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Wstęp 
 
 
Wyspy piaszczyste są często spotykanym charakterystycznym elemen-
tem krajobrazowym na podmokłych i zabagnionych terasach zalewowych 
i niskich nadzalewowych większych lub mniejszych rzek. Wyspy te są 
najczęściej typowymi, niewielkimi formami wydmowymi, spotykanymi 
w dolinach rzecznych [IZMAIŁOW, 1992 i in.], albo też górnymi częściami 
fluwialnych odsypów piaszczystych z powierzchnią mniej lub bardziej 
przemodelowaną przez procesy eoliczne, o czym piszą m. in. SCHILD 
[1982], prezentując stanowisko badawcze w Całowaniu w dolinie Wisły 
koło Warszawy oraz PIROŻNIK, SZCZYPEK i WIKA [2003], charakteryzując 
jedną z niewielkich form w dolinie Zachodniej Berezyny na Białorusi.  
W obu przypadkach zostały w holocenie „zatopione” wśród osadów or-
ganicznych. Świadczy to, że są z reguły formami starszymi, nierzadko 
sięgającymi swymi początkami schyłku ostatniego zlodowacenia. Suche 
piaszczyste podłoże często sprzyjało zasiedlaniu tych form (wyraźna ana-
logia do większych lub mniejszych wydm na wyższych terasach rzecz-
nych lub obszarach wysoczyznowych) przez ludność prehistoryczną lub 
„wczesnohistoryczną”. Ze względu na piaszczystą powierzchnię formy 
te porasta roślinność odmienna od występującej w bezpośrednim wilgot-
nym otoczeniu. 

Analogiczne formy wysp piaszczystych są często spotykane w doli-
nie Prypeci na Polesiu Białoruskim, gdzie również dzisiaj rzeka ta płynie 
w sposób zupełnie naturalny i zachodzą procesy zabagniania doliny. 

Celem niniejszej pracy jest: 1) określenie mechanicznych cech piasków 
budujących omawianą wyspę oraz próba rekonstrukcji warunków ich 
transportu i akumulacji, 2) określenie genezy i wieku tych piasków oraz 
3) charakterystyka roślinności porastającej wyspę.  

Książka powstała w ramach współpracy naukowej między Wydziałem Geo-
graficznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku i Wydziałem 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (temat: „Stan geoekologiczny ekosyste-
mów naturalnych na obszarach chronionych”). 
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Materiał i metody badań 
 
 
W celu realizacji przedstawionych wyżej zamierzeń przeprowadzono ba-
dania terenowe na reprezentatywnej wyspie piaszczystej w okolicach 
wioski Sniadin w prawostronnej części doliny Prypeci w granicach Pry-
peckiego Parku Narodowego na Polesiu Białoruskim. Polegały one na: 1) 
wykonaniu szkicu geomorfologicznego, pobraniu – w profilu pionowym 
w odstępach zazwyczaj 20-centymetrowych – próbek osadów eolicz-
nych i podłoża do analiz laboratoryjnych, zebraniu węgielków drzew-
nych ze stropu gleby kopalnej występującej wśród piasków eolicznych  
w celu określenia ich wieku, a także zebraniu fragmentów krzemieni  
i skorup naczyń towarzyszących wspomnianej glebie kopalnej, w celu 
ewentualnego ich skorelowania z wiekiem węgielków; 2) przeprowadzeniu 
obserwacji geobotanicznych i wykonaniu zdjęć fitosocjologicznych na pias-
kach eolicznych i w ich sąsiedztwie znaną metodą Braun-Blanqueta [FU-
KAREK 1967; MATUSZKIEWICZ, 2001] w celu określenia charakteru roślin-
ności i zbiorowisk roślinnych. 

Pobrany materiał piaszczysty poddano obróbce laboratoryjnej, wyko-
nując: 1) standardowe analizy uziarnienia, które stały się podstawą do 
określenia podstawowych parametrów granulometrycznych, wyliczonych 
za pomocą klasycznych formuł Folka i Warda [RACINOWSKI, SZCZYPEK, 
WACH, 2001]; 2) analizy stopnia obtoczenia ziaren kwarcu o średnicy 
1,0–0,8 mm: a) metodą graniformametryczną KRYGOWSKIEGO [1964], 
ustalając główne parametry mechanicznej obróbki tego materiału wg 
wzorów zaproponowanych przez wspomnianego autora, b) zmodyfiko-
waną metodą morfoskopową CAILLEUX [1942], również określając pod-
stawowe parametry otoczenia piasków zgodnie z intencją autora. Dokona-
no też próby określenia warunków paleoaerodynamicznych, panujących 
w trakcie formowania się serii eolicznych. 

Próbkę zebranego materiału organicznego przekazano do analiz, które 
wykonano w Białoruskim Naukowo-Badawczym Instytucie Geologiczno-
Poszukiwawczym w Mińsku. Wiek absolutny próbki określono metodą ra-
diowęglową, drogą obliczenia aktywności β 14C w benzolu otrzymanym 
z próbki węgla drzewnego. Obliczeń dokonano za pomocą licznika β 
Guardian w czasie 120 godzin. 
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Obszar badań 
 
 
Analizowany obszar jest położony w środkowym biegu Prypeci, płynącej 
wzdłuż prawie całego Polesia Białoruskiego, czyli Niziny Poleskiej. Le-
ży w północno-wschodniej części Prypeckiego Parku Narodowego (rys. 1).  

 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań (w – wyspa piaszczysta) w Prypeckim Parku Narodo-
wym (PPN) na tle zasięgów zlodowaceń (wg: Atłas Respubliki Biełaruś, 1998): 
1 – zlodowacenie dnieprowskie, 2 – zlodowacenie sożskie, 3 – zlodowacenie poozierskie   
 

Teren ten znajduje się w zasięgu zlodowacenia dnieprowskiego, od-
powiadającego glacjałowi południowopolskiemu (odry) w Polsce.  

 
Tektonika i budowa geologiczna 

 
Pod względem tektonicznym obszar badań leży w obrębie prypeckiego ro-
wu tektonicznego. Od północo-wschodu towarzyszy mu wyniesienie tek-
toniczne Żytkowicze–Mikaszewicze, od południa natomiast – tarcza ukra-
ińska [MACHNACZ et al., 2001]. 
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Krystaliczny fundament wspomianego rowu, zbudowany z granitów 

archaicznych i dolnoproterozoicznych, leży na głębokości 2,3 km. Sam rów 
jest wypełniony osadami górnego proterozoiku (piaskowce i iły), dewonu  
(iły, piaskowce, piaski, margle, dolomity, wapienie sole, anhydryty), karbo-
nu (margle, iły, piaskowce, wapienie), kredy (kreda z marglami), paleo-
genu i neogenu (piaski, żwiry z otoczakami, piaski skaleniowo-kwarco-
we, glaukonitowo-kwarcowe z węglem brunatnym). 

Górną część rowu tektonicznego wypełniają bardzo istotne – z punk-
tu widzenia funkcjonowania współczesnego krajobrazu – utwory plejsto-
cenu: osady dolnoplejstoceńskie w postaci różnofrakcyjnych piasków ze 
żwirami i otoczakami, a także górnoplejstoceńskie – drobnoziarniste pias-
ki jeziorne, rzeczne i bagienne. Na nich z kolei, na terasach zalewowych 
Prypeci i jej dopływów: Stwigi, Swinowoda i Uborci – holoceńskie osady 
aluwialne i jeziorne (piaski drobno- i średnioziarniste, często pylaste, za-
torfione), a na nich współczesne, niezwykle charakterystyczne dla dzi-
siejszego krajobrazu doliny Prypeci, w tym także dla jej doliny w granicach 
Prypeckiego Parku Narodowego – utwory bagienne o miąższości do 2 m. 

 
Rzeźba 

 
Współczesna rzeźba omawianego obszaru jest wieku czwartorzędowego: 
ukształtowała się w trakcie zlodowaceń – głównie od dnieprowskiego 
(odry), poprzez sożskie (warty) po poozierskie (wisły) oraz w holocenie 
[KRUTOUS, 1990]. Typowe formy terenu przedstawiono na rys. 2 na przy-
kładzie ukształtowania powierzchni Prypeckiego Parku Narodowego [WI-
KA et al., 2004; PIROŻNIK et al., 2008]. 

Uwagę zwraca tutaj obecność doliny Prypeci o szerokości do 25 km, 
w której terasie zalewowej tej rzeki towarzyszy I terasa nadzalewowa, 
zdecydowanie lepiej rozwinięta po prawej stronie, a dalej – II terasa nad-
zalewowa z licznymi wydmami, występująca wyłącznie przy prawym 
zboczu doliny. Południowy kraniec obszaru parku zajmuje nieco wyżej – 
w stosunku do II terasy – położona płaska lub lekko falista równina flu-
wioglacjalna, również usiana różnymi formami wydmowymi. 
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Rys. 2. Rzeźba obszaru Prypeckiego Parku Narodowego: 
1 – rzeki, kanały melioracyjne, jeziora, starorzecza, 2 – terasa zalewowa Prypeci i Swino-
woda, 3 – pierwsza terasa nadzalewowa, 4 – druga terasa nadzalewowa, 5 – równina flu-
wioglacjalna, 6 – misy jezior wypełnione torfem, 7 – wydmy  

 
Warunki hydrologiczne 

 
Główną rolę w kształtowaniu krajobrazowej i biologicznej różnorodności 
analizowanego obszaru odgrywają warunki hydrologiczne. Sieć hydro-
graficzną tego terenu (podobnie jak i całego Polesia Białoruskiego) two-
rzy system rzeczno-melioracyjny i jeziora.  

Głównymi rzekami omawianego terenu są Prypeć, Stwiga, Swinowod 
i Uborć (por. rys. 2). Prypeć ma tu szerokość od 100 do około 170 m i 
cechuje się naturalnym, meandrującym korytem z licznymi odnogami, 
starorzeczami i uchodzącymi doń kanałami (fot. 1–4; rys. 3). 

Przy zachodniej granicy parku narodowego płynie rzeka Stwiga o sze-
rokości około 20–60 m (fot. 5), środkową część tego obszaru odwadnia 
wiele małych kanałów i rzek, spośród których główna rolę odgrywa Swi-
nowod o szerokości od kilku do kilkunastu metrów (fot. 6), wschodnią 
granicę parku natomiast stanowi dolny odcinek bardzo krętej i malowni-
czej rzeki Uborć o szerokości 30–40 m (fot. 7). 

Na obszarze Prypeckiego Parku Narodowego występuje 518 niewiel-
kich jezior o łącznej powierzchni 504 ha, w zdecydowanej większości zwią-
zanych ze starorzeczami (por. fot. 4). 
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Fot. 1. Prypeć w okolicach 
Sniadina (fot. T. Szczypek) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 2. Prypeć w okolicach 
Pietrikowa (fot. A. Dybowskij 
– internet) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 3. Jedna z licznych odnóg 
Prypeci (fot. I. I. Pirożnik) 
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Fot. 4. Zarastające starorzecza 
na terasie zalewowej Prypeci 
koło Sniadina (fot. T. Szczypek) 

 

 
 
 

 
 
Rys. 3. Sieć hydrograficzna w dolinie Prypeci na odcinku Laskowicze–Pietrikow (wg Topo-
graficzeskaja karta..., 1987)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 5. Rzeka Stwiga  
(fot. T. Szczypek) 
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Fot. 6. Rzeka Swinowod  
(fot. T. Szczypek) 

 
 

 
 

Fot. 7. Zatopiona, malownicza dolina Uborci (internet) 
 

Wody gruntowe na obszarze zajmującym ponad 90% powierzchni 
parku znajdują się na głębokości od 10 cm do 2 m [BOJKO et al., 1982]. 

 
Gleby 

 
Na obszarze Prypeckiego Parku Narodowego wyróżniono 12 podstawo-
wych typów gleb. Do najważniejszych należą: torfowo-bagienne (56,6%), 
mineralne teras zalewowych (32,1%), darniowo-bielicowe (11,2%), darnio-
we (0,1%), bielicowe (0,02). Na gleby hydromorficzne i półhydromorficz-
ne przypada 91,7% obszaru parku, na automorficzne – 8,3%. Gleby mi-
neralne zajmują 39,2% powierzchni omawianego terenu. Torfowiska przejś-
ciowe stanowią 24,6%, wysokie – 20,8%, niskie natomiast – 1,6%, bagna 
na terasach zalewowych – 9,6% obszaru badań. Gleby torfowe i torfowo-
glejowe zajmują 4,2% powierzchni. Pod względem miąższości złoża tor-
fowego dominują gleby torfowo-bagienne na torfach głębokich (35,2%)  
i średnich (10,2%) [TARASIEWICZ, 1976]. 
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Gleby na obszarze omawianego parku narodowego wyraźnie nawią-

zują do form terenu. Na równinie fluwioglacjalnej dominują automor-
ficzne piaszczyste gleby darniowo-bielicowe na jednolitym podłożu macie-
rzystym, z głęboko zalegającymi wodami gruntowymi. 

Na powierzchni II terasy nadzalewowej przeważają gleby torfowe i tor-
fowo-bagienne, na wysepkach – mineralne o różnym składzie granulome-
trycznym. 

Na I terasie nadzalewowej rozwinęły się gleby aluwialne, próchnicz-
no-glejowe, torfowe i torfowo-bagienne oraz darniowe.  

Na terasie zalewowej i w strefie przykorytowej są rozprzestrzenione 
inicjalne gleby na piaszczystym aluwium, na ostańcach I terasy nadzale-
wowej – gleby darniowo-bielicowe. Na wyniesionych fragmentach terasy 
zalewowej funkcjonują zalewowe gleby darniowe, próchniczno-glejowe  
i darniowo-glejowe, nieco niżej – gleby torfowo-bagienne, torfowe i tor-
fowo-glejowe [GIELTMAN, MOISIEJENKO, 1990].  

 
Roślinność 

 
Na obszarze omawianego parku dominuje roślinność leśna (85%),  
a łącznie z bagnami i zespołami terasy zalewowej oraz rzek zajmuje ona 
około 95% powierzchni (fot. 7). Najbardziej rozpowszechnione są bory 
sosnowe (50,3% powierzchni), lasy brzozowe (21,3%), dąbrowy (12,8%), 
łęgi olchowe (7,1%). Rzadziej występują lasy jesionowe (2,1%), osikowe 
(1,5%), grabowe (0,6%) i zarośla wierzbowe. Oprócz roślinności leśnej  
rozwinęła się tu także roślinność krzewiasta, łąkowa (fot. 8), bagienna  
i wodna. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 7. Lasy na terenie parku 
narodowego  
(fot. T. Szczypek) 
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Fot. 8. Łąki na obszarze Pry-
peckiego Parku Narodowego  
(fot. T. Szczypek) 

 
Na terasie zalewowej dominują zbiorowiska łąkowe, krzewiaste, bagien-

ne, wodne oraz leśne, przy czym lasy – najlepiej zachowane tu z całego do-
rzecza Prypeci i Dniepru – ze względu na swe położenie geograficzne oraz 
skład florystyczny są unikatowe dla całej Równiny Wschodnioeuropejskiej 
[GIELTMAN, MOISIEJENKO, 1990]. 

Na I terasie nadzalewowej rosną lasy liściaste (unikatowe zalewane 
dąbrowy – fot. 9, jesionowe, a także brzozowe, grabowe i osikowe), prze-
platające się w obniżeniach z łęgami olchowymi, zaroślami wierzby (fot. 10) 
i torfowiskami niskimi. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 9. Unikatowe zalewane 
dąbrowy w Prypeckim Parku 
Narodowym (fot. A. Kazulin) 
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Fot. 10. Zarośla wierzbowe 
nad Prypecią  
(fot. B. P. Własow) 

 
Na II terasie nadzalewowej funkcjonuje największy w Europie zespół 

torfowisk przejściowych i wysokich (ponad 300 km2 powierzchni). W pół-
nocnej części są one porośnięte przez brzozę omszoną Betula pubescens, 
na południu – przez niskie lasy sosnowe, w części środkowej natomiast 
występują otwarte przestrzenie bagienne [GIELTMAN, MOISIEJENKO, 1990; 
Skarby pryrody Biełarusi..., 2002]. 

Równina wodnolodowcowa stanowi natomiast domenę borów sosno-
wych, wśród których – na wydmach – rozwinął się kontynentalny bór so-
snowy świeży Peucedano-Pinetum, a także jeszcze bardziej suchy – suchy 
bór sosnowy Cladonio-Pinetum [WIKA et al., 2004]. 
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Wyspa piaszczysta 
 
 
Analizowana w niniejszym opracowaniu wyspa piaszczysta jest położo-
na na I terasie nadzalewowej Prypeci, w sąsiedztwie pól uprawnych, od 
których jest oddzielona niewysokim nasypem drogowym. Obszar ten 
leży w odległości około 2 km na wschód od niewielkiej wioski Sniadin 
(znanej od 1406 roku ze źródeł pisanych jako Sniadiń) (por. rys. 3). 

Otoczenie wyspy piaszczystej stanowi teren częściowo zabagniony, po-
rośnięty głównie roślinnością trawiastą, a także krzewiastą (fot. 11). Kilka-
set metrów na północ pojawiają się niewielkie zamknięte i zarastające sta-
rorzecza (fot. 12). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 11. Trawiasto-krzewiaste 
sąsiedztwo wyspy piaszczys-
tej (fot. T. Szczypek)  

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Fot. 12. Jedno ze starorzeczy  
 Prypeci w niewielkiej odleg-
 łości od wyspy piaszczystej 
(fot. T. Szczypek) 
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Ukształtowanie powierzchni 
 
Omawiana forma jest niewątpliwie odsypem Prypeci, którego obecna po-
wierzchnia wznosi się na wysokość 2–3 m ponad poziom terasy nadzale-
wowej. Dłuższa oś wyspy wykazuje ogólny przebieg z północy na połud-
nie i osiąga długość około 280 m, szerokość formy natomiast jest rzędu 
220–230 m. 

Powierzchniowy materiał budujący wyspę nosi cechy piasków eo-
licznych, powstałych wskutek przewiania utworów terasowych. Piasek 
ten był w niedawnej przeszłości eksploatowany metodami gospodarczy-
mi, o czym świadczy obecność kilku względnie pokaźnych wyrobisk.  

Główne formy ukształtowania współczesnej powierzchni wyspy piasz-
czystej przedstawia szkic geomorfologiczny (rys. 4).  

Zasadniczym współczesnym elementem rzeźby jest rozwiana – przez 
wiatry działające z różnych kierunków – wyraźnie falista pokrywa eo-
liczna o miąższości do około 5–6 m, przy czym znaczniejsze deniwelacje 
w jej obrębie zaznaczają się w części północnej.  

Powierzchnia tej pokrywy jest zniszczona zarówno przez naturalne 
procesy deflacyjne, jak i w wyniku wspomnianej bezpośredniej działal-
ności człowieka. Procesy deflacyjne spowodowały pojawienie się różnej 
wielkości form negatywnych w postaci zróżnicowanych niecek i koryta-
rzy wywiewania (fot. 13, rys. 4), a także form pozytywnych – stosunko-
wo niewielkich ostańców deflacyjnych, których istnienie jest związane  
z ochronnym oddziaływaniem korzeni roślinności zielnej. 

Skutkiem eksploatacji piasku są – jak wspomniano – wyrobiska (fot. 
14 i 16). Ich pierwotnie strome ściany w większości przypadków uległy re- 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fot. 13. Jedna z niecek deflacyj-
nych deformujących powierz-
chnię eolicznych piasków po-
krywowych na wyspie piasz-
czystej (fot. T. Szczypek) 
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Rys. 4. Szkic geomorfologiczny wyspy piaszczystej: 
1 – rozwiewane eoliczne piaski pokrywowe, 2 – współczesne eoliczne pokrywy piasz-
czyste, 3 – kopczyki piaszczyste typu nebkha, 4 – płaszczyzna deflacyjna, 5 – krawędzie 
deflacyjne, 6 – niecki deflacyjne, 7 – korytarze deflacyjne, 8 – ostańce deflacyjne, 9 – frag-
menty widocznej gleby kopalnej, 10 – powierzchnia biogeniczna, 11 – piaszczyste pod-
łoże terasowe, 12 – podcięcia  antropogeniczne (krawędzie wyrobisk), 13 – dna wyrobisk 
z przemieszanym materiałem, 14 – nasyp drogowy, 15 – pola uprawne 
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Fot. 14. Złagodzone ściany 
jednej z piaskowni na oma-
wianym obiekcie  
(fot. T. Szczypek) 

 
tuszowi eolicznemu: są złagodzone i częściowo zasypane przez nawiany pia-
sek (podobne zjawisko na obszarach poddanych silnej antropopresji zaob-
serwowali m. in. MASZLEJ i PEŁKA-GOŚCINIAK [2001] – wschodnia część 
Wyżyny Śląskiej oraz GOŹDZIK, DYLIK i SZATANIAK [2009] – wyrobisko Ko-
palni Węgla Brunatnego w Bełchatowie). Również na dnie niektórych z tych 
niewielkich wyrobisk występuje aktualnie przemieszany materiał eolicz-
ny i terasowy (rys. 4). 

Oprócz dominujących tu destrukcyjnych procesów eolicznych i zwią-
zanych z nimi form terenu, oddziałują także – chociaż na zdecydowanie 
mniejszą skalę – budujące procesy tej genezy, których efektem są dość 
liczne, ale niewielkie, a w niektórych przypadkach wręcz miniaturowe 
formy: kopczyki piaszczyste typu nebkha (rys. 4, fot. 15). Do współczesnych 
form akumulacyjnych należy tu także zaliczyć niewielkie powierzchnio-
wo i cienkie piaszczyste pokrywy eoliczne, tworzące się przy dystalnych 
fragmentach niecek deflacyjnych z wywiewanego z nich materiału. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fot. 15. Przykład kopczyka 
piaszczystego typu nebkha na 
rozwiewanej powierzchni 
badanego obiektu  
(fot. T. Szczypek) 
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Należy też dodać, że materiał wywiewany przez wiatry północno-

zachodnie z omawianej wyspy piaszczystej gromadzi się poza jej grani-
cami na powierzchni utworów biogenicznych w odległości do kilkudzie-
sięciu–stukilkudziesięciu metrów od wyspy, gdzie tworzy cienką pokry-
wę (por. podobne zjawisko zasypywania powierzchni stepowej przez pia-
sek wynoszony z barchanu w Kotlinie Barguzińskiej – SZCZYPEK et al. 
[2011]). Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy południowo-wschod-
nim krańcu tej formy (por. lewa część kadru na fot. 15).  

Na dobrze zachowanych ścianach dwóch wyrobisk w obrębie oma-
wianej wyspy piaszczystej stwierdzono obecność gleby bielicowej (rys. 4, 
fot. 16).   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fot. 16. Ściana wyrobiska  
z zachowanym poziomem 
gleby kopalnej. Na pierwszym 
planie – murawa z Corynepho-
rus canescens (fot. T. Szczypek) 

 
 
Fizyczne cechy piasków  
 
Skład granulometryczny 
 
W budowie wewnętrznej piasków omawianej formy stwierdzono istnie-
nie trzech serii utworów, przy czym dwie górne stanowią piaski przewia-
ne, najniższą natomiast tworzą piaski terasowe. Serie eoliczne są rozdzie-
lone glebą bielicową o łącznej miąższości około 60 cm (por. fot. 16, rys. 
5A), w której poziom organiczny ma grubość zaledwie 2–3 cm, a poziom 
eluwialno-iluwialny – około 56–57 cm. 

Miąższość górnej serii eolicznej w wybranym do analiz fragmencie ścia-
ny wyrobiska sięga 3,5 m (w innym miejscu – maksymalnie do 5–5,5 m), 
serii dolnej natomiast – około 0,5 m. Poniżej zalega seria utworów fluwial- 
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nych (terasowych) o nieokreślonej miąższości, przy czym na głębokości 
4,6 m (0,4 m od stropu tych utworów) pojawia się poziom wód grun-
towych. 

 

 
 
Rys. 5. Uziarnienie piasków eolicznych w obrębie wzniesienia na eolicznej pokrywie 
wyspy piaszczystej: 
A – litologia osadów: 1 – piaski eoliczne niewyraźnie laminowane (górna seria eoliczna 
G), 2 – piaski eoliczne nielaminowane (dolna seria eoliczna D), 3 – piaski podłoża (tera-
sowe T), 4 – gleba współczesna, 5 – gleba kopalna, 6 – lokalizacja punktów poboru próbek 
piasku; B – diagram uziarnienia osadów, Mz – diagram przebiegu krzywej średniej śred-
nicy ziaren, σ – wykres przebiegu krzywej odchylenia standardowego (wysortowania 
osadów) 
 

Uziarnienie wspomnianych piasków określono na podstawie 17 pró-
bek pobranych w profilu pionowym z górnej serii eolicznej, 2 próbek –  
z dolnej serii eolicznej i tylko 1 – z podłoża. 

 Uśrednione wyniki analiz, ograniczające się do zawartości materiału frak-
cji gruboziarnistej (> 0,5 mm), średnioziarnistej (0,5–0,25 mm), drobnoziarnis-
tej(0,25–0,1 mm) oraz pylastej (< 0,1 mm) dla poszczególnych serii eolicz-
nych i utworów terasowych przedstawiono w tab. 1–3 a także na rys. 5. 
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Tabela 1. Średnie wartości uziarnienia piasków górnej serii eolicznej (w %% wa-
gowych) 

 
Materiał Zakres zawartości Udział średni 
Gruboziarnisty 1,1–2,1 1,7 
Średnioziarnisty 42,6–54,7 47,3 
Drobnoziarnisty 41,7–53,1 49,1 
Pylasty 1,4–2,5 1,9 

 
Tabela 2. Średnie wartości uziarnienia piasków dolnej serii eolicznej (w %% wa-
gowych) 

 
Materiał Zakres zawartości Udział średni 
Gruboziarnisty 1,9–4,0 2,9 
Średnioziarnisty 57,4–59,1 58,4 
Drobnoziarnisty 35,2–38,6 36,9 
Pylasty 1,6–2,1 1,8 

 
Tabela 3. Uziarnienie piasków terasowych (w %% wagowych) 

 
Materiał Udział 
Gruboziarnisty 10,8 
Średnioziarnisty 66,5 
Drobnoziarnisty 20,9 
Pylasty 1,8 
 

Z wartości zamieszczonych w powyższych zestawieniach wynika, że 
w górnej serii piasków eolicznych materiał frakcji drobnoziarnistej nie-
znacznie przeważa nad średnioziarnistym, bardzo mało jest piasku gru-
boziarnistego i materiału pylastego. 

W dolnej serii eolicznej zaznacza się wyraźna dominacja materiału 
frakcji średnioziarnistej, dużo mniej jest piasku drobnoziarnistego, bardzo 
mało piasku gruboziarnistego (choć relatywnie znacznie więcej niż w gór-
nej serii) oraz cząstek pylastych. 

W terasowych utworach podłoża zdecydowanie przeważa materiał frak-
cji średnioziarnistej, prawie 3-krotnie mniej jest piasków drobnoziarnistych, 
nieporównanie wysoki – w stosunku do serii eolicznych – jest udział piasków 
gruboziarnistych i tak samo niski, jak w piaskach przewianych – cząstek 
pylastych. 
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Pionowy przebieg zawartości wydzielonych głównych frakcji materia-
łu w górnej serii eolicznej jest dość monotonny (rys. 5B), mimo że wykres 
(krzywa) wartości średniej średnicy ziaren Mz (od 0,241 mm do 0,266 mm) 
o dość chaotycznym przebiegu wykazuje wizualnie tendencję do drobnie-
nia piasków ku stropowi. Tendencja ta jest jednak – ze statystycznego 
punktu widzenia – nieistotna (r = 0,189). 

Podobnie krzywa wartości odchylenia standardowego σ (od 0,53 do 
0,60) wizualnie wykazuje jeszcze wyraźniejszą tendencję do pogarszania 
się stopnia wysortowania materiału ku stropowi serii, ale i w tym przy-
padku tendencja ta jest statystycznie nieistotna (r = -0,293). 

 
 

 
 
Rys. 6. Diagramy średniego uziarnienia piasków górnej (A) i dolnej serii eolicznej (B) 
oraz utworów terasowych (T) 
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Przedstawione na rys. 6 diagramy średniego uziarnienia wskazują na 
różnice tej cechy osadów w poszczególnych seriach eolicznych na tle utwo-
rów wyjściowych. Wyliczone na tej podstawie średnie wartości głównych 
wskaźników składu granulometrycznego, jak i dane z tab. 1–3 świadczą, 
że piaski eoliczne w analizowanym stanowisku są statystycznie drob-
niejsze i nieco lepiej przesortowane od macierzystych terasowych, przy 
czym w górnej serii są ogólnie nieco drobniejsze niż w dolnej, ale stopień 
ich wysortowania jest w zasadzie taki sam. 

 
Stopień obtoczenia piasków 
 
Stopień obróbki określony metodą graniformametrii mechanicznej. 
Wartości podstawowych wskaźników tej cechy piasków (Wo – współ-
czynnik obróbki, γ – ziarna okrągłe, β – ziarna półgraniaste, α – ziarna 
graniaste) przedstawiają tab. 4–6 oraz rys. 7. 
 
Tabela 4. Główne wskaźniki obróbki ziaren kwarcu piasków górnej serii eolicznej 
 

Wskaźnik Zakres wartości  
Wo 923–1081  
γ 16,3–27,8%  
β 26,5–54,0%  
α 23,1–54,0%  

 
Tabela 5. Główne wskaźniki obróbki ziaren kwarcu piasków dolnej serii eolicznej  
 

Wskaźnik Zakres wartości 
Wo 1107–1318 
γ 27,5–33,1% 
β 27,5–46,1% 
α 20,8–45,0% 

 
Tabela 6. Główne wskaźniki obróbki ziaren kwarcu piasków terasowych  
 

Wskaźnik Wartość 
Wo 1057 
γ 14,4% 
β 52,4% 
α 33,2% 
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Rys. 7. Mechaniczna obróbka ziaren kwarcu piasków eolicznych w obrębie wzniesienia 
na eolicznej pokrywie wyspy piaszczystej: 
A – litologia osadów (objaśnienia – por. rys. 5); B – diagram mechanicznej obróbki pias-
ków: γ – zawartość ziaren okrągłych, β – zawartość ziaren półgraniastych, α – zawartość 
ziaren graniastych; Wo – wykres przebiegu krzywej wskaźnika obróbki 
 
      Wartości wszystkich przedstawionych wskaźników obróbki mechani-
cznej wskazują, że analizowane piaski należą do osadów eolicznie od śred-
nio dojrzałych do dojrzałych, przy czym wyższym stopniem obróbki ce-
chują się piaski serii dolnej. Mimo to zwraca uwagę generalnie większy 
udział w nich ziaren graniastych typu α w stosunku do okrągłych typu γ. 
W górnej serii eolicznej widoczna jest – już statystycznie istotna (r = 0,558) – 
tendencja do obniżania się stopnia obróbki ku stropowi tej warstwy (rys. 7). 
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Rys. 8. Diagramy średniej obróbki mechanicznej ziaren kwarcu górnej (A) i dolnej (B) 
serii eolicznej oraz utworów terasowych (T) 
 

Powyższe uwagi dobitnie potwierdzają diagramy średniej obróbki pias-
ków w poszczególnych seriach piasków przewianych oraz utworów pod-
łoża (rys. 8).  

Wszystkie podane wyżej informacje wskazują, że piaski dolnej serii 
eolicznej wykazują lepszy stopień obróbki w stosunku do utworów wyjś-
ciowych (Wo = 1213 wobec Wo = 1057 oraz zawartość 30,2% ziaren typu 
γ wobec 14,4%): musiały więc w tym krótkim okresie istnieć dobre wa-
runki do eolizacji, ścierania krawędzi ziaren piaszczystych.  

Odmienną sytuację obserwuje się w przypadku serii górnej, w której 
stopień obróbki jest nieco niższy w stosunku do osadów terasowych, 
a także – znacznie wyraźniej – odnośnie do materiału dolnej serii eolicznej. 
Świadczy to, jak uważa m. in. NOWACZYK [1976, 1986, 2009], że ziarna kwar-
cu zderzając się ze sobą w suchym środowisku eolicznym pękały i częś-
ciowo odłupywały się, co powodowało wzrost liczby ziaren ostrokrawę-
dzistych i spadek liczby ziaren okrągłych. Podobne sytuacje stwierdzano 
również w innych częściach Polski [np. DULIAS, 2009], a także na tere-
nie Białorusi [np. PIROŻNIK, SZCZYPEK, WIKA, 2003]. 
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Stopień obtoczenia piasków określony metodą morfoskopową 

 
 
Rys. 9. Diagramy średniego obtocze-
nia piasków górnej (A) i dolnej (B) 
serii eolicznej oraz materiału teraso-
wego 

Zawartość ziaren poszczególnych typów 
obtoczenia (RM – okrągłe matowe, EL – 
okrągłe błyszczące, EM – pośrednie, NU – 
ostrokrawędziste) w analizowanych pias-
kach serii eolicznych i utworach podłoża 
przedstawiono w tab. 7–9 (por. rys. 9). 
 
Tabela 7. Stopień obtoczenia piasków górnej 
serii eolicznej (%) 
 

Ziarna Zakres zawartości Średnia 
RM 10,1–15,3 12,6 
EL 7,5–19,0 12,6 
EM 65,6–77,6 71,9 
NU 1,6–4,6 2,9 

 
Tabela 8. Stopień obtoczenia piasków dolnej 
serii eolicznej (%) 
 

Ziarna Zakres zawartości Średnia 
RM 16,2–19,1 17,7 
EL 10,3–12,1 11,2 
EM 68,8–69,4 69,0 
NU 1,2–2,9 2,1 

 
Tabela 9. Stopień obtoczenia piasków teraso-
wych (%) 
 

Ziarna Zawartość 
RM 12,7 
EL 13,3 
EM 71,3 
NU 2,7  

 
Przedstawione wyżej dane, uzyskane za pomocą metody morfosko-

powej, są potwierdzeniem tendencji zauważonych podczas analizy stop-
nia mechanicznej obróbki piasków badanej „wyspy” w dolinie Prypeci.  
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Próba rekonstrukcji warunków paleoaerodynamicznych  
 
Rekonstrukcja warunków, jakie panowały w trakcie formowania się obu 
serii eolicznych na analizowanej wyspie piaszczystej może mieć wyłącz-
nie charakter półilościowej oceny rangowej, opartej na interpretacji wyni-
ków uziarnienia osadów [RACINOWSKI, SZCZYPEK, WACH, 2001]. 
 

 
 
Rys. 10. Prędkości wiatrów inicjują-
cych ruch piasków eolicznych w serii 
górnej (G) i dolnej (D) 

Pierwszym elementem, jaki należy 
określić, jest prędkość wiatru potrzebna 
do wprawienia w ruch piasków o danej 
średniej średnicy ziaren Mz. Prędkość tę 
można odczytać z wykresu przygotowa-
nego przez NOWACZYKA [1986] na pod-
stawie pomiarów przeprowadzonych 
w tunelu aerodynamicznym.  

Wykres na rys. 10 wyraźnie wskazuje, 
że odtworzone prędkości wiatrów inicju-
jących ruch piasków w obu rozpatrywa-
nych seriach eolicznych w dolinie Prype-
ci są w całym profilu niemal jednakowe: 
w serii dolnej są zawarte w przedziale 
5,45–5,50 m/s (średnia: v = 5,48 m/s),  
w górnej natomiast – w przedziale 5,30–
5,45 m/s, co daje średnią dla całej serii 
v = 5,34 m/s. Zatem w przypadku obu 
serii prędkości tych wiatrów są niemal 
identyczne. 

Równolegle z powyższą metodą okreś-
la się krytyczne prędkości wiatru: rozpo- 

częcia saltacji i unoszenia oraz uderzeniowej dla podtrzymania saltacji, 
ustalone empirycznie przez BAGNOLDA [1941] (dotyczące głównie powsta-
wania elementarnych struktur sedymentacyjnych – RACINOWSKI, SZCZYPEK, 
WACH [2001]), a także toczenia i unoszenia, proponowane przez PER-
NAROWSKIEGO [1959] na podstawie wzorów teoretycznych (odnoszące się 
głównie formowania się całej warstwy osadu – RACINOWSKI, SZCZYPEK, 
WACH [2001]). Wspomniane powyżej prędkości są możliwe do odczyta-
nia z klasycznych już wykresów skonstruowanych przez wspomnianych  
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autorów, gdy dysponuje się wielkościami średnic C (wartości pierwsze-
go centyla rozkładu uziarnienia – średnice, które wraz z większymi sta-
nowią 1% masy osadów) oraz średnic M (mediany rozkładu uziarnienia 
– średnice, które wraz z większymi stanowią 50% masy materiału).  

W przypadku górnej serii eolicznej w dolinie Prypeci średnice ziaren 
piasku C mieszczą się w przedziale 0,53–0,80 mm, średnice M natomiast – 
w granicach 0,24–0,27 mm, z kolei w dolnej serii – odpowiednio: 0,80–
0,86 mm oraz 0,27–0,29 mm.  

Zatem odczytane dla górnej serii rangowe prędkości transportowe 
całej masy osadu wg Bagnolda VtB oraz wg Pernarowskiego VtP są nas-
tępujące: 

 
VtB = 0,34–0,42 m/s 
VtP = 7,8–8,9 m/s, 

 
rangowe prędkości depozycyjne (poniżej których następuje depozycja osa-
dów) natomiast:  

 
VtB = 0,18–0,19 m/s 
VtP = 3,9–4,0 m/s. 
 
W przypadku serii dolnej analogiczne prędkości są następujące: 
 
VtB = 0,42–0,44 m/s 
VtP = 9,9–10,0 m/s, 
 
oraz 
 
VtB = 0,19–0,20 m/s 
VtP = 4,0–4,2 m/s. 
 
Zgodnie z sugestiami PASSEGI [1964] oraz PASSEGI i BYRAMJEE [1969], 

lokalizując wspomniane wyżej średnice ziaren C i M w charakterystycz-
nym diagramie CM można rangowo, czyli pośrednio przedstawić pod-
stawowe cechy dynamiki środowiska sedymentacyjnego. Próbę takiej oce-
ny w odniesieniu do środowiska eolicznego omawianej wyspy przedsta-
wiono na rys. 11 (diagram Passegi). 
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Rys. 11. Rozrzut punktów projekcyjnych 
odpowiadających uziarnieniu piasków 
eolicz-nych w analizowanym obiekcie: 
1 – seria górna, 2 – seria dolna 
 
 
 
   
                                      -------------------------->
Rys. 12. Średnie krzywe kumulacyjne 
uziarnienia materiału badanej wyspy 
piaszczystej: 
1 – seria górna, 2 – seria dolna  
 

Wszystkie punkty z obu serii lokują się w IV polu wydzielonym przez 
Passegę. Oznacza to, zgodnie z intencją tego autora, że materiał ten pow-
stał – niedaleko miejsca rozwiewania – z przygruntowej zawiesiny ziar-
nowej oraz materiału toczonego po powierzchni w warunkach silnej tur-
bulencji. Na relatywnie krótki transport tego materiału przez wiatry 
wiejące zapewne z szeroko pojętego sektora zachodnego (bardzo niewy-
raźna laminacja osadów eolicznych uniemożliwia dokładniejsze ustale-
nie tych paleokierunków) może też wskazywać stosunkowo słabe eo-
liczne jego przeobrażenie – w zakresie obróbki – odnośnie do utworów 
wyjściowych. 

Na zakończenie krótkiej rangowej charakterystyki dynamiki analizo-
wanego środowiska eolicznego należy oszacować ilość i wielkość mate- 
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riału przenoszonego przez wiatr drogą wleczenia, saltacji i suspensji. 
Umożliwia to m. in. metoda VISHERA [1969], oparta na analizie kształtu 
krzywych kumulacyjnych uziarnienia. Wykorzystano do tego celu śred-
nie krzywe kumulacyjne, odnoszące się do górnej serii eolicznej oraz serii 
dolnej (rys. 12). Krzywe te są bardzo do siebie podobne i składają się  
z dwóch segmentów: dolnego C, nachylonego pod mniejszym kątem 
oraz środkowego A – znacznie bardziej stromego. Reprezentują one – ko-
lejno – populacje materiału wleczonego oraz materiału przenoszonego 
przez skoki. Na tej podstawie można ustalić, że w obu seriach wleczeniu 
podlegały ziarna o średnicy >0,5 mm w ilości: seria dolna – 2,8%, seria 
górna – 1,7%, saltacji – ziarna o średnicy 0,1–0,5 mm w ilości – kolejno: 
95,4% i 96,4%. Mimo braku na tych krzywych segmentu B, określającego 
populację suspensyjną można przyjąć, że pozostała część materiału o śred-
nicy <0,1 mm była transportowana w zawieszeniu: w serii dolnej w ilości 
1,8%, w serii górnej – 1,9%. 
 
 
Wiek i geneza piasków przewianych  
 
Pomocą w ustaleniu wieku piasków eolicznych w granicach badanego 
obiektu była analiza zebranych – jak wcześniej wspomniano – węgielków 
drzewnych ze stropu gleby kopalnej (rys. 13). 
  

 
 
 
 
Rys. 13. Lokalizacja i radiowęglo-
wy wiek zebranych węgielków 
drzewnych ze stanowiska Snia-
din: 
G – piaski górnej serii eolicz-
nej, D – piaski dolnej serii eo-
licznej, 1 – okruchy węgielków 
drzewnych, 2 – poziom próchni-
czny gleby kopalnej, 3 – poziom 
eluwialny gleby kopalnej, 4 – po-
ziom iluwialny bielicowej gleby 
kopalnej 
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Wykonane datowanie metodą 14C określa wiek (konwencjonalny) ba-
danej substancji organicznej na 1885 ± 90 BP (IGS – 1458). Jednocześnie 
kalibracja tego wieku wskazuje: 1) przy 1δ – 68,3% prawdopodobieńs-
twie – okres między 20 AD a 240 AD, 2) przy 2δ – 95,4% prawdopodo-
bieństwie – okres między 60 BC a 380 AD. Oznacza to, że las rosnący na 
glebie bielicowej, utrwalający ówczesną powierzchnię eolicznej pokrywy 
piaszczystej, został zniszczony: 1) w czasie między tuż przed końcem 
naszej ery a połową III wieku n.e. (260-letni przedział czasowy) lub 2) 
ze znacznie większym prawdopodobieństwem – w czasie między połową 
I wieku p.n.e. a schyłkiem IV wieku n.e. (440-letni przedział czasowy).  
     Podane wyżej przedziały czasowe świadczą tym samym o początku 
rozwoju górnej serii eolicznej na obszarze badanego obiektu. 

Oprócz wydatowanych węgielków drzewnych na analizowanej wyspie 
piaszczystej znaleziono również kilkadziesiąt niewielkich okruchów krze-
miennych ze śladami obróbki dokonanej przez człowieka (fot. 17), a tak-
że fragmenty ceramiki (fot. 18). 
 

 
 
Fot. 17. Przykłady krzemieni ze śladami 
obróbki przez człowieka (fot. T. Szczypek) 

 
 
Fot. 18. Fragmenty ceramiki towarzyszącej 
glebie kopalnej w stanowisku Sniadin (fot. T. 
Szczypek) 
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Według ogólnej ekspertyzy wykonanej przez dra Eugeniusza Foltyna 

i dra Jana M. Wagę (informacja ustna), artefakty krzemienne są różno-
wiekowe i mogą być datowane na okres od schyłku interpleniglacjału 
(20–25 tys. lat temu) po schyłek zlodowacenia wisły (około 12 tys. lat 
temu). Mogą więc reprezentować schyłek paleolitu, a także początek ho-
locenu. 

Różnowiekowa jest również ceramika: od pradziejowej (fot. 18 – gór-
ny rząd) po średniowieczną.  

Zatem „pradziejowa” ceramika może być z pewnym prawdopodobień-
stwem korelowana ze schyłkowopaleolitycznymi krzemieniami. Należy  
tu dodać, że krzemienne artefakty z tego okresu (kultura świderska) są zna-
ne z obszarów rozwiewanych piasków na jeziorem Bobrowickim na Po-
lesiu [WIKA et al., 2008], co znajduje potwierdzenie w literaturze przed-
miotu [GURINA, 1966; ABUCHOUSKI et al., 2003 i in.]. 

Omówionemu wyżej wiekowi węgli drzewnych ze stropu gleby ko-
palnej mogą z kolei odpowiadać znaleziska archeologiczne stwierdzone 
na niewielkich głębokościach w „czystych piaskach” w kilku stanowis-
kach, np. Liewanowszczina, Otwierżiczi, Wieliemiczi, położonych na pra-
wym brzegu Prypeci, niedaleko charakteryzowanej wyspy piaszczystej 
[KASPAROWA, 1969, 1972; ZAŁASZKO, JERIEMIENKO, 1984 i in.]. Znaleziska-
mi tymi są dzbany-urny z cmentarzysk, zawierające fragmenty skalcyfikowa-
nych kości ludzkich. Analiza wspomnianej ceramiki pozwoliła na okreś-
lenie wieku użytkowania cmentarzysk przez ludność poleskiej grupy kul-
tury zarubinieckiej na okres od I wieku p.n.e. do I połowy I wieku n.e. 

Przedstawione wyżej fakty wskazują, że na omawianej wyspie piasz-
czystej w dolinie Prypeci i w jej okolicach przynajmniej trzykrotnie (jeś-
li nie ciągle) bytowali ludzie: w późnym paleolicie, na przełomie er oraz 
we wczesnym średniowieczu. Świadczy to, że geneza górnej warstwy pias-
ków eolicznych jest raczej bezspornie antropogeniczna. Obecność czło-
wieka paleolitycznego na piaskach dolnej serii nie oznacza, że stał się on 
przyczyną rozwiewania utworów terasowych, ale może oznaczać, że po-
wodował w pewnym stopniu degradację piasków tej serii eolicznej, na 
co nie ma jednak żadnych bezpośrednich dowodów. Zasiedlenie nato-
miast tego obszaru we wczesnym średniowieczu raczej musiało powo-
dować niszczenie pokrywy piaszczystej, na co również nie ma tu bez-
pośrednich dowodów, a co jednak stwierdzono na wielu wydmach m. in. 
w Polsce.  
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Flora i roślinność 
 
Na podstawie sporządzonych spisów florystycznych i wykonanych 8 zdjęć 
fitosocjologicznych ustalono florę lokalną dla uroczyska Sniadin, która li-
czy 78 gatunków roślin naczyniowych oraz 10 zarodnikowych (po 5 ga-
tunków mchów właściwych i porostów). Listy tej nie można uważać za 
ostateczną z uwagi na dość późny okres badań muraw psammofilnych: 
prawdopodobnie wydłuży się ona po dodaniu terofitów wczesnowiosen-
nych. Wymagałoby to jednak dłuższych – co najmniej dwuletnich – ba-
dań terenowych. Aktualnie rośliny wyższe (Spermatophyta) należą do 30 
rodzin i 66 rodzajów [MIREK et al., 2002]. Najliczniejszymi w gatunki ro-
dzinami są Asteraceae i Poaceae, reprezentowane przez 14 taksonów rangi 
podstawowej. Zdecydowana większość rodzajów ma tylko jednego przed-
stawiciela, rzadziej dwóch. Wyjątek stanowi rodzaj Hieracium z trzema 
taksonami. Wśród flory lokalnej najwięcej jest hemikryptofitów (33). Pod 
względem częstości występowania przeważają gatunki rzadkie i bardzo 
rzadkie (łącznie 54). Na badanym terenie dominują rośliny pełnego lub 
umiarkowanego światła, siedlisk suchych i świeżych oraz gleb umiarko-
wanie kwaśnych bądź obojętnych, z lekką tendencją do zasadowych 
(por. tab. 10).  
 
Tabela 10. Spis alfabetyczny gatunków roślin naczyniowych uroczyska Sniadin i wybrane 
parametry ich charakterystyki ekologicznej 
 

Ekologiczne liczby 
wskaźnikowe 

 
Gatunek 

 

Forma 
życiowa 

 
L W R 

Częstość 
występowania 

1 2 3 4 5 6
Achillea collina H 5 2 5 rr 
Achillea millefolium  H 4 2-3 3-4 +r 
Agrostis vinealis H 3 2 2-4 +r 
Allium oleraceum G 4 2 4 rr 
Artemisia campestris Ch 5 2 5 +r 
Berteroa incana H, T 5 2 4-5 r 
Betonica officinalis H 4-3 2-4 3-5 rr 
Bromopsis inermis H 5 2-3 4-5 r 
Calamagrostis epigejos G, H 4 3 3 fr 
Campanula rotundifolia H 4 2-3 2-5 rr 
Carex ericetorum G 4 2 2 rr 



Centaurea stoebe H 5 2 5 rr 
Chamaecytisus ruthenicus Ch 4 2 3-5 +r 
Chenopodium album T 5 3 4 rr 
Convallaria majalis G 3 2-3 3-5 r 
Convolvulus arvensis G, H, Li 5 2-3 3-5 r 
Conyza canadensis T, H 5 2-3 3-4 +r 
Corynephorus canescens H 4 2 3-5 fr 
Dianthus armeria H 5 2 3-5 +r 
Digitaria ischaemum T 5 2 3 +r 
Elymus repens G 5 2-3 3-4 r 
Euphorbia esula H 5 3 4-5 r 
Fallopia convolvulus T, H 5-4 3 3-4 +r 
Festuca rubra H 4 2-4 4 r 
Frangula alnus N 3-5 5-3 3 r 
Galium borealne H 4 4-2 4-5 rr 
Galium mollugo H 4 3 4 r 
Galium verum H 5 2 5-4 r 
Genista tinctoria Ch 5 2-3 3-4 r 
Helichrysum arenarium H 5 2 5-3 +r 
Hieracium pilosella H 5 2 2-5 +r 
Hieracium umbellatum H 3-5 3 3-5 r 
Hieracium sp.     +r 
Hierochloë odorata G 4 4-5 4 rr 
Hylotelephium maximum G, H 5 2 5-4 r 
Hypericum perforatum H 4 2-3 4 r 
Juncus sp.     rr 
Jasione montana H 4 2 4-5 r 
Jurinea cyanoides H 4 2 4 r 
Knautia arvensis H 5 3 4-5 r 
Koeleria glauca H 5 2 4-5 fr 
Linaria vulgaris G 5 2-3 3-5 r 
Maianthemum bifolium G 2 3 3 r 
Melampyrum nemorosum T, pp 3-4 3 3-4 rr 
Melamphyrum pratense T, pp 3-4 3 2-3 r 
Oenothera rubricaulis H 5 3 3-4 r 
Peucedanum oreselium H 4 2 2-5 r 
Pimpinella saxifraga H 5 2 5-4 r 
Pinus sylvestris M 4-5 2-4 1-5 rr 
Poa pratensis H 4 3 4 +r 
Polygonatum odoratum G 4-3 2-3 5 rr 
Populus tremula M 3 3 3 fr 
Pteridium aquilinum G 4-3 3-4 2-3 r 
Quercus robur M 4 3-4 3-4 +r 
Rosa canina N, Li 4-5 3-4 3-4 r 
Rubus caesius N 4-5 2-4 3-5 r 
Rumex acetosella G, H, T 4-5 2 2-3 r 



Salix acutifolia N, M 5 2 2-3 +r 
Salix daphnoides M, N 4 4 4 r 
Scleranthus perennis C, H 5 1-2 3 r 
Sedum acre C 5 1 3-5 r 
Sedum sexangulare C 5 1 5-4 rr 
Setaria glauca T 5 2-3 3-4 r 
Silene borysthenica C 4 2 3 +r 
Silene vulgaris C, H 4 3 5-4 +r 
Solidago virgaurea H 3-4 3 2-4 +r 
Sorbus acuparia M, N 3 3-4 2-4 r 
Stellaria palustris H 4 5 4-5 rr 
Tanacetum vulgare H 5 3-4 4 r 
Thymus pulegioides C 4 3-2 5-3 r 
Thymus serpyllum C 4 2 5-3 +r 
Tragopogon bjelorussicus H 4 3 4 +r 
Vaccinium myrtyllus Ch 3-4 3-4 2-4 r 
Vaccinium vitis-idaea Ch 3-4 2 2 r 
Verbascum phlomoides H 5 2-3 4 r 
Veronica spicata H, C 4 1-2 4-5 +r 
Vincetoxicum hirundinaria H 3 3 5-4 r 
Xanthium strumarium T 5 2-3 2-4 rr 
 

Objaśnienie symboli: Forma życiowa: M – megafanerofit, N – nanofanerofit, Ch – cha-
mefit zdrewniały, C – chamefit zielny, H – hemikryptofit, G – geofit, T – terofit. L – war-
tość wskaźnika dla światła, W – wartość wskaźnika wilgotności, R – wartość wskaźnika 
kwasowości  (Zarzycki et al., 2002). Częstość występowania gatunku na badanym terenie: 
fr – często, +r  dość – często, r – rzadko, rr – bardzo rzadko 
 

Niewielka obecność materii organicznej w przewianych dziś piaskach 
wskazuje, że niegdyś rozciągały się tu agrocenozy, przynajmniej w dol-
nych partiach piaszczystego wzniesienia, o czym świadczą relikty daw-
nych upraw, m. in. Chenopodium album, Convolvus arvensis, Digitaria ischae-
mum, Fallopia convolvulus, jak też Setaria glauca (=S. pumila). Uprawy porzu-
cone wskutek deflacji zostały skolonizowane przez psammofity oraz inne 
rośliny łąkowe, które z kolei zapoczątkowały rozwój inicjalnych, luźnych 
muraw napiaskowych z klasy Koelerio-Corynephoretea. Sukcesja roślinności 
zmierza poprzez zarośla osikowo-dębowo-wierzbowe w kierunku boru 
sosnowego świeżego Leucobryo-Pinetum bądź kontynentalnego boru mie-
szanego Querco roboris-Pinetum. Nie można też wykluczyć, że obydwa ga-
tunki wierzb – Salix auutifolia i S. daphnoides zostały tu celowo posadzone 
przez ludzi w celu związania lotnych piasków. 

W trakcie eksplorowania tego terenu zidentyfikowano 1 zespół (Cla-
donietum mitis) oraz 5 syntaksonów ujętych w randze zbiorowisk roś- 
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linnych (zbior. Corynephorus canescens, zbior. Digitaria ischaemum, zbior. 
Calamagrostis epigejos, zbior. Calamagrostis epigejos-Populus tremula oraz 
najbardziej rozpowszechnione zbior. Koeleria glauca). Większość z nich 
udokumentowano tylko jednym zdjęciem fitosocjologicznym. 

Przytoczone poniżej zdjęcie nr 21 przedstawia pełny skład florystycz-
ny i stosunki ilościowe murawy psammofilnej zdominowanej przez Co-
rynephorus canescens, który to gatunek jest tam częsty (por. tab. 10), spoty-
kany na wielu powierzchniach deflacyjnych (por. fot. 16 i 19).  
 

Zdjęcie 21. Sniadin: 2. 08. 2003. Powierzchnia zdjęcia – 40 m2. Ekspozycja – E. Nachylenie 
– 5°. Pokrycie w warstwie C – 40%. Liczba gatunków w zdjęciu – 7. 
Ch. Koelerio-Corynephoretea canescentis: Corynephorus canescens 3.3; Artemisia campestris fo. 
+.2; Rumex acetosella +; Silene borysthenica r. Gatunki towarzyszące: Calamagrostis epigejos 
+3; Digitaria ischaemum +.3; Chamaecytisus ruthenicus r. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 19. Fragment płatu zbio-
rowiska Corynephorus canescens 
(fot. S. Wika) 

 
 Brak w składzie tej fitocenozy takich terofitów, jak Spergula morisonii, 
Teesdalea nudicaulis i Veronica dillenii nie pozwala utożsamiać omawianej 
murawy z subatlantyckim zespołem Corniculario-Corynephoretum (R. Tx. 
1928) Steffen 1931 nom. inwers. Z tego też powodu potraktowano ją jako 
zbiorowisko. Prawdopodobnie reprezentuje ono kadłubową lub kresową 
postać tej asocjacji, gdyż nie można wykluczyć, że wspomniane gatunki 
diagnostyczne nie występują w uroczysku Sniadin wczesną wiosną. Ana-
lizowane zdjęcie fitosocjologiczne oraz fotografie wykonano stosunkowo 
późno, bo dopiero na początku sierpnia. Nie pozwoliły one na jednozna-
czne zdiagnozowanie niniejszego płatu i całego fitocenonu. Zdaniem RA-
TYŃSKIEJ et al. [2010] chwilowy brak wspomnianych terofitów może być 
też efektem zaistniałych, niekorzystnych dla nich, najczęściej epizody- 
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cznych warunków klimatycznych, np. przeciągającej się śnieżnej i mroź-
nej zimy, co na wschodzie Europy nie jest zjawiskiem rzadkim.  
 Z kolei płat zbiorowiska Digitaria ischaemum reprezentuje, najprawdo-
podobniej, kadłubową postać zespołu Digitarietum ischemum R. Tx. et Prei-
sing in R. Tx 1950 ex R. Tx. 1954 lub stanowi jedną z postaci Echinochloo-
Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Micina 1993 [por. RATYŃSKA et al. 
2010]. Oznaką powolnego przeobrażania zajętego siedliska przez ten fito-
cenon jest coraz śmielsze wkraczanie do warstwy zielnej Calamagrostis epi-
gejos i Elymus repens (zdj. 22). 
 
Zdjęcie 22. Sniadin: 2. 08. 2003. Powierzchnia zdjęcia – 30 m2. Teren lekko sfalowany, bez 
wyraźnej ekspozycji. Pokrycie w warstwie C – 20%. Liczba gatunków w zdjęciu – 8. 
D: zbiorowisko Digitaria ischaemum: Digitaria ischaemum 2.2; Setaria glauca (= S. pumila) +.2. 
Ch. Koelerio-Corynephoretea canescentis: Artemisia campestris fo. +.2; Corynephorus canescens 
+.2; Silene borysthenica r. Gatunki towarzyszące: Calamagrostis epigejos +.3; Oenothera 
rubricaulis r; Elymus repens +. 
 

Tam, gdzie trzcinnik piaskowy wyraźnie dominuje, maleje liczba ga-
tunków z klasy Koelerio-Corynephoretea canescentis w przeciwieństwie do 
polnych chwastów klasy Stellarietea mediae. Z uwagi na zupełnie odmien-
ną fizjonomię prezentowanej niżej fitocenozy (por. zdj. 24) potraktowano 
ją jako odrębne zbiorowisko. W stosunku do płatu z licznym udziałem 
Digitaria ischaemum reprezentuje ono kolejne stadium sukcesyjne zarasta-
nia murawy napiaskowej oraz wyższy stopień jej przeobrażania się w kie-
runku zbiorowiska ruderalnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oma-
wiana fitocenoza wykształciła się w piaskowni w dolnej części jednej z jej 
ścian.  
 

Zdjęcie 24. Sniadin: 2. 08. 2003. Powierzchnia zdjęcia – 70 m2. Ekspozycja – E. Nachylenie – 
25°. Pokrycie w warstwie C – 80%. Liczba gatunków w zdjęciu – 10. 
D. zbiorowisko Calamagrostis epigejos: Calamagrostis epigejos 4.4; Oenathera rubricaulis +.3; 
Euphorbia esula +; Verbascum phlomoides +. Ch. Stellarietea mediae: Conyza canadensis 2.3; 
Fallopia convolulus 1.1; Digitaria ischaemum 1.3; Silene vulgaris 1.3. Ch. Koelerio-Coryne-
phoretea canescentis; Corynephorus canescens 1.2; Artemisia campestris fo. +.3. 
 

W spągu piaskowni zidentyfikowano ponadto płat zespołu Cladonie-
tum mitis Krieger 1937. Za taką diagnozą przemawiają następujące argu-
menty: niewielkie pokrycie roślin w warstwie zielnej; mały udział szczot-
lichy siwej (tylko pojedyncze kępki); obfite występowanie porostów z ro-
dzaju Cladonia, zwłaszcza plech krzaczkowatych C. arbuscula ssp. mitis 
oraz kserofilnych mchów; a także brak gatunków diagnostycznych dla  
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wspomnianego już zespołu Corniculario-Corynephoretum. Jednak obecność 
sporej liczby roślin kwiatowych (w sumie 18 gatunków), a szczególnie du-
żej liczby osobników Agrostis vinealis i Helichrysum arenarium wskazywać 
może również na obecność jednego z podzespołów Corniculario-Coryne-
phoretum, tj. C.-C. cladonietosum. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii wy-
maga wizji terenowej w okresie wczesnowiosennym, kiedy swoje optimum 
rozwojowe mają gatunki charakterystyczne dla tej asocjacji (zdj. 27). 
 
Zdjęcie 27. Sniadin: 2. 08. 2003. Powierzchnia zdjęcia – 50 m2. Ekspozycja – N. Nachylenie – 
7°. Pokrycie w warstwie C – 10%, D – 80%. Liczba gatunków w zdjęciu – 25. 
Ch*. + D. Cladonietum mitis: *Cladonia arbuscula ssp. mitis d 3.4; C. gracilis d 1.2; C. crispata d 
+.2; *C. uncialis d +.2. 
Ch. Koelerio-Corynephoretea canescentis: Polytrichum piliferum d 3.4; Agrostis vinealis 2.2.; 
Caratodon purpureus d 1.2; Artemisia campestris fo. +; Corynephorus conescens +.2; Helichry-
sum arenarium 1.2; Jasione montana +; Koeleria glauca +.2; Rumex acetosella +; Thymus ser-
pyllum +.2. Gatunki towarzyszące: Calamagrostis epigejos +.3; Bryum capillare d +.2;  Cheno-
podium album r; Digitaria ischaemum +; Chamaecytisus ruthenicus +; Fallopia convolvulus r; 
Hylotelephium maximum r; Peucedanum oreoselinum (+); Setaria glauca r; Solidago virgaurea +; 
Veronica spicata r.  
 

W tab. 11 zestawiono zdjęcia fitosocjologiczne, które reprezentują ka-
dłubową postać zespołu Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 
1931 ze związku Koelerion glaucae Volk 1937, stanowiącą centralną jego 
asocjację [RATYŃSKA et al., 2010]. Obydwa niehomogeniczne płaty ujęto 
ostatecznie w randze zbiorowiska, ponieważ brak w nich trzech pozosta-
łych gatunków diagnostycznych: Dianthus arenarius ssp. borussicus, Festu-
ca psammophila i Gypsophila fastigiata. O jego fizjonomii decyduje Koeleria 
glauca (por zdj. 23). Kodominantami mogą być też Artemisia campestris fo., 
Helichrysum arenarium, a wśród mchów – Polytrichum piliferum. Tę luźną, 
niską murawę tworzy od 17 do 20 gatunków. W całej tabeli stwierdzono 
ich łącznie 32. Fot. 20 i 21 reprezentują aspekt letni tych fitocenoz z ta-
kimi gatunkami na pierwszym planie, jak Koeleria glauca i Tragopogon bje-
lorussicus. 
 
Tabela 11. Zbiorowisko Koeleria glauca 
 
Numer kolejny zdjęcia 1 2 
Numer zdjęcia w terenie 23 28 
Data 8.08.2003 
Powierzchnia zdjęcia w m2 100 30 
Ekspozycja E SE 

St
ał

oś
ć 

 



Nachylenie (o) 5 10 
Pokrycie w warstwie c w % 60 40 
Pokrycie w warstwie mszystej d w % - 30 
Liczba gatunków roślin w zdjęciu 17 20 

 

D: zbiorowisko Koeleria glauca 
+Koelerio-Corynephoretea canescentis 
Koeleria glauca   3.3 2.3 2 
Artemisia campestris fo.  2.3 1.3 2 
Corynephorus canescens  1.2 +.3 2 
Tragopogon bjelorussicus  1.3 + 2 
Silene borysthenica  1.1 . 1 
Scleranthus perennis  + . 1 
Helichrysum arenarium  . 2.2 1 
Thymus serpyllum  . +.2 1 
Rumex acetosella  . + 1 
Politrychum piliferum d . 2.3 1 
Ceratodon purpureus  . 1.2 1 
Cladonia  arbuscula ssp. mitis  . +.2 1 
Cladonia unicialis  . +.2 1 
Agrostis vinealis  . + 1 

Gatunki towarzyszące 
 

   

Hieracium umbellatum  + + 2 
Calamagrostis epigejos  1.3 . 1 
Conyza canadensis  1.1 . 1 
Achillea millefolium  1.1 . 1 
Hieracium sp.  . 1.1 1 
Hieracium pilosella  . 1.3 1 

Gatunki towarzyszące z 1 wystąpieniem i nikłym pokryciem: Berteroa incana 1; 
Bromopsis inermis 1(+.3); Chamaecytisus ruthenicus 2; Dianthus armeria 2; Digitaria 
ischaemum 1; Hierochloë odorata 1(r); Hylotelephium maximum 2; Oenothera rubricaulis 1; 
Petigera malacea d 2(+.3); Peucedanum oreoselinum 2; Setaria glauca 1(+.3); Verbascum 
phlomoides 1. 

 
 Inicjalną postać Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. et Hofmann 
1968 reprezentują dwa kolejne zdjęcia fitosocjologiczne zestawione w tab. 
12. Według WOJTERSKIEJ [2003] zespół ten należy do klasy Rhamno-Pru-
netea Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 ex R. Tx. 1962, rzędu Rubo-Fran-
guletalia Pass. in Pass. et Hofmann 1968 ex Pass. 1978, związku Agrostio ca-
pillaris-Frangulion Pass. in Pass. et Hofmann 1968 em. Brzeg et M. Woj-
terska 2001. Wcześniej autorka ta [WOJTERSKA, 1990] zarośla osikowe,  
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Fot. 20. Murawa psammofilna z Koeleria 
glauca na pierwszym planie (fot. S. Wika) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fot. 21. Tragopogon bjelorussicus ozdobą 
muraw klasy Koelerio-Corynephoretea 
canescentis (fot. S. Wika) 

 
tworzące często zwarte, niskie laski klasyfikowała inaczej, a same fitoce-
nozy ujmowała w randze zbiorowiska. Tak samo postąpili z tym fitoce-
nonem PIROŻNIK et al. [2009] przy charakterystyce krajobrazów eolicz-
nych na obszarach wododziałowych Polesia Białoruskiego.   
 Przy porównaniu tabeli 17 WOJTERSKIEJ [1990] z tab. 12 autorów ni-
niejszej publikacji widać pewne podobieństwa, jak też i różnice odnoszą-
ce się nie tylko do liczby zdjęć fitosocjologicznych, ale przede wszystkim 
do składu florystycznego, fizjonomii płatów, a zwłaszcza – fazy rozwo-
jowej tego zbiorowiska. 
 W tabeli WOJTERSKIEJ [1990] zgrupowano 7 zdjęć fitosocjologicznych, 
których płaty mają dość heterogeniczny charakter; reprezentują optymal-
ną i terminalną fazę rozwoju. Topola osika w warstwie krzewów cechuje 
się zwarciem w tych płatach od 30 do 90%, średnio 64%. W naszym przy-
padku Populus tremula tworzy nawet w jednym z płatów warstwę mło-
dych drzew (A2) (zdj. 26); wśród krzewów zwarcie tego gatunku jest 
jednak wyraźnie mniejsze. Brak też w tych platach gatunków z klasy Rham-
no-Prunetea. Większą rolę w uroczysku Sniadin odgrywają psammofity  
z klasy Koelerio-Corynephoretea i rośliny kwiatowe z rodziny Asteraceae.  
Z kolei w tab. 12 słabo reprezentowane są gatunki z rodziny Fabaceae przy 
zupełnym braku taksonów z rodziny Rosaceae. Podobnie, jak u WOJTERS-
KIEJ [1990] w runie przeważają wąskolistne trawy z rodziny Poaceae. 
Średnia liczba gatunków w zdjęciu jest wyższa w tab. 12 w porównaniu  
z tab. 17. Różnicę tę wyraża stosunek 23:17. Nie można tego samego po-
wiedzieć w przypadku ogólnej liczby gatunków (36:81). Na tę sytuację  
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wpływa, niewątpliwie, różna liczba zdjęć fitosocjologicznych w obu po-
równywanych tabelach analitycznych. 
  
Tabela 12. Zbiorowisko Calamagrostis epigejos-Populus tremula 
 
Numer kolejny zdjęcia 1 2 
Numer zdjęcia w terenie 26 25 
Data 2.08.2003 
Powierzchnia zdjęcia w m2 100 50 
Ekspozycja E ENE 
Nachylenie (o) 5 25 
Zwarcie warstwy drzew a2 w % 30 - 
Zwarcie warstwy krzewów b w % 15 - 
Pokrycie w warstwie c w % 50 30 
Pokrycie w warstwie mszystej d w % 15 - 
Liczba gatunków roślin w zdjęciu 29 18 

St
ał

oś
ć 

D: zbiorowisko Koeleria glauca-Populus trem ula 
Calamagrostis epigejos  3.3 2.3 2 
Populus tremula a2/b 3.3/2.2 ./1.3 2 
Quercus robur b/c 1.3/+ +/+ 2 
Salix acutifolia  . 2.3 1 

Ch: Koelerio-Corynephoretea canescentis 
Thymus serpyllum  2.3 +.3 2 
Corynephorus canescens  +.2 1.2 2 
Koeleria glauca  +.2 +.2 2 
Rumex acetosella  + + 2 
Antemisia campestris fo.  + + 2 
Agrostis vinealis  2.2 . 1 
Sedum acre  +.2 . 1 
Ceratodon purpureus d 2.3 . 1 
Brachythecium albicans d 1.2 . 1 
Polytrichum piliferum d +.2 . 1 

Gatunki towarzyszące 
 

   

Solidago virgaurea  1.2 + 2 
Fallopia convolvus  + + 2 
Galium verum fo.   +.3 + 2 
Chamaecytisus ruthenicus  1.2 . 1 
Dianthus armeria  1.2 . 1 
Poa pratensis  1.2 . 1 
Veronica spicata  1.1 . 1 



Gatunki towarzyszące z 1 wystąpieniem i nikłym pokryciem: 
Achillea millefolium 1; Chenopodium album 1(r); Conyza canadensis 2 (r); Festuca rubra 
2(+.3); Hieracium sp. 1; H. umbellatum 1; Hylotelephium maximum 1; Melamphyrum 
pratense 1; Oenothera rubricaulis 2; Pinus sylvestris 2(r); Polytrichum juniperinum d 1; 
Silene vulgaris 2; Tanacetum vulgare 1; Tragopogon bjelorussicus 2; Vincetoxicum hirun-
dinaria 1. 

 

Poniżej określono częstość występowania gatunków zarodnikowych: 
Mchy: Brachythecium albicans +r; Bryum capillare  r; Ceratodon purpureus  +r; Polytrichum 
juniperinum  r; Polytrichum piliferum fr. 
Porosty: Cladonia crispata r; C. gracilis fr; C. arbuscula ssp. mitis fr; C. unicialis  r;  Peltigera 
malacea  r.           

Tylko 3 z nich występują często na badanym obszarze. 
 

W uroczysku Sniadin mamy również do czynienia z heterogeniczny-
mi płatami zbiorowiska Populus tremula. Pierwsze zdjęcie w tabeli 12 re-
prezentuje stadium terminalne, drugie natomiast przedstawia inicjalną fa-
zę rozwoju tego fitocenonu. Jak wynika z literatury, omawiane zbiorowi-
sko nie jest rzadkie zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, co najwy-
żej było dotąd rzadko odnotowywane. 
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Uwagi  końcowe i wnioski 
 
 
Omawiana wyspa piaszczysta jest jedną z dość pospolitych form, jakie 
obserwuje się w dnach dolin rzecznych Mimo to formy te odgrywają is-
totną – jak się wydaje – rolę krajobrazową. Polega ona m. in. na ich zu-
pełnej fizjonomicznej odmienności, kontrastowości w stosunku do względ-
nej monotonii najbliższego otoczenia. Ta odmienność jest skutkiem wielu 
zdarzeń, jakie miały miejsce od początku formowania się odsypów nie-
mal do dzisiaj. 

W schyłkowym okresie ostatniego zlodowacenia odsłonięte utwory 
fluwialne, w wyniku panujących wówczas dość surowych warunków kli-
matycznych, zostały przemodelowane przez wiatr, w związku z czym 
utworzyła się dolna seria piasków eolicznych. Na tych ruchomych pias-
kach pojawił się paleolityczny człowiek. Niewątpliwie w holocenie,  
w związku z polepszeniem się warunków klimatycznych, omawiana 
forma została pokryta roślinnością leśną. Nie ma danych, które świad-
czyłyby, że pokrywa ta funkcjonowała nieprzerwanie do chronozony 
subatlantyku, kiedy – niezależnie od sposobu określania jej granic: czy to 
klasyczną radiowęglową metodą MANGERUD et al. [1974], STARKLA [1977] 
czy też zaproponowaną przez WALANUSA i NALEPKĘ [2005] – została 
najprawdopodobniej zniszczona przez bytującego tu człowieka. Efektem 
tego było odsłonięcie suchych piasków i kolejne uruchomienie procesów 
eolicznych, dzięki którym rozwinęła się górna warstwa piasków prze-
wianych. Na tych piaskach w średniowieczu również prawdopodobnie 
przebywał człowiek, ale nie wiadomo, czy w tym okresie lub może nieco 
później doprowadził on do ich degradacji. Nie ulega natomiast wątpli-
wości, że kolejne zniszczenie – tym razem współczesnej – pokrywy leśnej 
miało tu miejsce kilkadziesiąt lat temu (autorzy nie dysponują dokład-
niejszymi na ten temat danymi) i było ono natury antropogenicznej. 

Zatem omawiana wyspa piaszczysta – oprócz prapoczątków – cechu-
je się inną genezą w stosunku do pozostałych form spotykanych na tera-
sie zalewowej lub niższej nadzalewowej, w tym zwłaszcza utworów po-
wierzchniowych, suchością tych utworów, co wynika z dość wyraźnego 
wyniesienia wysp w stosunku do terasy zalewowej oraz, innym typem 
gleb. Należy jeszcze raz podkreślić, że wspominane procesy eoliczne by- 
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ły tu w większości indukowane antropogenicznie. Również we współ-
czesnym morfologicznym obliczu tej formy są wyraźnie widoczne – cho-
ciaż już stopniowo zacierane przez procesy naturalne – efekty bezpośred-
niej działalności człowieka.  

Wspomnianą wyspę zasiedla odmienna, ilościowo i gatunkowo uboż-
sza – w stosunku do obszarów terasowych – roślinność (co jednak daje 
wzrost bioróżnorodności).   

Wszystko to powoduje, że wyspa ta – podobnie jak wszystkie inne te-
go typu formy – są z fizjonomicznego punktu widzenia odizolowanymi 
oazami suchości na tle rozległego, wilgotnego otoczenia.  
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