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WSPÓŁCZESNE PROCESY EOLICZNE W EUROPIE

Contemporary aeolian processes in Europe

Abstract: Aeolian processes nowadays belong to the most important exogenetic proc-

esses forming the European landscape. On the one hand, these processes are developing 

under natural conditions in the areas beyond the extent of forest and compact plant 

cover, i.e. in the far North (polar countries), in the semi-desert on the Caspian Sea, in 

the upper parts of mountains, on sea coasts, and on the other hand in anthropogenically 

transformed areas, i.e. mostly in arable land.

Th e following types of contemporary aeolian processes in Europe are distinguished and 

described: 1) dust storms and aeolian dust deposition, 2) wind erosion of soils and dune 

defl ation, 3) aeolian processes in river valleys, 4) aeolian processes in mountains, 5) aeo-

lian processes on sea coasts. Th e fi rst two processes (dust storms and wind erosion) are 

the most important. Th eir signifi cance results from the common occurrence (Fig. 1) and 

real and potential intensity of these phenomena – including extreme ones. Th ey can 

cause heavy economic losses.
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Procesy eoliczne należą do jednych z głównych procesów egzogenicznych. 

Ich rola w kształtowaniu rzeźby Europy jest współcześnie i była w całym czwar-

torzędzie szczególnie duża. O szczególnej roli procesów eolicznych w Europie 

możemy mówić, mimo że nie ma tu pustyń zwrotnikowych – naturalnych aren 

działalności eolicznej. Odwrotnie, przeważają średnie szerokości geografi czne 

z roślinnością leśną, a klimat jest umiarkowany. Jakie więc specjalne, dodatkowe 

uwarunkowania należałoby w kontekście procesów eolicznych wymienić.
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Po pierwsze, Europa, mimo że jest małym kontynentem, jest bardzo zróż-

nicowana pod względem warunków przyrodniczych. Krańce północne Europy 

leżą poza zasięgiem geografi cznej granicy lasów. Z kolei w Europie SE wystę-

puje południowa granica lasów a na południe od stepów mamy słone półpusty-

nie. Także w wysokich górach Europy występuje górna granica lasu. Dogodną 

areną działalności eolicznej są także duże doliny rzeczne i wybrzeża morskie 

o wyjątkowo długiej linii. 

Po drugie, w czwartorzędzie zaistniały w Europie warunki niezwykle sprzy-

jające do rozwoju procesów eolicznych. Europa była wielokrotnie zlodowacona, 

a po zlodowaceniach tych pozostały miąższe pokrywy osadów luźnych, terry-

genicznych, łatwo podlegających defl acji. Działalność eoliczna szczególnie sil-

nie zaznaczyła się w strefach peryglacjalnych, związanych z poszczególnymi 

zlodowaceniami, które za każdym razem zajmowały rozległe obszary Europy. 

W efekcie powstały lessy, pokrywy pylaste i wydmy śródlądowe. W holocenie 

powstały wydmy nadbrzeżne. Po trzecie wreszcie, Europa ma krajobraz silnie 

przekształcony w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Jest to krajobraz 

rolniczy, w którym grunty orne przeważają nad obszarami leśnymi. Ten czynnik 

zdecydowanie wpłynął na zwiększenie zasięgu przestrzennego oddziaływania 

współczesnych procesów eolicznych. W konsekwencji około 70% powierzchni 

Europy jest pod wpływem mniej lub bardziej efektywnej działalności eolicz-

nej. 

Przedstawione powyżej uwarunkowania, zarówno te naturalne, jak i antro-

pogeniczne, pozwalają wydzielić następujące typy współczesnych procesów 

eolicznych w Europie:

1. Burze pyłowe i opad pyłu eolicznego

2. Erozja wietrzna gleb i rozwiewanie wydm

3. Procesy eoliczne w dolinach rzecznych

4. Procesy eoliczne w górach

5. Procesy eoliczne na wybrzeżach morskich

BURZE PYŁOWE I OPAD PYŁU EOLICZNEGO

Burze pyłowe należą do ekstremalnych procesów eolicznych. Powstają przy 

silnych wiatrach – powyżej 10 m/s i wywołują zjawisko głębokiej masowej de-

fl acji oraz daleki najczęściej transport materii skalnej frakcji pylastej (Nalivkin 

1969; Wojtanowicz 1972, 1976, 2007). 

Europa w znacznym stopniu objęta jest działaniem burz pyłowych, co do-

kumentuje przedstawiona mapa (ryc. 1). Wydzielają się dwa różne genetycznie 

obszary burzowe. Pierwszy z nich wiąże się z burzami występującymi w Europie 

południowo-wschodniej, na stepach Ukrainy i Rosji. To rodzimy, europejski, 
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autochtoniczny obszar burz pyłowych. Tu rodzą się burze, a w ich efekcie wy-

noszone są pyły eoliczne, głównie do Europy środkowej, m.in. do Polski i do 

Skandynawii. Burze pyłowe tego pierwszego typu mają w jakimś stopniu pod-

łoże antropogeniczne, powstają bowiem na obszarze gruntów ornych. Podobny 

typ mają burze pyłowe na preriach Ameryki Północnej. Europejskie burze py-

łowe występują corocznie, a szczególnie silne burze powtarzają się średnio co 

10 lat (Vasiliev i in. 1988).

Drugi typ obszarów burzowych w Europie to obszar opadu pyłu eolicznego 

pochodzenia afrykańskiego. Obejmuje on głównie Europę Południową i Europę 

Zachodnią (Rapp, Nihlén 1991; Littmann 1991). Są to pyły związane z burzami 

pyłowymi, powstającymi na Saharze. Sahara jest współcześnie globalnym cen-

Ryc. 1. Burze pyłowe i opad pyłu eolicznego w Europie

1 – obszar występowania burz pyłowych, 2 – obszar opadu pyłu pochodzenia europej-

skiego, 3 – obszar opadu pyłu pochodzenia afrykańskiego, 4 – kierunki nawiewania 

pyłu eolicznego.

Fig. 1. Dust storms and aeolian dust deposition in Europe

1 – area of dust storm occurrence, 2 – deposition area of dust of European origin, 

3 – deposition area of dust of African origin, 4 – directions of aeolian dust blowing.

Współczesne procesy eoliczne w Europie
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trum dostawy do atmosfery pyłu mineralnego. Główna masa pyłu poprzez pa-

saty wynoszona jest do Oceanu Atlantyckiego, ale także na wschód do Azji 

Mniejszej i na północ, właśnie do Europy. Należy podkreślić dużą rolę pyłów 

z pustyni Sahary w sedymentacji czwartorzędowej – plejstoceńskiej i holoceń-

skiej. I tak, taką genezę mają perydesertyczne lessy Afryki Północnej, Izraela 

i południowej Europy. Niektórzy autorzy, na przykład Rapp (1984), wysuwają 

nawet hipotezę, że czerwono-brunatne gleby terra rossa, na przykład w Hisz-

panii, powstały w wyniku sedymentacji eolicznej pyłów afrykańskich.

W obszarach polarnych i subarktycznych – w strefi e tundry wschodniej 

Europy i na wyspach północnych, na przykład na Spitsbergenie, występują tzw. 

szaro-białe burze pyłowe (w odróżnieniu od czarnych burz nadczarnomorskich 

i żółto-brunatnych burz afrykańskich), które mają jednak charakter wyłącznie 

lokalny (Wojtanowicz 1972, 1976). Lokalne burze pyłowe mogą także, przy sil-

nym wietrze wystąpić i w innych obszarach, nawet w zachodniej Europie, jak 

np. w środkowoniemieckim obszarze lessowym burze w marcu 1953 roku 

(Grosse 1956).

Wielkość defl acji i akumulacji pyłów związanych z burzami pyłowymi w Eu-

ropie jest trudna do racjonalnej oceny. Przyjąć można, że tempo akumulacji 

pyłów eolicznych dalekiego transportu, rzędu setek kilometrów i paru tysięcy 

kilometrów (1–4 tys. km) wynosi średnio 1–5 g/m2/rok (1–5 t/km2/rok). W ob-

szarach rodzimych burz wartości te mogą być od 50 do 100 razy większe. Sto-

sując inne mierniki wyliczono (Keś, Fedorowič 1976), że intensywność sedy-

mentacji pyłów w suchym stepie pod Odessą w ciągu ostatnich 2 tys. lat 

zachodziła z intensywnością 2 mm/rok, a w strefi e lasostepu pod Kurskiem 

0,2 mm/rok.

EROZJA WIETRZNA GLEB I ROZWIEWANIE WYDM

Erozja wietrzna gleb związana jest z obszarami upraw rolnych. Występuje 

powszechnie – od południowej Europy (López 1998; Ries, Langer, Rehberg 

2000) przez zachodnią (Fullen 1985; Goossens, Gross 2002) po Skandynawię 

(Vuorela 1983), środkową Europę (Švehlik 2000; Wojtanowicz 1991; Haskevych 

2004) po lasostep i step wschodniej Europy (Smirnova 1985). Erozja gleb zacho-

dzi przy mniejszych niż w przypadku burz pyłowych prędkościach wiatrów. Tak 

zwana progowa prędkość wiatru zależy od rodzaju gleby, rozmiaru cząstek, od 

stopnia wilgotności i innych. Generalnie można przyjąć, że erozja gleb zachodzi 

przy szybkościach wiatru ≥ 3 m/s. Erozja powoduje zmianę składu mechanicz-

nego (agregatowego) gleb, ich przesuszenie i straty humusu.

Erozja wietrzna występuje głównie wiosną i jesienią, kiedy gleba nie jest 

utrwalona pokrywą roślinną. Pewną rolę, głównie w Europie Środkowej, w Skan-
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dynawii i w części Europy Wschodniej – tam gdzie występuje pokrywa śnieżna 

– odgrywa erozja niveo-eoliczna.

Intensywność erozji wietrznej gleb jest przestrzennie – regionalnie i lokal-

nie bardzo zróżnicowana. Najwyższa jest w stepowej Europie Wschodniej, póź-

niej w Środkowej, następnie w Zachodniej i Południowej, a najmniejsza w Eu-

ropie Północnej. Tytułem przykładu można podać, że w Polsce (Europa 

Środkowa), gdzie zjawisko współczesnych procesów eolicznych jest dobrze roz-

poznane, intensywność tych procesów, w tym erozji gleb można ocenić, 

w wartoś ciach średnich, na 100–500 t/km2/rok (Wojtanowicz 1991; Repelew-

ska-Pękalowa, Pękala 1991; Kostrzewski, Stach, Szpikowski 1994). Natomiast 

w Europie Południowej, natężenie procesów erozji jest, jak się wydaje mniejsze, 

chociaż zgodnie z danymi obserwacyjnymi dość rozbieżne – od 10–100 t/km2/

rok na Krecie (Pye 1992) do 0,1–1,8 t/km2/rok w basenie Ebro w Aragonii (Ries, 

Langer, Rehberg 2000).

Drugą przestrzenią geografi czną uwarunkowaną antropogenicznie, na któ-

rej rozwijają się procesy eoliczne są plejstoceńskie wydmy śródlądowe. Wystę-

pują głównie na Niżu Europejskim – w Polsce, Niemczech, na Polesiu, na Wę-

grzech, ale także w Finlandii. Były one w różnych fazach mezolitu i neolitu 

obiektem osadniczym. Ich obecne wylesianie, także pod budownictwo, ale czę-

ściej dla eksploatacji piasku, bądź nawet zajęcia ich pod uprawę powoduje ich 

rozwiewanie. Niekiedy następstwem tego rozwiewania jest szybkie, wręcz gwał-

towne przemieszczanie poszczególnych wydm  i powstawanie nowych wydm. 

Proces ten może powodować straty gospodarcze w uprawach i inne. Przepro-

wadzono specjalne studia erozji wietrznej w obszarze piasków rozwiewanych 

na Węgrzech – na międzyrzeczu Dunaju i Cisy i w Nyiršegu, gdzie erozja ta 

powoduje straty w uprawach winnej latorośli (Borsy 1971).

PROCESY EOLICZNE W DOLINACH RZECZNYCH

Doliny rzeczne, jeśli ograniczymy je tylko do strefy przykorytowej, możemy 

uważać za naturalną arenę działania współczesnych procesów eolicznych. Za-

chodzą one w większych rzekach o szerszych łożyskach, gdzie występują łachy, 

wyspy i inne formy korytowe oraz podcięcia erozyjne. Proces eoliczny może 

zachodzić w ciągu całego roku, także w lecie, ale ze względu na specyfi czne 

warunki hydrologiczne tylko przy silnych wiatrach, o prędkościach ≥ 8–10 m/s 

(Wojtanowicz 1990). Efekty działania tych procesów na lądzie europejskim nie 

są bliżej rozpoznane, są też tylko sporadycznie badane. Na przykład pomiary 

przeprowadzone w dolinie Wisły koło Siekierek przez jeden rok w specjalnie 

zainstalowanych skrzynkach – łapaczach dały wynik 15 000 t/km2. To ilość ma-

teriału eolicznego dostarczonego do koryta rzeki (Laskowski 1981).

Współczesne procesy eoliczne w Europie
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Dostarczanie materiału eolicznego do koryt rzecznych następuje także, i to 

jak się wydaje, bardzo efektywnie, w procesie niveo-eolicznym. Autor miał moż-

liwość obserwacji tego zjawiska zarówno na dalekiej północy w strefi e subark-

tycznej (na Spitsbergenie), jak i w Europie Środkowej (na Lubelszczyźnie). 

W obszarach subarktycznych i arktycznych osady niveo-eoliczne odgrywa-

ją w ogóle dużą rolę. W dolinach rzecznych są to laminowane osady pylasto-

piaszczyste o genezie fl uwialno-eolicznej, lub nawet utwory pylaste – niekiedy 

raczej mylnie nazywane lessami (Bryant 1982).

PROCESY EOLICZNE W GÓRACH

Góry stwarzają specyfi czne, odmienne od obszarów nizinnych warunki roz-

woju procesów eolicznych. Ta specyfi ka środowiska w kontekście działania wia-

tru wynika z następujących przesłanek:

• najpierw z orografi i: góry stanowią naturalną przeszkodę – „barierę” wyso-

kościową na drodze działania wiatru

• następnie z rzeźby: istnienie grzbietów, grani lub płaskich wierzchowin, do-

lin rzecznych, przełęczy i ukierunkowania form rzeźby

• z piętrowości klimatycznej gór, gdzie powyżej pewnej wysokości panuje kli-

mat zimny o cechach peryglacjalnych

• z piętrowości szaty roślinnej: istnienie górnej granicy lasu

Z tych uwarunkowań środowiskowych wynika specyfi czny charakter pro-

cesu eolicznego i jego morfogenetyczna efektywność. Generalnie proces ma 

charakter defl acyjno-korazyjny, a jego efektywność jest zróżnicowana prze-

strzennie – ma cechy piętrowości i pasmowości (grzbiety, przełęcze, doliny) 

w pojęciu geomorfologicznym. Dodatkowo możemy mówić o pewnej selektyw-

ności geomorfologicznej w procesie eolicznym. Polega ona na tym, że defl acja 

następuje na stoku dowietrznym a akumulacja na stoku zawietrznym.  Produkty 

defl acji przenoszone są przez wiatr także w górę, wzdłuż stoku, żlebów, dolin.

W wyższych partiach gór, powyżej górnej granicy lasu w zimnym klimacie, 

gdzie następuje silne wietrzenie mrozowe ma miejsce współdziałanie wiatru 

z procesami kriogenicznymi. Proces ten nazywany jest gelidefl acją, a w efekcie 

jego działania powstają „wiatrowe grunty strukturalne”, tworzące charaktery-

styczny mikrorelief współczesnego peryglacjału górskiego Europy. Składają się 

na niego nisze defl acyjne z rozwiniętym w dnie niszy brukiem defl acyjnym oraz 

blizny defl acyjne, pasy eoliczne, girlandy i terasetki eoliczne. Opisane zostały 

z Tatr (Kotarba 1983), z Gór Skandynawskich i ze Szkocji (Rączkowska 2007). 

W Grampianach w Szkocji na wysoko położonych plateau występuje pokrywa 

eoliczna, złożona głownie z piasków o miąższości 2–4 m. Utwór ten osadzony 

został w całości w holocenie, z tym, że górna jego część o miąższości 0,4 m 

Józef Wojtanowicz
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zaczęła tworzyć się, jak wykazały datowania OSL, w małej epoce lodowej, 

a główne nasilenie procesu eolicznego przypadło na XX wiek. Średnie tempo 

tej współczesnej akumulacji wyniosło 3,3–4,9 mm/rok, przy wartości 0,11-0,22 

mm/rok dla dolnej części serii – akumulacji holoceńskiej (Morrocco i in. 2007). 

Badania nad intensywnością współczesnych procesów w polskich górach dały 

następujące wyniki: za okres 1975–1979 w Tatrach 1–265 t/km2 (Izmaiłow 

1984), w Sudetach 500 t/km2 w okresie zim 1963–1966 (Jahn 1969), w Biesz-

czadach (110–900 t/km2) dla trzech zim 1965–1967 (Pękala 1970).

PROCESY EOLICZNE NA WYBRZEŻACH MORSKICH

Procesy eoliczne nad brzegami mórz działają w złożonych warunkach geo-

grafi cznych, w których stykają się i wzajemnie na siebie oddziaływają czynniki 

geologiczno-geomorfologiczne lądowe i czynniki oceanologiczne. W efekcie 

współdziałania tych czynników wytwarza się pewna strefa, w której proces 

eoliczny działa aktywnie i efektywnie. Strefa ta obejmuje pas wydm nadmor-

skich i pas plaży. Te nadbrzeżne procesy eoliczne, w efekcie, których powstają 

wydmy nadmorskie (ang. coastal dunes) mają globalne rozprzestrzenienie – 

występują na wszystkich kontynentach i w różnych strefach klimatycznych – od 

tropików po obszary polarne (Pye 1983). W Europie, pasy wydm nadmorskich 

występują nad morzami: Czarnym, Północnym, Bałtyckim i Barentsa oraz nad 

Oceanem Atlantyckim. Występują na różnych typach wybrzeży: mierzejowym, 

limanowym i na różnych formach rzeźby: kosach, przesypach, barach, terasach. 

Same wydmy mają formę najczęściej wałów, niekiedy barchanów i wyjątkowo 

wydm parabolicznych, jak na przykład w Szkocji (Ritchie 1992). Powstały w ho-

locenie, a proces ten w niektórych fragmentach wybrzeży nadal jest żywy. 

Współcześnie więc następuje tworzenie się wydm, jak również przewiewanie 

wydm starszych, jeśli pozbawione zostają pokrywy roślinnej. Przykładem ży-

wych procesów wydmotwórczych są wydmy łebskie. Stwierdzono, że tempo 

przemieszczania się wydm łebskich wynosi średnio kilka metrów rocznie (3–10 

m/rok), a maksymalnie kilkanaście metrów rocznie (Miszalski 1973; Borówka 

1980). Wydmy na Mierzei Łebskiej należą, obok wydm na wybrzeżu francuskim 

(tzw. landów) do najwyższych w Europie.

Procesy eoliczne na plaży są mniej zbadane, przynajmniej pod względem 

ilościowym. Zachodzą przy wietrze > 5 m/s. Transport materiału odbywa się 

wzdłuż plaży – równolegle do linii brzegowej lub poprzecznie – od morza 

w kierunku lądu i odwrotnie od lądu do morza.

Współczesne procesy eoliczne w Europie
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UWAGI KOŃCOWE

1. Współczesne procesy eoliczne działają w Europie zarówno w warunkach 

naturalnych, jak i antropogenicznych. Do naturalnych środowisk zaliczyć 

należy wybrzeża morskie, obszary subarktyczne i pustynne (półpustynne), 

góry powyżej górnej granicy lasów i doliny rzeczne. Z chwilą powstania kra-

jobrazów rolniczych (neolit) wzrosła rola procesów eolicznych w modelo-

waniu rzeźby. Warunki, jakie stworzył krajobraz rolniczy można porównać 

do warunków peryglacjalnych, jakie istniały w okresach glacjalnych plejsto-

cenu. Porównywalny wydaje się być charakter i efektywność procesów 

eolicznych.

2. Największe zróżnicowanie procesów eolicznych i największe ich natężenie 

występuje właśnie na obszarach rolniczych. Występują tu burze pyłowe, ero-

zja wietrzna gleb, procesy niveo-eoliczne. Prowadzi to do defl acji o natęże-

niu do 100–500 t/km2/rok, a także w strefi e stepów do akumulacji pyłu 

w tempie 0,2 mm/rok. Podobną intensywność procesu eolicznego obserwu-

jemy także w górach, powyżej górnej granicy lasu. Ma tam miejsce współdzia-

łanie wiatru z procesami kriogenicznymi, co prowadzi do tzw. gelidefl acji.

3. Spektakularnym przejawem współczesnych procesów eolicznych działają-

cych w warunkach naturalnych są wydmy nadbrzeżne. W klasycznym wy-

kształceniu występują na południowym wybrzeżu Bałtyku (np. wydmy łeb-

skie) i na wybrzeżu O. Atlantyckiego (np. landy).
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