to również średnia wartość Mz = 0,340 mm. 

Z kolei na stoku SW materiału gruboziarnistego jest 

przeciętnie 36,2% (Mz = 0,411 mm), a na stoku NE: 

30,1% (Mz = 0,401 mm). Można przy tym zauważyć, 

że środkowe części stoków buduje piasek grubszy 

(SW: 39,1% – piasek gruboziarnisty, Mz = 0,438 mm; 

NE: 26,2% – piasek gruboziarnisty, Mz = 0,406 mm), 

u podnóży natomiast skoncentrował się materiał nie-

co drobniejszy (SW: 27,1% – piasek gruboziarnisty, 

Mz = 0,377 mm); NE: 27,9% – piasek gruboziar-

nisty, Mz = 0,389 mm). 

Dalsze analizy wykazały, że sytuacja zastana 

w profilu II wcale nie jest obowiązująca dla całej wyd-

my. Stwierdzono bowiem, po uwzględnieniu wszyst-

kich danych, że piaski ulegają stosunkowo wyraźne-

mu drobnieniu w kierunku stoku NE: potwierdza-

ją to wartości Mz od 0,431 mm na stoku SW, po-

przez Mz = 0,374 mm w kulminacji i Mz = 0,396 mm 

na stoku NE. Te różnice w uziarnieniu są napraw-

dopodobniej rezultatem niszczącej działalności wia-

trów drugiej fazy. Z dużym stopniem prawdopo-

dobieństwa można stwierdzić, że powodowały one 

rozwiewanie stoku SW („proksymalnego”), w wyni-

ku czego pozostał na nim materiał grubszy. Ziarna 
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drobniejsze były natomiast przenoszone na stok prze-

ciwny („dystalny”), gdzie odkładały się tuż pod kra-

wędzią grzbietu w pierwszej strefie tzw. chaosu aero-

dynamicznego (STANKOWSKI, 1963), a potem – dzię- 

ki swej masie – grawitacyjnie staczały się w dół, być 

może podlegając jednocześnie nieznacznej segrega-

 

 

 
 

Rys. 10. Uziarnienie osadów badanej wydmy w profilu poprzecznym II: 

A – przekrój poprzeczny z zaznaczonymi stanowiskami, B – diagramy uziarnienia z przebiegiem krzywej Mz  

na tle wartości średniej, C – krzywe zmienności głównych wskaźników statystycznych (Mz i σ)  

Рис. 10. Механический состав песков исследуемой дюны в поперечном профиле II: 

А – поперечный профиль с точками исследования, В – диаграммы зернового состава с ходом кривой Mz  

на фоне среднего значения, С – крывые изменчивости основных статистических показателей (Mz и σ) 

Fig. 10. Grain size distribution of the examined dune sediments in transverse profile II: 

A – cross-section with marked sites, B – grain-size diagrams with course of Mz curve against the background of mean 

value, C – variability curves of main statistical indexes (Mz and σ) 

 
cji pod względem wielkości i kształtu. Z kolei część 

domieszki najbardziej drobnoziarnistej została prze-

rzucona ponad stokiem i opadła w drugiej strefie 

wspomnianego chaosu (STANKOWSKI, 1963). Materiał 

ten mógł być później przeniesiony z powrotem w wy-

niku zmian kierunków wiatrów na stok NE (co tłuma-

czyłoby znaczną zawartość ziaren drobnych u jego 

podnóża) lub też wyprzedzić wał i znaleźć się na je-

go bezpośrednim przedpolu.  

Istotna jest też zmienność uziarnienia badanych 

piasków eolicznych w profilu pionowym wydmy. 

Analizy w obrębie stoku NE wskazują, że w większoś-

ci stanowisk obserwuje się  identyczne tendencje 

zmian uziarnienia: od spągu ku górze do głębokoś-

ci 140 cm materiał staje się wyraźnie coraz bardziej 

gruboziarnisty, od tej głębokości ku stropowi nato-

miast – na odwrót: materiał drobnieje. Częściowo 

podobna sytuacja istnieje na stoku SW w pobliżu 

kulminacji wydmy: i tutaj widoczna jest od spągu 

tendencja do grubienia materiału ku górze, przy czym 

w kierunku z NE na SW kończy się ona na coraz mniej-

szych głębokościach. Nie ma natomiast żadnych pra-

widłowości w rozkładzie materiału w warstwach przy-

powierzchniowych.  

W obrębie badanej formy, zwłaszcza na stoku 

SW i w kulminacji, można zauważyć cykliczność 

warstwowania piasków: przemiennie występują la-

miny piasku grubszego i drobniejszego, przy czym 

nie jest możliwe jednoznaczne określenie ich po-

rządku odnośnie do miąższości warstewek i odstę-

pów między nimi. Według URBANIAK (1967) takie 

ułożenie materiału wynika z wahań akumulacji pias-
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ku w cyklu rocznym, wg DOBRINA (1959), WIĘCKOW-

SKIEGO (1961a, b) i JOPLINGA (1967) natomiast lamina-

cja frakcjonalna jest rezultatem wędrówki ripplemar-

ków eolicznych. 

Omówione wyżej wyniki badań składu granulo-

metrycznego pozwalają wnioskować o ogólnym cha-

rakterze budowy wewnętrznej podłużnego wału wyd-

mowego. Otóż we wnętrzu badanej formy w okoli-

cach Kokotka występuje „jądro” zbudowane z mate-

riału drobniejszego i nieco lepiej przesortowanego, 

na zewnątrz natomiast jest ono otoczone serią nieco 

grubszych osadów piaszczystych o trochę niższym 

stopniu wysortowania (tab. 3, rys. 11A). Jest to za-

tem zjawisko zupełnie odwrotne, niż podaje WOJTA-

NOWICZ (1970 – rys. 11B). 

 

Tabela 3. Porównanie wielkości i stopnia wysortowania 

   materiału budującego „jądro” i stoki podłużnego wa-

   łu wydmowego okolicach Kokotka 

Таблица 3. Сравнение величины и степени сортировки 

   матариала, слагающего „ядро” и склоны продоль-

   ной дюнной гряды в окрестностях пос. Кокотек 

Table 3. Comparison of size and sorting degree of ma-

   terial building “core”  and slopes of longitudinal dune 

   ridge near Kokotek site 

 
Element Mz mm > 0,5 mm (%) σ 

„jądro” 0,370 22,8 0,62 

stoki 0,400 32,2 0,70 

 

 

 
 

Rys. 11. Rozmieszczenie grubszych i drobniejszych ziaren piasku w przekroju poprzecznym przez podłużny wał 

wydmowy: 

A – wg autora (wydma w Kokotku), B – wg WOJTANOWICZA (1970); 1 – piasek drobniejszy, 2 – piasek grubszy,  

3 – kierunki wiatrów 

Рис. 11. Размещение крупного и мелкого песка в поперечном профиле продольной дюны:  

А – по автору (дюна в пос. Кокотек, В – по: WOJTANOWICZ (1970); 1 – мелкий песок, 2 – крупный песок,  

3 – направления ветров 

Fig. 11. Distribution of coarse- and fine-sands grains in cross section of longitudinal dune: 

A – after author (dune in the Kokotek site), B – after WOJTANOWICZ (1970); 1 – fine sands, 2 – coarse sands, 3 – wind 

directions 

 

W wydmie w Kokotku „jądro” stanowi starszy 

element wału (u Wojtanowicza oczywiście również) 

i powstało w starszej fazie wydmotwórczej (prawdo-

podobnie w starszym dryasie – por. SZCZYPEK, 1977a 

i literatura tam cytowana, SZCZYPEK, 1980; NOWA-

CZYK, 1986; ZIELIŃSKI, 2016 i in.), kiedy – sądząc na 

podstawie uziarnienia tego elementu wydmy – śred-

nie prędkości wiatrów inicjujących ruch materiału 

były rzędu 7,1 m/s (wg metody NOWACZYKA, 1986). 

Później (prawdopodobnie w młodszym dryasie – por. 

SZCZYPEK, 1977a i literatura tam cytowana, SZCZYPEK, 

1980; NOWACZYK, 1986; ZIELIŃSKI, 2016) dynamika  

i efektywność procesów wydmotwórczych stopniowo 

wzrastała, a wiatr o przeciętnej inicjującej prędkości 

7,7 m/s wynosił z obszaru alimentacyjnego materiał 

nieco grubszy, który następnie w sprzyjających wa-

runkach ulegał akumulacji, tworząc „otulinę” jądra. 

 

Stopień obróbki materiału wydmowego 
 

W tworzywie omawianej formy zdecydowanie domi-

nuje typ pośredni ziaren (β), których przeciętna za-

wartość wynosi 54,2% (37,5–75,0%). Prawie dwa ra-

zy mniej jest ziaren okrągłych γ – średnio 28,4% 

(12,0–46,0%), a najmniej – graniastych typu α (śred-

nio: 17,4%; zakres: 3,0–30,8%). Przeciętna dla całej 

wydmy wartość Wo = 1286 (zakres: 1026–1492), z ko-

lei średnia wartość Nm = 6,4 (zakres: 3,7–11,0). Po-

wyższe liczby świadczą o ogólnym wysokim (wg kla-

syfikacji KRYGOWSKIEGO, 1964) stopniu obróbki ma-

teriału oraz o średnim stopniu jednorodności 

obróbki. 

Swego rodzaju dobrym graficznym podsumo-

waniem zależności między wartościami Wo i Nm 

jest znany prostokąt Wo/Nm Krygowskiego. Rys. 12 

demonstruje tę sytuację w odniesieniu do wału wyd-

mowego w okolicach Kokotka. 

Zawartość poszczególnych typów ziaren w ana-

lizowanych odsłonięciach w układzie pionowym 

(rys. 13) nie wykazuje żadnych charakterystycz-

nych prawidłowości. To stwierdzenie odnosi się 

również do przebiegu wartości Wo, a także – do 

wartości Nm. 
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Rys. 12. Piaski wydmy w Kokotku w układzie pros-

   tokątnym Wo/Nm Krygowskiego (1 – wartości 

   średnie dla wydmy) 

Рис. 12. Пески дюны в пос. Кокотек в прямо-

   угольной системе Wo/Nm Крыговского (1 – 

   средние значения для дюны) 

Fig. 12. Dune sands in the Kokotek site according to 

   the Krygowski’s rectangular system Wo/Nm (1 – 

   mean values for the dune) 
 

 

 

 

 
 

Rys. 13. Obróbka ziarna kwarcowego 1,0–0,8 mm (profil II): 

A – lokalizacja stanowisk, B – diagramy obróbki (udział poszczególnych typów ziaren, wartości Wo i Nm), 

 C – średnie histogramy obróbki 

Рис. 13. Механическая обработка кварцевых зерен 1,0–0,8 мм (профиль II): 

А – поперечный профиль с точками исследований, В – диаграммы обработки (удельный вес отдельных типов 

зерен, значения Wo и Nm), C – средние гистограммы обработки 

Fig. 13. Quartz grain abrasion 1,0–0,6 mm (profile II): 

A – location of sites, B – diagrams of abrasion (content of particular type of grains, values of Wo  

and Nm), C – mean histograms of quartz grain abrasion 

 

 

Uwzględniając wszystkie dane, można zauwa-

żyć niewielki wzrost stopnia obróbki ziaren kwar-

cowych, poczynając od stoku SW, poprzez kulmi-

nację, po stok NE (tab. 4). Ziarna okrągłe liczniej wy-

stępują na stoku SW, a najwięcej jest ich w kulmi-

nacji, ziaren ostrokrawędzistych z kolei najwięcej 

jest na stoku SW, z minimum w kulminacji, a za-

wartość ziaren o obróbce pośredniej we wszystkich 

elementach wydmy utrzymuje się na niemal nie-

zmienionym poziomie. Również rozkład wartości 

Wo wskazuje na tendencję do poprawy obróbki  

w kierunku stoku NE, a zmienność wskaźnika Nm – 

na wzrost stopnia jednorodności obróbki. Warto za-

uważyć, że obserwowany spadek udziału ziaren γ 

i relatywny wzrost ilości ziaren α na stoku NE mo-

że być częściowo związany z pękaniem ziaren pod-

czas transportu eolicznego (NOWACZYK, 1976a, b, 

1977, 1986; RATAJCZAK-SZCZERBA, 2006). 
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Tabela 4. Zmienność obróbki ziaren piasku w profilu poprzecznym przez wydmę  

Таблица 4. Дифференциация обработки песков в поперечном профиле дюны  

Table. 4. Changeability of quartz grain abrasion in transverse profile  
 

Element      /      Parametry Ziarna γ (%) Ziarna β (%) Ziarna α (%) Wo Nm 

Stok SW 26,8 54,3 18,9 1262 6,7 

Kulminacja 34,2 55,1 10,7 1378 5,3 

Stok NE 29,3 53,7 17,0 1296 6,4 

 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na zmienność 

wspomnianych parametrów w profilu podłużnym 

wału wydmowego z NW na SE (tab. 5). W tym przy-

padku również zauważalna jest tendencja do wzro-

stu stopnia obróbki materiału: niewielki wzrost za-

wartości ziaren okrągłych, niewielki spadek udzia-

łu ziaren graniastych, niewielki wzrost wartości 

wskaźnika Wo. Dość chaotyczny przebieg wartości 

Nm świadczy z kolei o braku tendencji do okreś-

lonego stopnia jednorodności obróbki. 
 

Tabela 5. Zmienność obróbki ziaren piasku w profilu podłużnym przez wydmę 

Таблица 5. Дифференциация обработки песков в продольном профиле дюны 

Table. 5. Changeability of quartz grain abrasion in longitudinal profile 
 

Profil        /       Parametry Ziarna γ (%) Ziarna β (%) Ziarna α (%) Wo Nm 

I 25,9 51,4 22,7 1210 7,0 

II 30,8 57,0 12,2 1348 5,6 

III 26,3 51,6 21,9 1239 7,6 

IV 28,3 54,3 17,4 1268 6,7 

 

 

Piaski wydmowe okolic Kokotka a utwory 

podłoża 
 

Analizowane piaski wydmowe powstały – jak wspom-

niano – w wyniku przemodelowania przez wiatr  

 

późnoplejstoceńskich utworów fluwialnych. Wartości 

przeciętnego uziarnienia tych ostatnich przed-

stawia tab. 6. 

W utworach fluwialnych przeciętnie dominuje 

piasek drobno- i średnioziarnisty o łącznej zawartoś-  
 

Tabela. 6. Średnie i skrajne wartości uziarnienia (%) materiału fluwialnego w Kokotku 

Таблица 6. Средние и экстремальные значения зернового состава (%) флювиальных отложений в пос. Кокотек 

Table 6. Mean and extremal values of grain size distribution (%) of fluvial deposits in the Kokotek site 

 

                 Frakcje 

Wartość 

> 1,0 mm 

 bardzo gruboziarnisty 

1,0–0,5 mm 

gruboziarnisty 

0,5–0,25 mm 

średnioziarnisty 

0,25–0.1 mm 

drobnoziarnisty 

< 0,1 mm 

pylasty 

Minimalna 0,1 12,6 41,9 32,7 0,9 

Średnia 0,8 17,1 46,5 34,0 1,3 

Maksymalna 1,4 22,0 50,2 35,1 1,8 
 

ci 80,5%. Zdecydowanie mniej jest materiału grubo- 

i bardzo gruboziarnistego, części pylaste są repre-

zentowane w bardzo małych ilościach. Średnia war-

tość Mz = 0,310 mm (zakres: 0,305–0,330 mm). Sto-

pień wysortowania tych utworów określa średnia 

wartość σ = 0,73 (zakres: 0,63–0.82). 

W wyniku oddziaływani wiatru uziarnienie oma-

wianych piasków fluwialnych uległo niewielkim prze-

obrażeniom (rys. 14):  materiał wydmowy stał się bar-

dziej gruboziarnisty w rezultacie wywiania ziaren 

drobniejszych, stopień jego wysortowania natomiast 

w zasadzie nie uległ zmianie.  

 

 

Rys. 14. Diagramy porównawcze uziarnienia 

   piasków wydmowych (A) i fluwialnych (B) 

   w okolicach Kokotka 

Рис. 14. Срaвнительные диаграммы зерно-

   вого состава дюнных (А) и флювиальных 

   (В) песков в окрестностях пос. Кокотек 

Fig. 14. Comparison diagrams of grain size 

   distribution of dune (A) and fluvial (B) 

   sands near the Kokotek site 
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Biorąc pod uwagę mechaniczną obróbkę ziaren 

kwarcu, omawiane utwory fluwialne zawierają śred-

nio: 15,0% ziaren okrągłych (zakres: 11,5–21.0%), 23% 

ziaren graniastych (zakres: 15–31,5%), resztę natomiast 

stanowią ziarna o pośredniej obróbce – średnio 62% 

(zakres: 56,5–74,5%). Ogólny stopień obróbki określa 

średnia wartość Wo = 1130 (1115–1202), a jej jedno-

rodność – Nm = 6,1 (5,7–6,6). Piasek wydmy w Ko-

kotku, w wyniku transportu w środowisku wiatro-

wym, odznacza się lepszym stopniem mechanicznej 

obróbki w porównaniu z utworem macierzystym, jed-

norodność obróbki nie uległa zmianie (por. rys. 15). 

 

 
 

Rys. 15. Diagramy porównawcze mechanicznej obróbki piasków wydmowych (A) i fluwialnych (B)  

w okolicach Kokotka 

Рис. 15. Сравнительные диаграммы механической обработки дюнных (А) и флювиальных (В) песков  

в окрестностях пос. Кокотек 

Fig. 15. Comparison diagrams of quartz grain abrasion of dune (A) and fluvial (B) sands near the Kokotek site 

 
UWAGI KOŃCOWE 
 

Przedstawione wyżej fakty można podsumować  

w następujący sposób: 

1. Budowa wewnętrzna (struktura materiału i skład 

granulometryczny) świadczy, że wydma jest zbu-

dowana z dwu odmiennych serii piaszczystych.  

2. Obserwuje się więc niezgodność wewnętrznych 

cech strukturalnych wydmy z jej współczesnym 

obliczem morfologicznym. 

3.Widoczna tendencja do drobnienia materiału  

   i wzrostu ogólnie wysokiego stopnia obróbki z NW 

   na SE, jest odziedziczona po pierwszym okresie 

   jej powstawania, stwierdzone natomiast relatywne 

   drobnienie materiału i wzrost jego obróbki od sto-

   ku SW ku NE jest skutkiem oddziaływania wia-

   trów drugiego okresu (przekształcania wydmy). 

4.Piaski wydmy, w porównaniu z materiałem wyj-

   ściowym, są – w wyniku działania wiatru – grub-

   sze i cechują się lepszą obróbką ziaren kwarcu, 

   stopień wysortowania materiału oraz jednorodność 

   obróbki natomiast nie uległy zmianom. 

5.Analizowana wydma powstała w wyniku przewia-

   nia i akumulacji późnoglacjalnych osadów rzecz-

   nych przez wiatry północno-zachodnie i południo-

   wo-zachodnie, cechujące się średnimi prędkościa-

   mi rzędu 7,1–7,7 m/s, inicjującymi ruch materiału. 

6.Wydma kształtowała się dwuetapowo: pierwot-

   nie w pierwszym okresie jako wał podłużny o prze-

   biegu NW-SE, w drugim natomiast została częściowo 

   morfologicznie przemodelowana przez wiatry SW 

   i obecnie ma zewnętrzne cechy wału poprzecz-

   nego. 
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