
Procesy eoliczne 
Rodzaje pustyń i przyczyny ich 

występowania



Procesy eoliczne to działania wiatru kształtujące powierzchni Ziemi poprzez:

➢ Erozję 

➢ Transport

➢ Akumulację materiału skalnego

Ich intensywność zależy od:

➢ Kierunku wiatru

➢ Częstotliwości występowania wiatru

➢ Prędkości wiatru

➢ Podatności podłoża na wywiewanie i ścieranie

➢ Warunków klimatycznych

➢ Działalności człowieka

Procesy eoliczne

Eol - w mitologii greckiej 

władca wiatrów, syn Posejdona



Działalność wiatru

Działalność wiatru
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(deflacja) lub 

modelowanie

istniejących form 

skalnych 
(korazja).

Przenoszenie
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transportowanego 
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Niszcząca 

działalność wiatru



Erozja eoliczna to niszcząca działalność wiatru. 

Dzieli się na 2 procesy:

➢ Deflację

➢ Korazję

Erozja eoliczna

Niszcząca działalność wiatru

Deflacja Korazja



Deflacja – wywiewanie materiału mineralnego z powierzchni zbudowanych ze skał 

luźnych (np. piasek) i następnie przenoszenie go w inne miejsce.

Formy deflacyjne:

➢ Misy deflacyjne

➢ Ostańce deflacyjne

➢ Bruk deflacyjny

Deflacja



Misy (niecki) deflacyjne – rozległe zagłębienia terenu powstałe w wyniku

wywiewania dużych ilości piasku i pyłu na obszarach pozbawionych roślinności. 

Misy deflacyjne



Ostańce deflacyjne – pagórki o stromych stokach, które powstały w wyniku 

nierównomiernego wywiewania piasków lub pyłów, na co ma wpływ występowanie 

roślinności lub bardziej odpornych skał.

Ostańce deflacyjne



Bruk deflacyjny – pokrywa złożona z większych fragmentów skalnych, grubych 

żwirów, kamieni i głazów, powstała wskutek wywiewania drobniejszego materiału.

Bruk deflacyjny



Korazja – rysowanie, polerowanie, ścieranie i drążenie skał przez twarde ziarna 

mineralne unoszone przez wiatr. To modelowanie istniejących form skalnych. Proces 

ten zachodzi najintensywniej do ok. 30 cm nad powierzchnią terenu.  

Formy korazyjne:

➢ Graniaki wiatrowe

➢ Grzyby skalne

➢ Bruzdy korazyjne

Korazja



Grzyby skalne – pojedyncze skałki o kształcie zbliżonym do grzyba (podcięte przy 

podstawie – najintensywniejsza korazja; rozszerzające się ku górze)

Grzyby skalne



Graniaki wiatrowe – głazy i okruchy skalne o ściętych, wypolerowanych 

powierzchniach i wyraźnie zaznaczonych krawędziach (graniach). Powstają wskutek 

szlifowania i ścierania skały ziarnami mineralnymi od strony dowietrznej.

Graniaki wiatrowe



Bruzdy korazyjne – wąskie podłużne zagłębienia oddzielone od siebie ostrymi 

grzbietami skalnymi – jardangami.

Bruzdy korazyjne



Jardangi – długie, liczące od kilku do kilkudziesięciu metrów wysokości, równoległe 

grzbiety skalne, miedzy którymi są wąskie, podłużne zagłębienia (bruzdy, rynny 

korazyjne).

Jardangi



Transport wiatrowy



Transport wiatrowy (eoliczny) to przemieszczanie materiału przez wiatr.

➢ Pełzanie – materiał jest toczony po podłożu

➢ Saltacja (skakanie) – materiał odrywa się na chwilę od podłoża

➢ Suspensja – drobiny materiału utrzymują się w powietrzu przez dłuższy czas 

Transport eoliczny

materiał



Budująca 

działalność wiatru



➢ Siła transportowa maleje

➢ Materiał skalny akumuluje się w obniżeniach terenu lub za przeszkodami

Formy akumulacji eolicznej:

➢ Ripplemarki (zmarszczki eoliczne) – drobne piaszczyste grzbiety rozdzielone 

równoległymi, niewielkimi obniżeniami

➢ Wydmy – piaszczyste wzniesienia usypane przez wiatr:

o Stoki dowietrzne – łagodnie nachylone

o Stoki zawietrzne - strome

Akumulacja eoliczna



Ripplemarki 



➢ Barchany

➢ Wydmy paraboliczne

➢ Wydmy gwiaździste – na obszarach o zmiennych kierunkach wiatru

➢ Wydmy poprzeczne – kształt wałów ustawionych poprzecznie do kierunku wiania 

wiatru

➢ Wydmy podłużne - kształt wałów ułożonych zgodnie z kierunkiem wiania wiatru 

Rodzaje wydm



Barchany:

➢ Wydmy w kształcie sierpów

➢ Na obszarach pozbawionych roślinności

➢ Tam, gdzie wiatr wieje z jednego kierunku i ma umiarkowaną siłę

➢ Ramiona – zgodnie z kierunkiem wiania wiatru

➢ Ramiona poruszają się szybciej niż ich środkowe części 

Barchany



Barchany 



Wydmy paraboliczne:

➢ Tereny skąpej roślinności (np. nadmorskie)

➢ Ramiona – w przeciwną stronę do kierunku wiania wiatru

➢ Ramiona – poruszają się wolniej niż środkowe części

➢ Ramiona - unieruchomione przez roślinność 

Wydmy paraboliczne



Wydmy paraboliczne 



Wydmy gwiaździste



Wydmy poprzeczne



Wydmy podłużne



Pokrywy lessowe



Pokrywy lessowe tworzą się, gdy drobny pył przenoszony z obszarów pozbawionych 

roślinności jest wywiewany na znaczne odległości, a następnie osadzany wskutek 

zmniejszenia prędkości wiatru/ występowania barier terenowych. Są one podatne 

na erozję. Mają bardzo urozmaiconą rzeźbę. Na nich wytworzyły się czarnoziemy –

bardzo żyzne gleby.

Występowanie:

➢ Na północ i południe od Sahary

➢ Wschodnia część Chin (Wyżyna Lessowa)

➢ Ameryka Północna (Wielkie Równiny)

➢ Europa (od Anglii do Morza Czarnego i w głąb Azji Środkowej)

Pokrywy lessowe



Pokrywy lessowe



Pustynie



Pustynie – obszary niemal zupełnie pozbawione roślinności, których klimat cechują:

➢ Niska wilgotność powietrza

➢ Niewielka roczna suma opadów atmosferycznych

➢ Znaczne dobowe i roczne wahania temperatury powietrza

Pustynie



Pustynie dzielą się ze względu na materiał skalny na nich występujący na:

➢ Piaszczystą (erg)

➢ Żwirową (serir)

➢ Kamienistą (hamada)

➢ Ilastą

Rodzaje pustyń



➢ Występują tam wyraźnie ukształtowane wydmy

Występowanie:

o Wielki Erg Wschodni i Zachodni (Sahara)

o Ar-Rab-al-Chali (Półwysep Arabski)

o Kara-Kum (Azja Środkowa)

Pustynia piaszczysta – erg 



➢ Jest zbudowana ze żwirów i dużych ziaren piasku

Występowanie:

o Przedpole gór i płaskowyżów

o Pustynia Gobi – Azja Środkowa

o Sahara

o Półwysep Arabski

o Australia

Pustynia żwirowa – serir 



➢ Obszar pozbawiony roślinności i gleby, na którym są nagie skały formowane przez 

wiatr i wietrzenie mechaniczne

Występowanie:

o Azja Środkowa

o Wyżyna Irańska

o Sahara 

Pustynia kamienista – hamada 



➢ Powierzchnia pokryta stwardniałym i spękanym iłem

➢ Po obfitych opadach zamienia się okresowo w grząskie błoto/ jezioro

Występowanie:

o Ameryka Północne („playa”)

o Azja Środkowa („takyr”)

Pustynia ilasta



➢ Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony. Nowa Era – Podręcznik

➢ https://procesylitosfery.wordpress.com

➢ http://geografia24.pl

➢ https://epodreczniki.pl
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