
RZEŹBOTWÓRCZA 

DZIAŁALNOŚĆ WIATRU 



Procesy eoliczne 
 Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, 

takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi. Tę rzeźbotwórczą działalność 

wiatru nazywamy DZIAŁALNOŚCIĄ EOLICZNĄ.  

 Eol – w mitologii greckiej władca wiatrów oraz wyspy Eolii 



Działalność transportowa wiatru 
Działalność transportowa wiatru polega na przenoszeniu, toczeniu, przesuwaniu, unoszeniu przez 
wiatr materiału skalnego. Wyróżniamy 3 rodzaje transportu:  

 PEŁZANIE- pchanie, przesuwanie, wleczenie największych ziarenek przez wiatr (po podłożu), 

 SALTACJA – transport przez skoki (ziarenko unoszone w powietrzu spada na podłoże unosząc 
kolejne ziarenko itd. Jest to podobne do gry w pchełki),  

 SUSPENSJA-  transport w masie powietrza – np. burze piaskowe. 



Suspensja- burza piaskowa 



DZIAŁALNOŚĆ NISZCZĄCA WIATRU 
 działalność niszczącą, która polega na: 

 DEFLACJI - wywiewaniu drobnego materiału zwietrzelinowego  

 KORAZJI na szlifowaniu, polerowaniu, ścieraniu powierzchni skał przez piasek 
niesiony wiatrem (najintensywniej zachodzi do gł. 30 cm). 

 Czynniki wpływające na efektywność niszczącej działalności wiatru: 

 Prędkość wiatru, 

 Podatność powierzchni (zależy od wielkości ziarna, klimatu, typu skał, roślinności), 

 Czasu trwania procesu 



Formy deflacyjne 

1. misy deflacyjne (niecki, rynny) 

 Zagłębienia terenu o różnym kształcie powstające w miejscach intensywnego wywiewania. 

Są one pogłębiane najczęściej do momentu osiągnięcia poziomu warstw wodonośnych. 

Powstają wtedy oazy (jeżeli wda jest słodka) lub solniska (szotty), gdy woda jest silnie 

zmineralizowana. 



1. Niecki i misy deflacyjne 



FORMY DEFLACYJNE  

2.ostańce deflacyjne 

 płaskie wzniesienia otoczone obniżeniami deflacyjnymi, 

  izolowany pagórek o stromych stokach i płaskim szczycie, często porośniętych roślinnością lub 
pokrytych odporniejszym materiałem. Jest efektem nierównomiernego wywiewania materiału 
skalnego. 



FORMY DEFLACYJNE  

3. bruk deflacyjny 

 pokrywa zbudowana z okruchów skalnych, leżących na osadach piaszczystych. 

  Powstaje na terenach zbudowanych ze skał różnoziarnistych na skutek wywiewania materiału 

drobniejszego. Bruk deflacyjny pokrywa pustynie kamieniste. 



FORMY KORAZYJNE 

1. graniaki wiatrowe 

 odłamek skalny o wygładzonych ścianach i 2–3 ostrych krawędziach, oszlifowany 

wskutek tarcia niesionych przez wiatr okruchów skalnych.  

 Powstaje w strefie peryglacjalnej (na przedpolu lądolodu) oraz na pustyniach 

żwirowych i kamienistych.  

 Ilość ścian zależy od cech (kierunków) wiatru wiejącego w miejscu powstawania 

graniaka 



FORMY KORAZYJNE 

2. grzyby skalne 

 Ostaniec w kształcie grzyba, o szerokim wierzchołku i wąskiej części dolnej;  

 powstaje wskutek niszczenia przez strumień unoszonego wiatrem piasku wychodni starszego podłoża;  

 najintensywniej niszczona jest część przy podstawie, gdyż tam wiatr unosi najwięcej piasku. 



FORMY KORAZYJNE 

3. bruzdy korazyjne (jardangi) 

 Bruzdy i mury skalne, ukształtowane przez korazję eoliczną(uderzanie o skałę okruchów 

skalnych przenoszonych przez wiatr).  

 Wydłużone, zarysowane w pewnym kierunku, znaczą przeważający kierunek 

oddziaływania wiatru 



DZIAŁALNOŚĆ BUDUJĄCA WIATRU 

 działalność budująca wiatru jest niczym innym jak akumulacją luźnego materiału skalnego 

przenoszonego przez wiatr;  

 wszelkiego rodzaju nierówności podłoża lub choćby strzępki roślinności sprawiają, że siła wiatru 

i jego siła nośna zmniejszają się co przyczynia się do powstawania procesów akumulacyjnych; 

 formy akumulacyjne możemy podzielić na dwa rodzaje: zmarszczki eoliczne i wydmy 

 



FORMY AKUMULACYJNE 

1. ripplemarki (zmarszczki eoliczne) 

 Mikroformy charakterystyczne dla powierzchni piaszczystych , stanowiące drobne (do kilku cm) 
regularne nabrzmienia i bruzdy na powierzchni piasku, przypominające wyglądem fale albo 
miniaturowe wydmy poprzeczne(wys. do 3cm a odległość między grzbietami od 5 do 20cm)  

 Powstają pod wpływem wiatru, podobnie jak wydmy mają łagodną stronę dowietrzną i stromą, 
osypującą się stronę zawietrzną. 

  Na ich podstawie można określić kierunek wiatru 



FORMY AKUMULACYJNE 

2. wydmy 

 Wydmy- wzniesienia piaszczyste usypane przez 

wiatr, 

 Mają one różny kształt, zarys i rozmiar, 

 Ze względu na środowisko występowania 
wyróżniamy wydmy: 

 pustynne 

 nadmorskie 

 śródlądowe 

 



CECHY WYDM 

1.ASYMETRIA STOKÓW 

 STOKI DOWIETRZNE, wystawione na działalność panujących wiatrów, są długie łagodne 
nachylone po kątem 5 -12˚; 

 STOKI ZAWIETRZNE są krótkie strome, nachylone pod kątem 20-33˚; 

2. BUDOWA 

 Wydmy zbudowane są z piasku drobno i gruboziarnistego, w którym przeważa kwarc (90-
99%); 

3. WĘDRÓWKA WYDM 

 Zależy to od siły wiatru, ilości i spoistości piasku. 



RODZAJE WYDM 



TYPY WYDM: 

barchan 

 Mają kształt asymetrycznych rogalików, 

zwróconych wypukłą stroną w kierunku wiatru, a 

końcami w stronę przeciwną.  

 Barchany powstają w obszarach suchych, 

pustynnych, pozbawionych roślinności.  

 Ramiona wydmy przesuwają się szybciej niż jej 

środek ze względu na mniejszą ilość piasku w nich 

się znajdującą. 



TYPY WYDM: 

wydma paraboliczna 

 Wydmy z ramionami zwróconymi w kierunku 

wiatru, powstające w klimacie 

wilgotniejszym, gdzie końce wydmy są 

powstrzymywane przez roślinność, a środek 

wydmy przesuwa się bardziej swobodnie. 



TYPY WYDM: 

wydma poprzeczna 

 Barchany, lub rzadziej wydmy paraboliczne, 

łączące się ze sobą ramionami i tworzące 

długie łańcuchy, prostopadłe do kierunku 

wiatru. 



TYPY WYDM: 

wydma podłużna 

 Wydma w postaci długiego (do setek 

kilometrów) wału o przebiegu równoległym do 

kierunku dominujących wiatrów. 

 Powstaje przez połączenie się barchanów. 

Barchany są ułożone jeden za drugim.  



TYPY WYDM: 

wydma gwiaździsta 

 Wydma o wielu ramionach, powstają na 

obszarach o zmiennym kierunku wiatrów w 

wyniku połączenia kilku mniejszych wydm. 



POKRYWY LESSOWE 

 Pokrywy lessowe tworzone są w wyniku 
przenoszenia przez wiatr a następnie 
osadzenia mineralnych cząsteczek pylastych 
o średnicy mniejszej od 0,1mm. 

  Są one wywiewane z pustyń i obszarów 
peryglacjalnych na odległości nawet kilku 
tysięcy kilometrów  

 Less (pył nawiany) – zwięzła skała osadowa 
pochodzenia eolicznego, złożona z 
drobnych pyłów kwarcowych z niewielką 
domieszką pyłów kalcytowych. 

 Ma barwę jasnożółtą, jest najlepszym 
podłożem mineralnym dla procesów 
glebotwórczych.  

 



Rodzaje pustyń 



Pustynia kamienista (hamada) 

 Hamada - (arab.) pustynia kamienista, 
zwłaszcza na Saharze, pokryta odłamami i 
okruchami skalnymi, często także czarną 
skorupą żelazistą.  

 Bardzo duże różnice temperatury powietrza 
pomiędzy dniem, a nocą, sprawiają, że na 
pustyni lite skały kruszą się. Pękają na kawałki 
o ostrych krawędziach i w rezultacie powstają 
rumowiska gruzu skalnego. 

 WYSTĘPUJĄ MIĘDZY INNYMI: 

  na dużej powierzchni Sahary,  

 na Pustyni Arabskiej,  

 w Tybecie, 

  w Górach Skalistych. 
 



Pustynia żwirowa (serir, gibber) 

 Pustynia żwirowa - pustynia, efekt procesów 

eolicznych, głównie deflacji. 

 SERIR - (arab.) to nazwa pustyni żwirowej 

stosowana w północnej Afryce na Saharze i na 

Półwyspie Arabskim. 

 GIBBER to nazwa ciemnych pustyń żwirowych 

występujących w Australii - (Pustynia Simpsona 

oraz Pustynia Gibsona). Żwiry gibberu pochodzą z 

niszczenia skał krzemionkowych. Pokryte są 

warstwą zaokrąglonych kamyków. 



Pustynia piaszczysta (erg) 

 Pustynia piaszczysta w przeciwieństwie do kamienistych 
pokryta jest niemal wyłącznie drobnoziarnistym 
materiałem, który niejednokrotnie tworzy wydmy. Często 
powierzchnie tych pustyń poprzecinane są uedami, czyli 
wyschniętymi rzekami, które wypełniają się wodą w 
czasie gwałtownych, sporadycznych opadów deszczu.  

 PRZYKŁADY: 

 Wielki Erg Zachodni oraz Wielki Erg Wschodni, 

 Nefud (na Półwyspie Arabskim),  

 Wielka Pustynia Piaszczysta,  

 Wielka Pustynia Wiktorii,  

 Takla Makan, 

  Mohawe,  

 Atacama. 



Pustynia ilasta (takyr, kewir, plaja) 

 Pustynia ilasta odznacza się tym, że jej 

powierzchnię pokrywa twardy, spękany ił. 

Najczęściej jest ona zasolona, a w jej obrębie 

często spotykane są charakterystyczne wykwity 

węglanu wapnia, soli kamiennej bądź gipsu.  

 W momencie wystąpienia opadów przekształca 

się ona w bagnisty, grząski teren, lub też 

całkowicie zakryta zostaje wodą tworząc dno 

epizodycznego jeziora.  

 Pustynie ilaste posiadają swoje lokalne nazwy. W 

Ameryce Środkowej zwie się TAKYR, w Iranie- 

KEWIR, zaś w Ameryce Północnej- PLAJA. 



Rozmieszczenie pustyń na świecie 



Źródła informacji 

 Oblicza geografii-Roman Malarz, Marek Więckowski: Podręcznik dla Liceum 

Ogólnokształcącego, Nowa Era. 

 http://geomorawa.ucoz.pl/publ/dzialalnosc_rzezbotworcza_wiatru/1-1-0-242 

 https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D6o6mUlBh 

 http://flora-and-fauna.eu/powstawanie-wydm/ 

 https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pp_1/351_6_procesy_egzogeniczne/pp1_6_

05a.pdf 

 https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pustynia 

 https://www.geocaching.com/geocache/GC6FQ9R_czego-najwiecej-na-ziemi 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Eol_(syn_Hippotesa) 
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