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1. Wstęp i wiadomości ogólne o budowie geologicznej 
 

Geologiczne zajęcia terenowe w rejonie nadmorskim dla studentów Wydziału 
Geologiczno-Poszukiwawczego AGH odbyły się po raz pierwszy w roku 1986 z 
inicjatywy Profesora Janusza Kotlarczyka. Organizacją ćwiczeń zajął się dr inż. Tadeusz 
Leśniak. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów geologii z egzogenicznymi 
procesami geologicznymi, które miały miejsce w czwartorzędzie na terenie Polski. 
Dlatego też teren zajęć zlokalizowany został w Polsce północnej, na Pomorzu 
Gdańskim, gdzie efekty tych procesów są czytelne i łatwe do rozszyfrowania w terenie. 
Z uwagi na duże rozprzestrzenienie najciekawszych stanowisk geologicznych (w 
obszarze między Władysławowem, Łebą, Kościerzyną i Gdynią   rys. 4), wycieczki 
mają na ogół charakter autokarowy. Niektóre z wycieczek, te wzdłuż brzegu Bałtyku, 
można odbyć pieszo (Władysławowo Jastrzębia Góra), przy innych (Władysławowo 
Kuźnice) można częściowo korzystać z komunikacji PKP. 

Starsze podłoże obszaru zajęć stanowi fragment platformy wschodnioeuropejskiej, 
która od SW ograniczona jest strefą Teisseyre'a (rys. 1). Cokół tej platformy, 
skonsolidowany w orogenezie bajkalskiej (prekambr), przykryty jest niesfałdowanymi 
utworami paleozoicznymi i mezozoicznymi, stanowiącymi jej pokrywę. Drugorzędnymi 
jednostkami strukturalnymi są tutaj: wyniesienie Łeby (część północna obszaru 
ćwiczeń) i obniżenie (synekliza) perybałtyckie (część południowa). Na kredzie zalegają 
utwory trzeciorzędowe (rys. 1), stanowiące bezpośrednie podłoże osadów 
czwartorzędowych. 

 

 
 
Rys.1.    Mapa geologiczna Polski północnej bez utworów czwartorzędowych: 1 - jura, 2 - kreda; trzeciorzęd: 

3 - oligocen, 4 - miocen, 5 - pliocen; 6 - strefa Teyssere'a, 7 granice między jednostkami 
strukturalnymi cokołu platformy wschodnioeuropejskiej: A - wyniesienie Łeby, B - obniżenie 
perybałtyckie, C - wyniesienie mazurskie 
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Z utworów trzeciorzędowych na szczególną uwagę zasługują eoceńskie osady 
bursztynonośne, które w wyniku późniejszego rozmycia dostarczyły bursztynów do 
wyżej zalegających oligoceńskich piasków bursztynonośnych Sambii i Lidzbarka. 
Bursztyny te zostały ponownie przemieszczone do osadów czwartorzędowych przez 
wielokrotnie trans- gredujący tutaj lądolód. 

Wyższą część utworów trzeciorzędowych stanowi mioceńska formacja 
brunatnowęglowa (rys. 1). Są to na ogół drobnoziarniste i mułkowe piaski z ciemnymi 
laminami mułków, iłów i warstwami węgla brunatnego. Utwory te można spotkać w 
odsłonięciach osadów czwartorzędowych jako kry lodowcowe. Inne starsze utwory 
trzeciorzędowe, a lokalnie kredowe, przykryte są grubą pokrywą (o miąższości od 
kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu metrów) osadów czwartorzędowych pochodzenia 
lodowcowego. Są to różnego rodzaju gliny morenowe, piaski i żwiry fluwioglacjalne 
oraz osady limnoglacjalne. Z utworami mioceńskimi i czwartorzędowymi zapoznamy 
się szczegółowo w odsłonięciach, które będziemy oglądali w czasie wycieczek. 

W trakcie odbywania kolejnych wycieczek geologicznych będziemy mieli 
możliwość zapoznania się z różnymi formami ochrony przyrody. Są to między innymi: 
Słowiński Park Narodowy, Rezerwat Szczyt Wieżyca, Nadmorski Park Krajobrazowy, 
Trójmiejski Park Krajobrazowy i Kaszubski Park Krajobrazowy. 

 
 

2. Działalność geologiczna lądolodu na terenie Polski 
 
W czwartorzędzie formuje się ostatecznie geomorfologiczne oblicze północnej 

Polski. W plejstocenie, na terenie Polski miały miejsce kilkakrotne zlodowacenia 
(glacjały) spowodowane transgresją lądolodu skandynawskiego (tab. 1, rys. 2). Dlatego 
też w epoce tej wyróżnia się kilka glacjałów (Lindner, 1992), rozdzielonych 
interglacjałami (okresami, gdy lądolód wycofał się z obszaru Polski). Najstarszy glacjał 
Narwii jest nam prawie nie znany i wiemy o nim tylko (na podstawie gliny zwałowej), 
że dotarł on do środkowej Polski (przedpole Wyżyny Lubelskiej, Płock). Jego osady 
zostały w większości usunięte przez późniejsze procesy erozyjne. Natomiast więcej 
danych mamy o późniejszych zlodowaceniach południowopolskich (zlodowacenie Nidy, 
interglacjał małopolski, zlodowacenie Sanu 1, interglacjał ferdynandowski, 
zlodowacenie Sanu 2). Lądolód wkroczył wówczas na teren Karpat (najwyżej położone 
głazy narzutowe znajdują się na wysokości 420 m n.p.m.). W Tatrach w tym czasie 
występowały lodowce górskie (odległość między czołami lądolodu i lodowców górskich 
wynosiła około 60 km). Granica wiecznego śniegu w Tatrach wynosiła wtedy około 800 
m n.p.m. Interglacjał, który nastąpił po zlodowaceniach południowopolskich, był 
okresem długotrwałym. Średnia roczna temperatura wynosiła wówczas około 10°C, a 
średnia z okresu lata 17°C. 
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Tabela 1 
Geochronologiczny podział czwartorzędu 

 

 
 
OBJAŚNIENIA: F. – faza, I.F. – interfaza 
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Rys. 2.  Mapa zasięgu zlodowaceń w Polsce (wg Mojskiego 1968; nieco zmieniona): 1 - granica maksymalnego 

zasięgu lądolodu zlodowaceń południowopolskich, 2 - granica maksymalnego zasięgu lądolodu 
zlodowaceń środkowopolskich, 3 - osady lodowcowe fazy leszczyńskiej, 4 - osady lodowcowe fazy 
poznańskiej, 5 - osady lodowcowe fazy pomorskiej, 6 - utwory eluwialne i deluwialne poza zasięgiem 
lądolodu zlodowacenia północnopolskiego (z wyłączeniem obszarów górskich), 7 - lessy i osady 
lessowate, 8 - osady rzeczne, a w zasięgu lądolodu zlodowacenia północnopolskiego i na jego 
przedpolu również osady wodnolodowcowe, 9 - utwory eluwialne i deluwialne w obszarach górskich, 
10 - granica maksymalnego zasięgu lądolodu stadiału szczecińskiego, 11-13 granice maksymalnego 
zasięgu lądolodu: 11 - fazy leszczyńskiej, 12 - fazy poznańskiej, 13 - fazy pomorskiej, 14-15 zasięgi 
transgresji morskiej: 14 – w interglacjale eemskim, 15 – w interstadiale Brörup
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W trzecim okresie   zlodowaceń środkowopolskich (zlodowacenie Odry, interglacjał 

lubawski, zlodowacenie Warty)   czoło lądolodu (w czasie maksymalnego zasięgu) 
zatrzymało się na linii Kotlina Kłodzka   Górny Śląsk   Częstochowa   Góry 
Świętokrzyskie   Włodawa. Średnia temperatura roczna wynosiła wówczas od  -2°C do  
-5°C. Interglacjał eemski miał klimat zbliżony do dzisiejszego. 

Ostatnie zlodowacenie, znane pod nazwą glacjału bałtyckiego, północnopolskiego 
lub Wisły, jest najlepiej poznane pod każdym względem, gdyż z tego okresu zachowały 
się do dzisiaj liczne, świeże ślady (bez przekształceń) w postaci moren, żwirowisk i 
tysięcy jezior polodowcowych. Powierzchnia morfologiczna wysoczyzny 
polodowcowej uległa jedynie niewielkim zmianom związanym z erozyjną działalnością 
płynących tutaj małych cieków powierzchniowych (szczególnie w strefach 
obrzeżających pradoliny). 

Zlodowacenie północnopolskie w porównaniu z dwoma poprzednimi było 
najsłabsze, sięgające po linię Głogów   Poznań   Płock   Augustów. Objęło ono 30% 
obszaru Polski (środkowopolskie -79%, a południowopolskie -93%). Maksymalne 
rozprzestrzenienie się lądolodu przypada na drugą połowę rozważanego okresu zimnego 
(około 25 000 lat temu). Ostatnie zlodowacenie trwało 100 000 lat (tab. 1). W czasie 
zlodowacenia północnopolskiego możemy wyróżnić okresy o większych wahnięciach 
położenia czoła lodowca, tzw. stadiały (Torunia, Świecia, główny), przedzielone 
interstadiałem (Gniewu, Grudziądza), a także mniejsze wahnięcia   tzw. fazy (zarówno 
przy transgresji jak i recesji), rozdzielone interfazami (tab. 1, rys. 3, rys. 6). Poznanie 
przebiegu deglacjacji, rozpoczynającej się od momentu osiągnięcia przez lądolód 
maksymalnego zasięgu, jest możliwe głównie w świetle badań geomorfologicznych 
dotyczących form marginalnych, zanikającego lądolodu i jego wód roztopowych. O 
takim przebiegu deglacjacji, czyli narastania i ubywania czaszy lodowej ostatniego 
zlodowacenia, świadczą pokłady glin morenowych wraz z osadami 
międzymorenowymi. 

 W ostatnim stadiale głównym możemy wyróżnić sześć faz i pięć interfaz (Mojski 
1968; rys. 3). Faza najstarsza   przedpaudorfska   występuje w profilach lessu głównie 
soliflukcyjnego zalegającego na glebie interstadiału brörup, a pod glebą interfazy 
paudorfskiej. Faza druga   leszczyńska   obejmuje osady lodowcowe, których 
południową granicą jest odpowiednia granica form marginalnych oraz towarzyszące im 
osady wodnolodowcowe a od południa, głównie sandry. Młodsza od niej interfaza 
przedpoznańska zaznaczona jest w postaci osadów wodnolodowcowych i rzecznych, 
przykrytych z kolei przez osady lodowcowe fazy poznańskiej. Aktualnie, Lindner 
(1992) wyróżnia w stadiale głównym jedynie fazę leszczyńską. 

Kolejną interfazę, mazurską, cechuje obecność osadów jeziornych występujących na 
obszarze zlodowaconym. Utwory te przykryte są osadami lodowcowymi i 
wodnolodowcowymi fazy pomorskiej. Pozostała część stadiału głównego, a więc  
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Rys.3.  Krzywa zlodowacenia północnopolskiego 
(wg Mojskiego 1968 nieco zmieniona; nazwy w 
nawiasach [...] wg Lindnera 1992): S - stadiał 
szczeciński [Torunia], am - wahnięcie amersfort, Br - 
interstadiał brörup [Gniewu], G - stadiał główny 
[Świecia, interstadiał Grudziądza, główny], ppa - faza 
przedpaudorfska, pa - interfaza paudorfska [ppa, pa - 
stadiał Świecia interstadiał Grudziądza], le - faza 
leszczyńska, ppoz - interfaza przedpoznańska, poz - 
faza poznańska [le, ppoz, poz - faza leszczyńsko-
poznańska], ma - interfaza mazurska, pom - faza 
pomorska, gar - faza gardzieńska, böll - interaza 
bölling, sd - faza starszego dryasu (ławicy słupskiej), 
all - interfaza alleröd, md - faza młodszego dryasu, H 
- holocen 

interfaza böling, faza starszego dryasu, 
interfaza alleröd i faza młodszego 
dryasu nazywana jest schyłkiem 
zlodowacenia północnopolskiego 
(plejstocenu). Do powstałych wówczas 
utworów należą osady jeziorne, rzeczne 
i eoliczne. Górna granica zlodowacenia 
północnopolskiego pokrywa się z 
granicą między plejstocenem i 
holocenem. Deglacjacja obejmuje więc 
nie tylko recesję, wyrażoną krótszymi 
lub dłuższymi postojami czoła lądolodu 
na pewnej linii bez śladów oscylacji, nie 
tylko rozpad lodu na płaty martwego 
lodu, ale również ponowne nasunięcie 
na miejsce ustępowania lądolodu. 
Deglacjacja nie przebiegała więc w 
sposób ciągły i przerywały ją okresy 
ponownej glacjacji o zasięgu mniejszym 
od poprzedniej. W profilach 
geologicznych wyraża się to nowym 
pokładem gliny morenowej, a w 
morfologii różnymi formami 
marginalnymi. Fazę recesji lądolodu 
możemy przedstawić na mapie o małej 
podziałce za pomocą linii postoju 
lodowca, która jest średnią wypadkową 
linią graniczną wyznaczającą zasięg 
lądolodu w danym momencie recesji, 
bez względu na to czy jest to krawędź 
żywego lodu, zaznaczona wałami 
klasycznych moren czołowych, czy też 
strefa brzeżna lodu rozpadajacego się na 
martwe bryły, wyrażona przez różne 
zespoły form marginalnych, 
występujących w pewnym 
uszeregowaniu pozwalającym 
uchwycenie brzegu lodowca. 

Lądolód bałtycki rozprzestrzeniał się na terenie Polski bardzo nierównomiernie, 
posuwając się na Nizinie Wielkopolskiej o 200 km dalej na S niż na Pojezierzu 
Mazurskim. Fakt ten można wyjaśnić ogólnym nachyleniem Niżu Europejskiego ku 
NW. Kolejna przyczyna tkwi w anomaliach grawimetrycznych. Dodatnie anomalie 
grawimetryczne na płycie wschodnioeuropejskiej działały hamująco na rozwój lodowca.  
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W przyczynach wymienia się również wpływ głębokich struktur podłoża, a także ruchy 
neotektoniczne powodujące, silne dźwiganie się Polski NE. Bardziej bezpośredni wpływ 
na zasięg lądolodu miała rzeźba podłoża, po którym się poruszał 

 

2.1. Faza pomorska 
 
W czasie ćwiczeń zapoznamy się z geomorfologią obszaru uformowanego przez 

lądolód, który transgredował tutaj w fazie pomorskiej (rys. 4). Na rozprzestrzenienie 
lodowca w tej fazie wyjątkowo silny wpływ miało podłoże, co zostało zapisane w 
układzie i w strukturze moren czołowych. Główny wał tych moren powstał na linii 
jakiegoś progu, wyraźnie zarysowanego w rzeźbie podłoża na wysokości od 50 do 100 
m n.p.m. Wygięciom lobalnym krawędzi odpowiadają w podłożu obniżenia erozyjne 
niekiedy uwarunkowane tektonicznie. Dwa największe loby Odry i Wisły, związane są z 
obniżeniami erozyjno-tektonicznymi. 

 

 
 

Rys. 4.   Mapa morfologiczna Pomorza (wg Passendorfera i Wilczyńskiego 1961). Zlodowacenie północnopolskie: 
1 -  zasięg lądolodu fazy pomorskiej, 2 - zasięg lądolodu fazy gardzieńskiej, 3 - zasięgi lądolodu w 
okresie recesji lądolodu po fazie pomorskiej, 4 - sandry, 5 - doliny i pradoliny



�������

 12  

 
Lob Wisły powstał na osi bruzdy bałtyckiej, a inne mniejsze loby np. bytowski, 

rozwijały się wzdłuż osi starych dolin rzecznych widocznych w rzeźbie podłoża. Lob 
Wisły był otwarty tzn. miał odpływ na południe szlakiem dzisiejszej doliny Wisły do 
pradoliny Warty i Noteci. Moreny czołowe wyznaczające maksymalny zasięg lobu (rys. 
4) są wykształcone w postaci akumulacyjnych wałów (niekiedy o budowie spiętrzonej) i 
pagórków piaszczysto-gliniastych. 

Z fazą pomorską oraz postojami recesyjnymi jego najbliższego zaplecza wiążą się 
liczne i rozległe sandry, kierujące się do położonej dalej na S pradoliny Warty i Noteci. 
Sandry biorą początek z bram lodowcowych, do których wody roztopowe dochodziły 
licznymi rynnami subglacjalnymi i szczelinami lodowymi. Rozmiary sandrów wskazują 
na bardzo intensywne topnienie lodowca, tak na powierzchni jak i w spodzie. Sandry 
pomorskie należą do najbardziej typowych i najlepiej rozwiniętych stożków 
napływowych, przechodzących stopniowo w doliny sandrowe. 

Bardziej odległe zaplecze stadium pomorskiego odznacza się zupełnie odmiennymi 
cechami morfologicznymi. Przeważa płaska powierzchnia wysoczyzny i znacznie mniej 
jest ciągów morenowych, a przede wszystkim brak jest sandrów. Pojawia się natomiast 
złożona i zawiła sieć dolin i pradolin, odprowadzających na W i NW zarówno wody 
roztopowe jak i wody ekstraglacjalne, dochodzące z moren pomorskich. Ostateczny 
wpływ na morfologię powierzchni wysoczyzny miał przebieg deglacjacji. 

Wyróżniamy dwa zasadnicze typy deglacjacji: 
1) frontalną 
2) arealną.  

 
W obrębie tych typów można jeszcze mówić o różnych rodzajach deglacjacji. 

Generalnie można stwierdzić, iż przy deglacjacji frontalnej powstaje płaska lub lekko 
pofalowana powierzchnia wysoczyzny, na której pojawiać się mogą ciągi moren 
czołowych. Przy deglacjacji arealnej, przy której dochodzi do rozpadu lodowca na bryły 
martwego lodu, na zapleczu moreny czołowej powstaje bardzo urozmaicona 
powierzchnia morfologiczna z bardzo licznymi zagłębieniami stanowiącymi obecnie 
jeziora oczkowe. 

Procesowi deglacjacji, która przebiegała etapami utrwalonymi przez formy 
marginalne lądolodu, towarzyszyło wyzwalanie się wód proglacjalnych. Wody te 
oddalały się od krawędzi lądolodu w kierunku południowym, sypiąc stożki sandrowe, 
względnie wcinając się erozyjnie w podłoże, tworzyły na przedpolu lodowca sieć dolin 
wód roztopowych. Odpływ wód roztopowych w kierunku południowym, ułatwiony 
przez stożki sandrowe, był ograniczony (nachylenie powierzchni terenu ku N lub NW) i 
przekształcał się, w większym lub mniejszym oddaleniu od krawędzi lodowca w odpływ 
marginalny tj. równoleżnikowy, przeważnie w kierunku zachodnim. Erozja tych 
marginalnych rzek proglacjalnych dała początek pradolinom (Warty i Noteci   faza 
pomorska; Redy i Łeby   faza gardzieńska). 
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Z osadami, a także z formami morfologicznymi powstałymi w wyniku działalności 

lądolodu zapoznamy się w czasie wycieczek terenowych, z których jedna będzie 
prowadzić trasą z Władysławowa na Wieżycę. 

Morfologia wysoczyzny polodowcowej rejonu zajęć, powstała w czasie dwóch 
ostatnich, najmłodszych faz zlodowacenia północnopolskiego (pomorska i gardzieńska). 
W wyniku dwóch różnych rodzajów deglacjacji powstały dwa różne rodzaje 
powierzchni wysoczyzny. Wysoczyzna polodowcowa powstaje wskutek wytapiania 
materiału morenowego ze stagnujących bądź martwych mas lodowcowych, której 
ostateczna morfologia jest efektem procesów zachodzących w czasie deglacjacji. Są to 
rozległe obszary, zwykle górujące (kilkanaście do stu kilkudziesięciu metrów) ponad 
obszarami sąsiednimi. Zbudowane są one wewnątrz z naprzemianległych glin 
zwałowych i utworów fluwioglacjalnych, w obrębie których występują miejscami 
pakiety osadów limnoglacjalnych oraz kry lodowcowe. 

Przy deglacjacji frontalnej, w wyniku równomiernej depozycji materiału 
morenowego tworzy się powierzchnia płaska bez większych deniwelacji. Jedyne 
zróżnicowanie morfologiczne związane jest z nierównomiernym rozmieszczeniem 
materiału w masie lodowej lądolodu. W miejscu gdzie było więcej materiału 
klastycznego obserwujemy obecnie niewielkie wyniesienie morfologiczne, a gdzie było 
go mniej tam obecnie jest obniżenie. Deniwelacje te nie są duże i wynoszą zaledwie 
parę metrów. Taką powierzchnię morfologiczną będziemy obserwować jadąc z 
Władysławowa do Redy. 

Przy deglacjacji arealnej, w wyniku zakonserwowania w osadach morenowych brył 
martwego lodu, powstanie wysoczyzna o bardzo zróżnicowanej powierzchni 
morfologicznej. W miejscu, gdzie były bryły martwego lodu (wytopione w okresie 
alleröd), występują obecnie duże zagłębienia, które po ustąpieniu wiecznej zmarzliny 
(na początku preboreału) zostały wypełnione wodą i utworzyły się jeziora oczkowe. W 
pozostałych miejscach deponowany był materiał morenowy i aktualnie obserwujemy 
tam wyraźne wzniesienia. Deniwelacje związane z tym wynoszą kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt metrów. Morfologię taką będziemy obserwować jadąc po wysoczyźnie 
kaszubskiej na S od Żukowa. Właśnie w tym rejonie utworzona została najpiękniejsza 
część tej wysoczyzny tzw. Szwajcaria Kaszubska, której stolicą są Kartuzy. 

W czasie deglacjacji, jaka miała miejsce u schyłku plejstocenu, tworzyła się bardzo 
duża ilość wód polodowcowych. Wody te nie mając możliwości odpływu na południe 
(moreny czołowe wcześniejszych faz), płyną marginalnie (w kierunku zachodnim) 
wykorzystując obniżenia morfologiczne. Miały one bardzo dużą moc erozyjną i 
wyerodowały we wcześniej złożonym materiale glacjalnym, fluwioglacjalnym i 
limnoglacjalnym duże doliny o głębokości kilkudziesięciu metrów i szerokości kilku 
kilometrów (rys. 5). Doliny te nazywamy pradolinami, gdyż aktualnie płyną nimi małe 
rzeki. 
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Rys. 5.   Szkic geomorfologiczny zachodniego wybrzeża Zatoki Gdańskiej (wg Subotowicza 1980): 1 -litorynowa 
platforma abrazyjna, 2 - klif aktywny, 3 - klif martwy, 4 - przeważające kierunki prądu przybrzeżnego 
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Taką genezę mają między innymi   pradolina Redy - Łeby i meander Kaszubski 

oraz pradolina Płutnicy, które powstały w czasie fazy gardzieńskiej. Pradoliny 
podzieliły obszar wysoczyzny na szereg mniejszych fragmentów (np. Wysoczyzny: 
Lęborska, Główczyc, Kaszubska). Gdy mniejsze fragmenty wysoczyzny ograniczone są 
z jednej strony brzegiem morskim (rys. 5), to wówczas nazywamy je kępami (np. Kępy: 
Swarzewska, Pucka, Oksywska, Redłowska). Ważnymi cechami morfologicznymi 
pradolin są strome brzegi oraz płaskie i równe dno. Różnica morfologiczna pomiędzy 
pradoliną, a klasyczną doliną rzeczną polega na braku w pradolinie teras. 

Kolejnym procesem związanym z działalnością wód fluwioglacjalnych jest 
powstawanie jezior rynnowych. Z jeziorami takimi zapoznamy się na przykładzie 
Jeziora Raduńskiego i Ostrzyckiego. Jeziora te powstały w szczególnie sprzyjających 
warunkach, gdyż tworzyły się one w strefie kontaktowej lobu bytowskiego i Wisły. W 
związku ze zróżnicowaną prędkością płynięcia lodu w poszczególnych lobach (większa 
masa lobu Wisły, a tym samym większa prędkość), lód w miejscu zetknięcia był silnie 
spękany (głównie powstały szczeliny południkowe). Ułatwiało to powstawanie w czasie 
deglacjacji dużych i rozległych kanałów subglacjalnych. Wody płynące tymi kanałami 
miały bardzo dużą energię erozyjną, dzięki czemu wcinały się one głęboko w podłoże. 
Generalnie płynęły one z północy na południe, dlatego rynny były prostopadłe do czoła 
lądolodu. W przekroju podłużnym jak i w planie, kanały te miały kręty przebieg. Raz 
płynęły one wyżej, wchodząc całkowicie w masę lodową (kanały inglacjalne), a innym 
razem schodziły głęboko w podłoże (kanały subglacjalne). Dlatego też dna rynien w 
przekroju podłużnym są nierówne. Podobnie nierówne są aktualnie dna rynien w 
przekroju poprzecznym. Jest to związane z wytapianiem brył martwego lodu, który 
dostał się do osadu morenowego („błota” morenowego), w momencie zapadnięcia się 
stropu kanału subglacjalnego. Po wytopieniu brył lodu (w allerödzie) na powierzchni 
dna rynien powstały zagłębienia. Po ustąpieniu wiecznej marzłoci (w preboreale) i 
uruchomieniu wód podziemnych, rynny zostały wypełnione wodą tworząc jeziora. 

Będąc na północnym krańcu rynny raduńskiej, a także jadąc wzdłuż rynny 
raduńskiej i ostrzyckiej możemy zapoznać się z charakterystycznymi cechami 
morfologicznymi jezior rynnowych. Brzegi ich są strome (lokalnie złagodzone erozją 
wód powierzchniowych). Szerokość rynien jest niewielka i na ogół nie przekracza 300 
m. Duża jest natomiast długość, wynosząca kilkanaście km. Jak już wcześniej 
wspomniano rynny w planie są bardzo często kręte. Wyspy i groble obserwowane na 
obu jeziorach świadczą o nierówności dna. Jeziora rynnowe są na ogół płytkie, 
głębokości do kilkunastu metrów. 

 Z innym procesem związanym z geologiczną działalnością lądolodu zapoznamy się 
w punkcie widokowym na Złotej Górze w miejscowości Brodnica. Rozciąga się stąd 
piękna panorama w kierunku południowym, gdzie na horyzoncie rysują się Wzgórza 
Szymbarskie z najwyższym szczytem Wieżycą (328,7 m n.p.m.).  
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Wzgórza te są fragmentem kolejnej formy morfologicznej krajobrazu polodowcowego, 
a mianowicie moreny czołowej, która została utworzona w czasie postoju lądolodu w 
fazie pomorskiej. Pod względem genezy morena ta ma skomplikowany charakter. Jest to 
mianowicie morena spiętrzono-akumulacyjna. U dołu występują spiętrzone utwory 
polodowcowe (przez stopę transgredującego lądolodu), a wyżej występuje morena 
akumulacyjna. Wieżyca jest najwyższym szczytem na terenie Polski północnej. W 
przekroju poprzecznym wzgórze moreny czołowej jest asymetryczne   od północy 
strome, a od południa łagodne   co związane jest z akumulacją materiału okruchowego u 
czoła lądolodu. 

U wylotu kanałów subglacjalnych (rynien), wody polodowcowe przecinały pasmo 
moreny czołowej, tworząc bramy morenowe (lodowcowe). U wylotu rynny raduńskiej 
i ostrzyckiej powstała brama stężycka. Wody wypływające na przedpole bram zrzucały 
materiał okruchowy, tworząc potężne stożki napływowe tzw. sandry. Jednym z takich 
stożków jest sandr kościerski, utworzony na przedpolu bramy stężyckiej. Stożki te 
zbudowane są z utworów fluwioglacjalnych złożonych z piasków i żwirów (pospółka). 
Charakterystyczną cechą tych utworów jest przekątne warstwowanie typu rynnowego 
(korytowego) o połogim nachyleniu i bardzo zmiennym kierunku zapadania lamin. 
Utwory o takim warstwowaniu, powstają przez depozycję, a zarazem częściową erozję 
wcześniej złożonych osadów, przez rzeki roztokowe charakteryzujace się częstymi 
zmianami kierunku płynięcia wody wieloma korytami (rzeki warkoczowe). Często 
zmienia się również energia tych wód. Z utworami fluwioglacjalnymi można się 
zapoznać w jednej z wielu występujących w tym rejonie żwirowni (np. w Parszczycach, 
Mrzezinie, Choczewie). 

Z innymi formami geologicznymi związanymi z działalnością lądolodu zapoznamy 
się w czasie kolejnych wycieczek poświęconych innym procesom geologicznym. Będą 
to: 

- oz w Grapicach; 
- osady glacjalne, fluwioglacjalne i limnoglacjalne w klifach: jastrzębskim, 

chłapowskim i orłowskim, oraz limnoglacjalne w cegielni w Lęborku; 
- kra lodowcowa w klifie chłapowskim i orłowskim; 
- bruk morenowy w klifie chłapowskim i orłowskim. 
 
 
Oz obok sandru jest formą depozycyjną utworów fluwioglacjalnych, zbudowaną ze 

żwirów i piasków (pospółka). Podobnie jak w sandrach, osady te są źle wysortowane i 
obok ziarn frakcji pyłowej mogą występować otoczaki, a nawet głazy o średnicy 
kilkunastu a rzadziej kilkudziesięciu centymetrów. Osady te wykazują często 
niewyraźne warstwowanie przekątne, ale nie rynnowe jak w sandrach. Powierzchnie 
warstwowania przekątnego mogą tutaj być nachylone pod dużymi kątami (w sandrach 
nachylenie tych powierzchni nie przekracza 30°). W związku z tym, że ozy powstają w 
ciele lądolodu w kanałach in- lub subglacjalnych mogą one wykazywać różnego rodzaju 
deformacje (ciągłe i nieciągłe)  
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glacitektoniczne. Istotną cechą charakterystyczną ozów jest morfologia. Ozy występują 
na stosunkowo równej powierzchni wysoczyzny w postaci wału przebiegającego mniej 
więcej południkowo (prostopadle do ówczesnego czoła lądolodu). Wał ten, często o 
krętym przebiegu, ma wysokość kilkunastu metrów, a szerokość u podstawy nie 
przekracza kilkudziesięciu metrów. Stosunkowo duża jest długość i w przypadku ozu 
grapickiego wynosi ona około 1 km. 

Z glinami lodowcowymi (zwałowymi) możemy zapoznać się przy okazji wycieczek 
na klif jastrzębski i orłowski. Geomorfologicznie przy lądolodach możemy wydzielić 
morenę czołową, denną i powierzchniową, a w przypadku lodowców górskich morenę 
boczną i środkową. Natomiast genetycznie wyróżniamy gliny morenowe bazalne, 
ablacyjne (wytopiskowe) i spływowe. Morena czołowa składa się z gliny ablacyjnej, 
spływowej i bazalnej (mały udział procentowy). Morena denna (bazalna) składa się z 
gliny spływowej, ablacyjnej i bazalnej (duży udział procentowy). Charakterystycznymi 
cechami dla gliny bazalnej jest silna kompakcja, częsta orientacja wydłużonych 
głazików i bezładna struktura. Gliny ablacyjne wyróżniają się słabą kompakcją, złym 
wysortowaniem, jednak lepszym niż glina bazalna i linearnym ułożeniem głazików. 
Dodatkową cechą gliny spływowej, oprócz wyżej wymienionych, są struktury fluidalne. 
Rozpoznanie poszczególnych typów glin zwałowych wymaga szczegółowych badań 
sedymentologicznych, my jednak ograniczymy się tylko do rozpoznawania ogólnych 
cech charakterystycznych dla glin zwałowych. Są to: bardzo słaby stopień 
wysortowania (w podstawowej masie mułowo-piaskowej występuje dość licznie ił, żwir 
oraz głazy) oraz brak warstwowania (struktura bezładna zwana niekiedy masywną). 
Poza tym oglądane gliny charakteryzują się obecnością głazów skał skandynawskich, 
wapnistością i dobrą spoistością. Możemy również wyróżnić dwa rodzaje glin 
różniących się barwą. Gliny o zabarwieniu szarym są glinami starszymi (zabarwienie od 
roztartej substancji węgli brunatnych), a gliny jasnobrązowe są glinami młodszymi 
(lodowiec nie miał kontaktu z trzeciorzędowym podłożem). 

Kolejnym osadem powstałym w środowisku glacjalnym są iły zastoiskowe. 
Charakterystyczną cechą tych iłów w porównaniu z typowymi iłami warwowymi jest 
zmienna miąższość lamin niezależna od barwy. Laminy jasne mogą być cieńsze a 
ciemne grubsze. Związane to było z dynamiką wód wpływających do zastoisk, w 
których powstawały iły, a nie ze zmianami warunków klimatycznych w różnych porach 
roku, jak ma to miejsce w przypadku iłów warwowych. Najprawdopodobniej były to 
zastoiska dystalne zlokalizowne w dużej odległości od czoła lądolodu. Z iłami tego typu 
możemy się zapoznać w cegielni w Lęborku, a także w klifie jastrzębskim. Iły 
podścielone są często piaskami fluwioglacjalnymi, w których widoczne są niekiedy 
warstwowania przekątne typu riplemarkowego (obok warstwowań przekątnych dużej 
skali). 

Istotnym elementem budującym wysoczyznę są utwory fluwioglacjalne, które są 
bardzo dobrze odsłonięte w klifach: jastrzębskim, chłapowskim a także orłowskim.  
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Jak już wcześniej wspomniano są to słabo wysortowane piaski i żwiry o bardzo dobrze 
wykształconym warstwowaniu przekątnym dużej skali (najczęściej rynnowe), a rzadziej 
o warstwowaniu przekątnym małej skali typu riplemarkowego. 

Inną formą depozycji lodowcowej są kry lodowcowe, stanowiące duże fragmenty 
wyrwanego podłoża skalnego i przemieszczonego przez lodowiec. Kry występujące w 
klifach orłowskim i jastrzębskim zbudowane są z utworów trzeciorzędowych 
stanowiących tzw. mioceńską formację węgla brunatnego. Na terenie Polski znane są 
kry zbudowane z utworów różnego wieku (Kra Łukowska   jura, Kry Wolina   kreda). 
W krach lodowcowych możemy się zapoznać z litologią utworów mioceńskich 
podścielających osady czwartorzędowe w obszarze praktyk. Mamy tutaj do czynienia z 
piaskowcami bardzo drobnoziarnistymi (pylastymi), słabozwięzłymi, iłami oraz 
węglami brunatnymi. Osady te tworzyły się najprawdopodobniej, w strefach delt rzek 
uchodzących do jezior. W piaskach widoczne jest warstwowanie przekątne dużej skali 
(rynnowe, rzadziej tabularne). 

Niekiedy w profilu osadów glacjalnych, w nadkładzie glin zwałowych lub na 
powierzchni kier lodowcowych, występuje duże nagromadzenie otoczaków, głazików, a 
nawet większych bloków skał stanowiących bruk morenowy. Powstał on w wyniku 
rozmycia przez wody fluwioglacjalne, wcześniej utworzonych glin morenowych. Wody 
te wyniosły drobniejszy materiał klastyczny, pozostawiając na miejscu materiał grubszy   
otoczaki i głazy. Poruszając się po wysoczyźnie obserwujemy również rozsiane po jej 
powierzchni liczne głazy narzutowe (eratyki), o różnych rozmiarach dochodzących 
niekiedy do średnicy kilku metrów. 

W utworach fluwioglacjalnych występuje jedyna w swoim rodzaju jaskinia w 
miejscowości Mechowo na skraju Puszczy Darżlubskiej, będąca atrakcją turystyczną w 
skali europejskiej. Przebiega tutaj mała dolina okresowego potoku, w której w 
północnym zboczu odsłaniają się utwory fluwioglacjalne, wykształcone jako piaskowce 
zlepieńcowate o dobrze widocznym warstwowaniu przekątnym, w obrębie których 
powstały pustki o różnych rozmiarach i kształtach (korytarze i komory wysokości do 1,5 
m). Piaskowce te powstały w wyniku epigenetycznej, selektywnej cementacji piasków i 
żwirów fluwioglacjalnych. Spoiwem jest tutaj węglan wapnia, który pochodzi 
najprawdopodobniej z nadległych glin zwałowych zasobnych w pył węglanowy. Do 
żwirów CaCO3 doprowadzony został przez wody opadowe (wzbogacone w CO2) 
infiltrujące szczelinami spękań istniejących w glinach. Wody te rozpuszczały węglan 
wapnia i przemieszczały go, w postaci kwaśnego węglanu wapnia (Ca[HCO3]2), z glin 
do niżejległych piasków znajdujących się w strefie aeracji. Tutaj po uwolnieniu CO2 
następowało lokalne wytrącanie się CaCO3 i cementacja w tych strefach gdzie odbywał 
się grawitacyjny przepływ wód w dół (na przedłużeniu wyżej ległych w glinach 
szczelin). Po wyerodowaniu w tym rejonie doliny rzecznej, wody gruntowe były przez 
nią drenowane licznymi źródłami. Ich horyzontalny przepływ do doliny spowodował 
sufozyjne wynoszenie luźnego niescementowanego materiału piaszczystego. Pomiędzy  
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wcześniej scementowanymi partiami odpornymi na wypłukiwanie powstały 
nieregularne pustki tworzące aktualnie jaskinię prawie 30-metrowej długości. Dla 
ułatwienia zwiedzania jaskini, niektóre korytarze zostały poszerzone sztucznie. Przy 
wejściu do jaskini widoczne są nieregularne filary o różnych fantazyjnych kształtach. 

 

3. Działalność geologiczna morza w strefie brzegowej Bałtyku 
 
Przed omówieniem geologicznej działalności morza poniżej zostanie przedstawiona 

krótka historia Bałtyku, którą można podzielić na dwa główne okresy. W okresie 
późnoglacjalnym (około 13 000 lat temu) zmiany poziomu południowego Bałtyku (rys. 
6) wiązały się przede wszystkim z obecnością lądolodu w jego niecce. Zmiany te były 
następstwem cofania się czoła lądolodu ku północy. Poziom wód zmieniał się bardzo 
szybko i ogólnie obniżał się (do około 80 m poniżej poziomu wody w dzisiejszym 
Bałtyku). 

W okresie preborealnym (około 10 000 lat temu   na początku holocenu) mamy do 
czynienia z minimum eustatycznym wód oceanicznych i bałtyckich i do tego czasu w 
niecce utworzyło się jedynie jezioro przylodowe i lodowe. Najniższa preborealna linia 
brzegowa znajduje się obecnie na dnie Bałtyku, 80 m poniżej aktualnego poziomu 
morza (pnie drzew in situ w pobliżu Bornholmu). Wisła w tym czasie wcięła się w 
rejonie Gdańska do głębokości około 50 m poniżej aktualnej powierzchni terenu. 

W okresie postglacjalnym linia brzegowa przesunęła się od najniższego poziomu 
preborealnego do położenia dzisiejszego, co pozwala mówić o holoceńskiej transgresji 
południowego Bałtyku, która rozmiarem dorównuje późnoglacjalnej regresji. 
Transgresja ta przebiegała w dwóch fazach. Pierwsza przypada na drugą połowę okresu 
preborealnego (morze Yoldia). Druga nastąpiła w połowie optimum klimatycznego 
(okres atlantycki). Jest to znana transgresja litorynowa (trwająca do połowy subboreału), 
w czasie której poziom wody w Bałtyku był wyższy o 3 m (rys. 6) w stosunku do 
dzisiejszego poziomu, a kopalna linia brzegowa w wielu miejscach znajduje się na 
lądzie, na S od dzisiejszej linii brzegowej (morze Littorina). Przesuwanie się linii 
brzegowej ku południowi było szybkie, ale nie na tyle szybkie by abrazja nie nadążyła 
niszczyć dawnych form akumulacyjnych brzegu. 

Abrazja niszczyła na pewnych odcinkach również brzegi klifowe pozostawiając na 
zapleczu rozległą platformę abrazyjną. Z materiału pochodzącego z niszczenia brzegu 
klifowego na odcinkach akumulacyjnych narastały od strony brzegu mierzeje, które z 
czasem zapełniły wklęsłości dawnej linii brzegowej. W okresie tym poziom wody w 
Bałtyku nie wykazywał istotnych zmian, a rozwój linii brzegowej zmierzał do jej 
wyrównania. Obok erozji i akumulacji morskiej, a częściowo eolicznej, na przyległych 
nizinach nadmorskich (fragmenty dolin fluwioglacjalnych z zachowanym do dzisiaj 
jedynie południowym brzegiem) poważną rolę spełniał proces torfotwórczy oraz 
akumulacja powodziowa (morska i rzeczna). 
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Rys. 6.    Wykres zmian temperatur i poziomu wody Bałtyku u schyłku plejstocenu i w holocenie (wg Mojskiego 
1968) 
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Powstanie torfowisk (w obniżeniach morfologicznych) wiązało się z podnoszeniem 
poziomu wód gruntowych na terenie przybrzeża, spowodowanym podnoszeniem się 
poziomu wody w Bałtyku (transgresja). W efekcie doprowadziło to do wyrównania 
postglacjalnej powierzchni morfologicznej nizin nadmorskich. 

Proces postglacjalnej transgresji południowego Bałtyku nie ustał zupełnie lecz trwa 
nadal i w dalszym ciągu mamy do czynienia z wyrównywaniem linii brzegowej. Na 
pewnych odcinkach przeważa erozja, a na innych akumulacja. Główną rolę w 
formowaniu brzegów i przebiegu procesów brzegowych odgrywa falowanie. Bałtyk jest 
praktycznie morzem bezpływowym, gdyż skok pływu wynosi zaledwie 2 cm. Częste i 
istotne zmiany poziomu wody wywoływane są przez wiatry. Największe związane z 
tym zmiany wynoszą 3 m. Spiętrzenie wody przez wiatry sztormowe wiejące od 
północy wynosi 2 m, natomiast długotrwałe działanie wiatrów odlądowych obniża 
poziom wody o około 1 m. Przy skośnym nabiegu fal (najczęściej z NW, rzadziej z NE) 
tworzy się wzdłuż brzegu prąd litoralny (prąd przybrzeżny, rumoszowy), płynący 
głównie w zagłębieniach międzyrewowych, równolegle do brzegu. Przy prostopadłym 
nabiegu fal na brzeg, może powstać powierzchniowy prąd rozrywający. 

Jak wiadomo, fale powstają pod wpływem wiatru. Maksymalna wysokość fal jaką 
zanotowano na Bałtyku wyniosła 5,5 m. Parametry fali zależne są od głębokości. Na 
głębokości (H) równej połowie długości fali (L) (H = 1/2 L), orbity cząsteczek wody 
ulegają zmianie z orbit kolistych na elipsoidalne. W miarę zmniejszania się głębokości, 
fale stają się coraz bardziej płaskie i przy samym dnie ruch staje się prostolinijny, w 
przód (do brzegu) i w tył. Następuje wówczas skrócenie górnej półosi elipsy. Asymetria 
powoduje powstanie różnic prędkości ruchów wody przy dnie skierowanych ku 
przodowi i tyłowi, co wywołuje powstanie powrotnego prądu dennego. Asymetria fali 
rozwija się aż do momentu ostatecznego jej rozbicia. Przy małym nachyleniu dna przy 
brzegu, jak jest to w przypadku południowego brzegu Bałtyku, fale stopniowo tracą 
wysokość na dużym odcinku i do brzegu dochodzą już fale mniejszych rozmiarów, 
ulegając deformacji i ostatecznemu rozbiciu. Załamanie fali nazywamy grzywaczem, a 
ogólne zjawisko kipielą. Strefę ostatecznego załamania fali i jej rozbicia nazywamy 
przybojem. 

Ze względu na to, że w czasie wycieczek zapoznamy się z procesami geologicznymi 
mającymi miejsce w strefie brzegowej Bałtyku, poniżej omówiony zostanie 
szczegółowy jej podział (rys. 7). W zależności od procesu jaki dominuje w tej strefie 
wyróżniamy dwa rodzaje brzegu   akumulacjny i erozyjny. Strefa brzegowa 
ograniczona jest z jednej strony lądem (brzeg erozyjny   ostatnia nisza osuwiskowa od 
strony lądu, brzeg akumulacjny   zaplecze wydmy przedniej), a z drugiej strony 
morzem. 
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Przyjmuje się, iż morze zaczyna się od głębokości około 10 m (głębokość poniżej 

której zanika oddziaływanie falowania na dno). Taka głębokość w przypadku brzegu 
erozyjnego znajduje się w odległości około 600 m od brzegu, a przy brzegu 
akumulacyjnym w odległości około 1500 m. Strefę o głębokości większej niż 10 m 
stanowi głębia (w dialekcie kaszubskim   szor). 

W strefie brzegowej wyróżnia się trzy zasadnicze części:  
1) nadbrzeże, 
2) brzeg, 
3) przybrzeże. 
 
Nadbrzeże stanowią osuwiska lub wydmy przednie, a granica między brzegiem 

przebiega u czoła wydmy przedniej lub wzdłuż ostatniej od morza niszy osuwiskowej. 
Brzeg od przybrzeża ograniczony jest linią maksymalnego spływu. Brzeg dzielimy 

na dwie części: 
1) górny (suchy), 
2) dolny (mokry). 
 
Granica między nimi przebiega wzdłuż linii maksymalnego napływu, która jak 

wiemy jest dynamiczna (położenie granicy ulega częstym zmianom), uzależniona od 
energii fal. W przypadku fal sztormowych falowanie może dochodzić do nadbrzeża i 
brak będzie brzegu górnego. W obrębie brzegu dolnego możemy wyróżnić brzeg niższy 
i wyższy. Granicę między nimi stanowi średni poziom wody. W strefie granicznej 
między brzegiem a przybrzeżem tworzy się stopień przyboju (kasz. zoloj). W obrębie 
przybrzeża możemy wyróżnić w dnie szereg nierówności równoległych do brzegu. Są to 
podłużne wały piaszczyste tzw. rewy (w dialekcie kaszubskim: I rewa - osuch, II rewa - 
rewa, III rewa - rewa szorowa), rozdzielone obniżeniami (rów, rzyka). 

3.1. Procesy akumulacyjne 
 

Aktualnie, podobnie jak i w przeszłości, na wielu odcinkach południowego brzegu 
Bałtyku mamy do czynienia z działalnością akumulacyjną. O działalności tej świadczą 
duże formy akumulacyjne jakimi są mierzeje z czynnymi lub martwymi wydmami na 
zapleczu oraz półwysep Helski. Materiał piaszczysty deponowany tutaj pochodzi bądź z 
niszczenia brzegów klifowych, bądź z dna. Transport tego materiału odbywa się 
głównie przez prądy litoralne, a także przez falowanie. 

Obecnie wzdłuż wybrzeża istnieją dwa prądy litoralne (rumowiskowe) biorące 
początek w Zatoce Koszalińskiej. Jeden kieruje się ku zachodowi i głównie podtrzymuje 
proces akumulacji przy ujściu Świny (nadbudowa delty), a drugi skierowany jest ku 
wschodowi i wytraca część materiału transportowanego obok mierzei łebskiej. Prąd ten 
przemieszcza się dalej do Władysławowa, gdzie w rejonie nowowybudowanego  
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portu (1935-1937 r.) traci pozostałą część transportowanego rumowiska. Wcześniej 
materiał okruchowy transportowany był dalej w kierunku wschodnim (nadbudowywując 
kosę helską) i ostatecznie zrzucany był przy końcu półwyspu helskiego. 

Wszystkie formy akumulacyjne możemy podzielić na cztery zasadnicze grupy. 
Pierwszą stanowią formy przystające, której przedstawicielem jest piaszczysty wał 
brzegowy, deponowany w strefie granicznej między brzegiem dolnym niższym a 
wyższym. 

Druga grupa to formy swobodne połączone jednym końcem z brzegiem. Klasyczną 
dużą formą jest półwysep Helski, długości około 35 km i szerokości od 200 m  do 
około 2 km. Półwysep jest efektem sedymentacji piasku morskiego (trwającej już od 
transgresji ancylusowej), transportowanego z zachodu przez prąd litoralny. W XVI i 
XVII wieku półwysep był systemem wysp nie powiązanych z lądem (wyspy Jastarni, 
Kuźnicy). Później nastąpiło ich połączenie z lądem. Istnienie tej kosy jest efektem 
równowagi pomiędzy sedymentacją a erozją morza. W XIX wieku kosa była często 
przerywana. W ostatnim okresie w związku z zaburzeniem tej równowagi, przez 
wybudowany port we Władysławowie (zatrzymanie transportu rumowiska), dochodzi 
do erozji półwyspu i częstego przerywania w czasie sztormów. Aby tego uniknąć 
rozpoczęto działanie zapobiegające erozji półwyspu. Na odcinku Władysławowo   
Kuźnice (najintensywniej erodowanym) zbudowano prostopadłe do linii brzegowej 
ostrogi (szereg palisadowy), złożone z pali drewnianych lub betonowych. Kosa 
podobnie jak i Mierzeja Łebska nadbudowana jest piaskiem eolicznym deponowanym w 
formie różnego rodzaju wydm. 

Trzecia grupa to formy zamykające. Należą do nich mierzeje, takie jak Łebska 
zamykająca od północy jezioro Łebsko i Wiślana zamykająca Zalew Wiślany. Poza tym 
w czasie wędrówki wzdłuż brzegu będziemy obserwować liczne mikroformy tak 
swobodne (mikrokosy), jak i zamykające (mikromierzeje) odcinające od morza 
mikrolaguny. 

Ostatnią czwartą grupę stanowią formy oddalone, do których zaliczamy przede 
wszystkim rewy, a także jedyny w swoim rodzaju Ryf Mewi oddzielający Zatokę Pucką 
od Gdańskiej (rys. 5). Rewy będące piaszczystymi wałami zanurzonymi pod 
powierzchnią morza są charakterystyczne dla mórz bezpływowych. Geneza rew nie jest 
ostatecznie wyjaśniona. Powstają one na słabo nachylonych dnach przybrzeża w 
miejscu pierwszego załamania fali. Tworzy się tam występ powodujący dalszą, większą 
deformację fali biegnącej do brzegu. Później fala staje się ponownie symetryczna (jeżeli 
jest duża odległość do brzegu), ale o mniejszych rozmiarach i znowu może się utworzyć 
następny występ, dający początek kolejnej rewie. Po silnym sztormie może wynurzyć 
się I rewa, tworząc barierę, czyli formę przejściową między mierzeją a wałem 
brzegowym. Bariera ta może przekształcić się w kosę, łącząc się jednym końcem z 
brzegiem. Ryf Mewi (Rewa Mew) powstał  
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natomiast w wyniku depozycji materiału piaszczystego przez skomplikowany system 
prądów przybrzeżnych jakie powstają w Zatoce Gdańskiej (rys. 8). Ryf ten biegnie od 
zachodniego brzegu zatoki w rejonie Rewy, gdzie utworzył się niewielki półwysep 
(kasz. szpyrk) w kierunku północnym i dochodzi do kosy helskiej w rejonie położonym 
na E od Kuźnicy. Przy niskim poziomie wody w zatoce może dojść do jego 
częściowego wynurzenia. 

 

 
 

Rys. 8.  Szkic sytuacyjny Rewy Mew w Zatoce Gdańskiej (wg Bohdziewicza 1960): 1 -izobaty, 2 - głębokości 
0  - 2 m, 3 - schemat kierunków przeważających prądów morskich, 4 - piaski morskie i wydmowe, 5 – 
Meander Kaszubski, 6 – kępy dyluwialne
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3.2. Procesy erozyjne 
 
Aktualnie Bałtyk wykazuje tendencję transgresywną co uwidocznia się na wielu 

odcinkach istnieniem żywych i aktywnych klifów, w miejscach gdzie morze styka się 
bezpośrednio z wysoczyzną polodowcową, zbudowaną jak wiemy z różnych utworów 
lodowcowych. W rejonie zajęć występuje kilka czynnych klifów (rys. 5). Na Kępie 
Swarzewskiej są to: jastrzębski, rozewski, chłapowski i gnieżdżewski; na Kępie Puckiej: 
pucki i osłoniński; na Kępie Oksywskiej: mecheliński; na Kępie Redłowskiej: gdyński i 
orłowski. My zapoznamy się tylko z niektórymi z nich, a mianowicie z klifami: 
jastrzębskim, rozewskim, chłapowskim i orłowskim. Klasyczne brzegi klifowe z 
pionowymi skarpami oraz z widocznymi niekiedy niszami abrazyjnymi mogły 
powstać tylko tam, gdzie brzegi zbudowane są ze spoistych glin zwałowych lub mniej 
od nich spoistych, pylastych piaskowców trzeciorzędowych. Na zapleczu klifów w 
wyniku działającej na dno abrazji, przy długotrwałej transgresji jaką była transgresja 
morza litorynowego, powstały platformy abrazyjne (rys. 5). Niekiedy u podnóża 
klifów zachowane są terasy burzowe (bermy). W związku z ciągłym zaburzaniem 
stateczności zbocza klifu przez abrazję morską, obserwujemy tutaj liczne 
powierzchniowe ruchy masowe. W zależności od skał budujących brzeg, występują 
tutaj obrywy (glina zwałowa), osuwiska (piaskowce w krach trzeciorzędowych, iły 
zastoiskowe, utory fluwioglacjalne), osypiska (piaski i żwiry fluwioglacjalne) i spływy 
(iły i piaski zastoiskowe). Bardzo ważną cechą, świadczącą o erozyjnym charakterze 
brzegu, jest mała szerokość plaży (kilkanaście metrów). W przypadku przewagi 
akumulacji plaża jest szeroka. 

Erozji brzegów Bałtyku przeciwstawia się człowiek, budując różnego rodzaju 
zabezpieczenia i wykonując zabiegi inżynieryjne. Taką budowlą jest opaska betonowa 
chroniąca najdalej na północ wysunięty fragment lądu (Przylądek Rozewie). Długość tej 
opaski wynosi tutaj około 1 km. Wybudowana ona została przed I wojną światową i 
obecnie, w związku z jej niszczeniem, jest sukcesywnie odbudowywana. Inną formą 
chroniącą brzeg, zastosowaną w ostatnim okresie, są tak zwane gabiony. Z takim 
zabezpieczeniem możemy się spotkać we fragmencie klifu jastrzębskiego, gdzie w 1994 
roku powstało duże osuwisko, zagrażające budynkom znajdującym się tuż przy 
nadbrzeżu. Osłabienie erozyjnej działalności powoduje również wcześniej wspomniany 
szereg palisadowy, zastosowany na Półwyspie Helskim (na odcinku między 
Władysławowem a Kuźnicą). 

Od 1993 roku, również na tym samym odcinku półwyspu, w związku z jego częstym 
przerywaniem (w czasie sztormów), postanowiono nadbudowywać plażę od strony 
morza, przez przepompowywanie na nią piasku z dna Zatoki Puckiej. Powoduje to 
uzupełnienie rumowiska (prądu litoralnego) materiałem okruchowym, a tym samym 
osłabienie jego działalności erozyjnej. Uzupełnianie rumowiska w piasek odbywa się  
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także przez przetransportowanie statkami piasku wybieranego w rejonie portu we 
Władysławowie, w rejon położony na SE od falochronu. W ten sposób prąd przybrzeżny 
płynący wzdłuż półwyspu uzupełniany jest w materiał okruchowy. Wydaje się, że 
wszystkie te zabiegi zdążające do ochrony lądu przed erozją morską dadzą efekty 
krótkotrwałe, gdyż obecny poziom wód oceanu światowego, a w tym i Bałtyku 
wykazuje tendencję wzrostową (tendencja transgresywna). 

 

4. Działalność geologiczna wiatru w rejonie Łeby 
 
Z geologiczną działalnością wiatru zapoznamy się w rejonie położonym na zachód 

od Łeby w strefie, gdzie występują czynne wydmy. Powstają one w obszarach, w 
których jest nadmiar materiału piaszczystego (bilans dodatni   ilość piasku 
wywiewanego jest równa lub mniejsza od ilości piasku dostarczanego). Takimi 
obszarami są pustynie, rejony nadmorskie (o akumulacyjnym charakterze brzegu) i 
strefy dolin rzecznych (o przewadze akumulacji). Z jednym z takich przypadków mamy 
do czynienia na Mierzei Łebskiej, gdzie występują typowe wydmy nadmorskie na 
zapleczu brzegu o charakterze akumulacyjnym (rys. 9). Dla wyjaśnienia obecności 
aktywnych wydm w tym rejonie, ważne jest pochodzenie materiału piaszczystego, z 
którego te wydmy są zbudowane. Na brzegu, długości około 75 kilometrów, mającym 
charakter mierzei (pomiędzy ujściem Łupawy w rejonie Rowów, a miejscowością 
Białogóra) czynne wydmy występują jedynie na 20 kilometrowym odcinku (na zachód 
od Łeby). Jest to obszar Słowińskiego Parku Narodowego. Na pozostałej części mierzei 
występują wydmy martwe. Oznacza to, że tylko w rejonie Łeby mamy do czynienia z 
dodatnim, a co najmniej zerowym bilansem piasku. Dlatego rodzi się pytanie o 
pochodzenie nadmiaru materiału piaszczystego w tym rejonie. Przyjmuje się, iż materiał 
ten pochodzi z kilku źródeł: 

- z rozmycia klifu położonego na zachód od wydm łebskich, biegnącego od Ustki 
do Rowów; 

- z przeobrażenia starych wydm przedlitorynowych rejonu Łeby; 
- z osadów plejstoceńskich przy sukcesywnym dźwiganiu się rejonu Łeby; 
- z płycizn położonych na dnie morskim w rejonie Ławicy Słupskiej. 
Głównym źródłem materiału piaszczystego jest Ławica Słupska (przy stopniowym 

dźwiganiu się tego rejonu). Jedynie około 10% piasku pochodzi z niszczonego klifu 
pomiędzy Ustką a Rowami. O permanentnym dostarczaniu przez morze materiału 
piaszczystego i jego depozycji, świadczy szeroka plaża (szerokości ponad 100 m). 
Tworzą się tutaj typowe formy akumulacyjne strefy brzegowej, którymi 
nadbudowywana jest plaża. Są to wały brzegowe powstające przez ciągłe deponowanie 
piasku w postaci wałków napływu. Tym sposobem dostarczane jest około 130 000 ton 
piasku rocznie na odcinku plaży wynoszącym 1 km. 
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Innymi formami, dzięki którym plaża ulega poszerzaniu, są mikrolaguny (laguny 
plażowe), które w końcowej fazie rozwoju są całkowicie wypełniane piaskiem. Tym 
sposobem na odcinku 1 km plaży dostarczane jest rocznie około 36 000 ton piasku. 
Akumulacja nie może odbywać się przez cały rok, gdyż w okresie zimowym (przez 
około 1,5 miesiąca) morze bywa zamarznięte. Stwierdzono również, iż w tym samym 
czasie pewne odcinki brzegu mają charakter akumulacjny (60%), inne erozyjny (15%), a 
jeszcze inne są obojętne (25%). Generalnie jednak jest to brzeg wyraźnie akumulacyjny. 
Mimo tego, szerokość plaży nie powiększa się, gdyż oprócz akumulacji morskiej 
(poszerzającej plażę) odbywa się tutaj ciągła deflacja (wywiewanie piasku), 
spowodowana wiatrami wiejącymi prawie bez przerwy (cisza na plaży stanowi 2-3% 
roku). Przeważająca część wiatrów (około 70%) wieje z kierunku północnego i 
północno-zachodniego. Najczęściej wieją wiatry o sile rzędu 4-5°B (prędkość mniejsza 
od 8 m/s), a dość często rzędu 6-7°B (prędkość powyżej 10 m/s). Przy reprezentatywnej 
prędkości wiatru (mniejszej od 10 m/s), z plaży wywiewane są, głównie w kierunku 
lądu (około 10-15% wraca do morza) ziarna o średnicy mniejszej od 0,8 mm (piasek 
plażowy zawiera ponad 99% ziaren o takiej średnicy). Przy wietrze o sile 5°B, 90% 
piasku transportowane jest przez toczenie, 9% unoszone jest na wysokości 3 cm, a tylko 
1% na wysokości do 12 cm. Stanowi to tzw. potok rumowiska lub przesłonę trakcyjną. 

Deflacja nie odbywa się na całej szerokości plaży. Z deflacją nie mamy do czynienia 
na brzegu dolnym (mokry) ani w górnej części brzegu górnego (akumulacja eoliczna). 
Przyjmując reprezentatywną szerokość plaży wynoszącą tutaj 70 m należy przyjąć, że 
tylko w środkowej części plaży (szerokości 40 m) odbywa się deflacja (rys. 10). W 
strefie tej po wywianiu piasku, pozostaje na powierzchni plaży, residuum deflacyjne 
tworzące „płaszcz” kamienisty (pola deflacyjne). Na szerokości około 20 m od strony 
nadbrzeża trwa akumulacja eoliczna, prowadząca w efekcie końcowym do powstania 
wydmy przedniej. W tej części plaży (rys. 10) powstają różne mniejsze formy 
akumulacyjne takie jak riplemarki, szlejfy, zaspy piaskowe, zaczątkowe wydmy 
plażowe(barchany, wydmy paraboliczne). U podnóża wydmy przedniej (wysokości do 
10 m) tworzą się nowe rzędy wydm (wysokości 3 - 5 m) równoległych do głównego 
wału. Niekiedy są do niego doklejane, powodując jego rozrastanie. Na szerokości około 
10 m od strony przybrzeża (brzeg dolny) deflacja jest niemożliwa z uwagi na 
zawilgocenie. Badania prowadzone nad deflacją, przy plaży o takiej szerokości 
wykazały, iż z odcinka jednokilometrowego wywiewane jest około 158 000 ton piasku 
rocznie. Stwierdzono również, iż abrazja morska w czasie sztormu, zabiera z takiego 
odcinka plaży z powrotem w morze około 8 000 ton piasku rocznie. 

Z przytoczonych powyżej danych wynika, że ilość piasku dostarczanego do plaży 
jest równa ilości piasku jaka jest z niej odprowadzana (głównie wywiewana), czyli 
bilans plaży jest równy zeru. Przy przeważających kierunkach wiania wiatru  
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(ku S, SE i SW) obserwujemy przemieszczanie się piasku przez główny wał wydmowy. 
Proces ten jest wolny i wielocykliczny. Materiał piaszczysty dostarczany w ten sposób 
na ląd jest tutaj akumulowany w postaci typowych dużych wydm (rys. 10). W fazie 
początkowej tworzą się barchany, które w następnych etapach przeobrażają się w 
wydmy barchano-łukowe paraboliczne, a dalej łukowe eliptyczne. Przy równowadze 
procesów morfotwórczych nastepuje starzenie wydmy (porastanie roślinnością), a w 
ostatniej fazie następuje jej niszczenie. 
 

 
 
Rys. 10. Szkic geomorfologiczny wybrzeża w rejonie wydm łebskich: A - brzeg dolny, B - brzeg górny deflacyjny, 

C - brzeg górny akumulacjny, 1 - mikrolaguny, 2 - wydmy plażowe (zaspy piaskowe, barchany, 
paraboliczne i przejściowe), 3 - pola deflacyjne, 4 - wydmy zaczątkowe podłużne, 5 - wydmy przednie, 6 
- klif wydmowy, 7 - martwy klif wydmowy, 8 - nadbrzeżny wał wydmowy, 9 - reliktowy wał wydmowy, 
10 - wydmuszyska (płytkie odsłonięcia kopalnych piasków wydmowych), 11 - rowy, rynny i misy 
deflacyjne, 12 - ostańce deflacyjne, 13 - wydma łukowa eliptyczna, 14 - barchan, 15 - wydma barchano-
łukowa paraboliczna, 16- wydma o złożonym kształcie z drugorzędnym barchanem odwróconym (a) 

 
Czynne wydmy wędrują generalnie w kierunku wschodnim z różnymi prędkościami 

(od 3,4 do 9,7 m na rok). Wydma, z którą zapoznamy się bezpośrednio (tzw. Biała Góra 
- Łącka Góra), wędruje z prędkością 4,45 m na rok, wkraczając na obszar leśny i 
powodując jego obumieranie (cmentarzysko leśne). Charakteryzuje się ona podobnie jak 
inne wydmy, łagodnym stokiem dowietrznym (nachylenie 7 - 10°) i bardziej stromym 
stokiem zawietrznym (rzędu 30°   kąt naturalnego zsypu).  
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Podłoże na stoku dowietrznym jest mocno ubite i pokryte asymetrycznymi 
riplemarkami o różnej morfologi (rys. 11), natomiast w stoku zawietrznym piasek jest 
mniej zbity. Niekiedy na stoku dowietrznym powstają drugorzędne małe wydmy typu 
barchanów, utworzone często przez wiatry wiejące z przeciwnego kierunku (ze 
wschodu). 
 

 
 

Rys. 11.  Morfologia zmarszczek prądowych i falowych
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Na polach wydmowych obserwujemy również działalność deflacyjną. Działalności 

tej podlegają stare nieruchome wydmy. Powstają tutaj różnego rodzaju formy 
deflacyjne. Są to przede wszystkim niecki deflacyjne o średnicy rzędu od 10 do 50 m i 
głębokości 17 m. Wywiewanie sięga do poziomu wód gruntowych. Miejscami 
zachowane są wyżej położone reliktowe niecki z okresu, gdy poziom wody gruntowej 
był wyższy. Niekiedy niecki przechodzą w rynny lub rowy deflacyjne o szerokości od 
10 do 30 m, długości od 200 do 300 m i głębokości od 3 do 5 m. Innymi formami są 
misy deflacyjne powstające na zapleczu wydm barchano-łukowych i łukowych. Dno ich 
jest płaskie i uwarunkowane poziomem wód gruntowych. Czasami misy te o średnicy 
od 50 do 200 m są wypełnione wodą i powstają jeziorka. Pola deflacyjne są to obniżenia 
o urozmaiconej rzeźbie spowodowanej obecnością ostańców deflacyjnych lub grzęd 
deflacyjnych. 

Niekiedy w świeżo niszczonych skarpach ostańców, możemy zaobserwować 
wewnętrzną budowę wydm. Widzimy tutaj szereg zestawów warstwowania przekątnego 
dużej skali, które są oddzielone powierzchniami erozyjnymi. Są to głównie 
warstwowania przekątne typu klinowego. Na zakończenie omawiania działalności 
eolicznej należy podać najważniejsze cechy litologiczne piasków eolicznych, które 
możemy tutaj z łatwością zaobserwować. Są to głównie drobnoziarniste piaski 
kwarcowe (niekiedy wzbogacone w minerały ciężkie   magnetyt), bardzo dobrze 
wysortowane. Powierzchnie ziarn kwarcu są często matowe. 

 

5. Działalność geologiczna jezior 
 
W obszarze pojezierza pomorskiego występuje obecnie bardzo duża ilość jezior 

różnego pochodzenia. Istniały tutaj również jeziora, o obecności których świadczą 
jedynie osady. Czas istnienia jezior liczony jest w tysiącach lat i uzależniony jest od 
różnych czynników, jakimi są: ich wymiary, intensywność dostawy do nich materiału 
okruchowego i fitogenicznego oraz klimat. Główną grupą genetyczną są tutaj jeziora 
pochodzenia lodowcowego. Będą to jeziora zastoiskowe, rynnowe, oczkowe i 
wytopiskowe. 

Jeziora zastoiskowe występowały na przedpolu lądolodu (glacjału 
północnopolskiego) bliżej (proksymalne) lub dalej (dystalne) od jego czoła. Powstawały 
one w bezodpływowych zagłębieniach wysoczyzny, do których dostarczane były, 
mniejszymi lub większymi ciekami powierzchniowymi, wody fluwioglacjalne wraz z 
niesionym materiałem drobnookruchowym i ilastym. W jeziorach tych, jak wiemy z 
rozdziału 2., tworzyły się jedynie osady drobnoklastyczne (głównie iły i muły). W 
osadach tych nie występują w ogóle szczątki organiczne (nie było warunków do 
rozwoju życia   bardzo niska temperatura wody). Innym typem z tej grupy są jeziora 
oczkowe powstałe z początkiem holocenu. Utworzyły się one w zagłębieniach  
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powierzchni wysoczyzny powstałych ponad wytopionymi bryłami martwego lodu, oraz 
po ustąpieniu wiecznej marzłoci (w preboreale), przez ich wypełnienie wodami 
atmosferycznymi. W jeziorach tych odbywała się i trwa obecnie akumulacja materiału 
okruchowego jak i roślinnego. Najpierw tworzą się osady klastyczne, co powoduje ich 
spłycenie, a później od brzegów wkracza roślinność bagienna i w efekcie końcowym po 
całkowitym zarośnięciu jeziora dochodzi do powstania torfów. W czasie wycieczek po 
pojezierzu możemy obserwować jeziora oczkowe, które znajdują się w różnym stadium 
rozwoju. Niekiedy o istnieniu tych jezior w przeszłości, mówi nam brunatnoczarne 
zabarwienie gleb, spowodowane obecnością w podłożu torfu. W sprzyjających 
warunkach (przy zasilaniu wód jezior przez wody podziemne), przed powstaniem torfu, 
mogło dojść do depozycji węglanu wapnia i powstania kredy jeziornej. 

Z kolejnym typem jezior o podobnej genezie jak jeziora oczkowe zapoznamy się na 
przykładzie istniejącego w rejonie Góry Pomorskiej (schyłek plejstocenu   holocen) 
jeziora wytopiskowego. Obecnie w rejonie tym znajduje się antropogeniczne Jezioro 
Orle, utworzone w wyniku eksploatacji kredy jeziornej, prowadzonej tutaj już od 1872 
roku. Jezioro wytopiskowe powstało w miejscu, gdzie wewnątrz osadów glacjalnych 
zakonserwowana została (podczas deglacjacji) duża bryła martwego lodu (w rejonie tym 
takich brył było kilka). W czasie postoju czoła lądolodu w fazie gardzieńskiej, w rejonie 
tym utworzyła się pradolina Redy-Łeby mająca tu największą szerokość (około 4 km). 
Erozja wód fluwioglacjalnych doprowadziła do częściowego odpreparowania tych brył. 
U schyłku plejstocenu w allerödzie (por. tab. 1, rys. 6), następuje roztopienie bryły lodu 
i wypełnienie obniżenia wodą, dając początek istnienia jeziora wytopiskowego. 

Ze stromych skarp wysoczyzny ograniczających pradolinę Łeby (gołych   nie 
porośniętych jeszcze roślinnością) wypłukiwany jest wodami powierzchniowymi, 
drobny materiał mułowo-ilasty, a w mniejszości piaszczysty. Jest on transportowany 
ciekami powierzchniowymi do wytopiska położonego na dnie pradoliny. W późnym 
glacjale następuje wyrównywanie dna i stopniowe zasypywanie jeziora. 

W wyniku dalszego ocieplenia klimatu dochodzi do ustąpienia wiecznej marzłoci i 
zostają uruchomione wody gruntowe, powodujące wymianę wód w jeziorze (na 
przełomie okresów preborealnego i borealnego). Wody gruntowe, zasilane przez wody 
opadowe wzbogacone w dwutlenek węgla z atmosfery, wypłukują z osadów glacjalnych 
węglan wapnia, który w postaci rozpuszczonej (kwaśny węglan wapnia) dostarczany 
jest do wytopiska. Tutaj następuje ucieczka CO2 do atmosfery (duża powierzchnia 
jeziora), wytrącanie CaCO3 (hydrogeniczne jak i biogeniczne) i depozycja na dnie 
jeziora mułu węglanowego - kredy jeziornej. Następuje dalsze ocieplenie i stopniowo 
dochodzi do rozwoju szaty roślinnej, która powoduje osłabienie erozji. Wody 
powierzchniowe transportują jedynie najdrobniejszy materiał ilasty, który początkowo 
deponowany jest w wytopisku wspólnie z mułem węglanowym. 
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W późniejszym okresie w czasie optimum klimatycznego (por. rys. 6) w rejonach 
przyległych, a także w strefie brzegowej dochodzi do bujnego rozwoju roślinności, co 
sprzyja tworzeniu się torfów. Pierwsze torfowiska powstały tutaj już pod koniec okresu 
preborealnego (Alexandrowicz, 1988). Proces torfotwórczy był przerywany 
sedymentacją węglanową w czasie wysokiego poziomu wody w jeziorze. Ciągła 
sedymentacja węglanowa mogła odbywać się jedynie w środkowej części jeziora. 
Centralna strefa zbiornika nie zarosła i jezioro trwało tutaj przez środkowy i górny 
holocen (Alexandrowicz, 1988). 

Historia tego wytopiska została odzwierciedlona w następstwie stratygraficznym 
osadów. W najniższej części profilu występują zielonoszare iły z soczewkami piasków o 
miąższości od 4 do 25 m (etap sedymentacji klastycznej). W górnej części iły te są 
margliste (początek sedymentacji węglanowej). Wyżej leży około 4 metrowa warstwa 
kredy jeziornej (etap sedymentacji węglanowej). W stropowej jej części występuje 
warstewka (miąższości do 20 cm) kredy z licznymi skorupkami mięczaków 
słodkowodnych (koniec etapu sedymentacji węglanowej   ocieplenie klimatu, 
powodujące bujny rozwój mięczaków). Najwyższą część profilu (w zewnętrznej części 
wytopiska) stanowi około 2 metrowa warstwa torfu (zarastanie wytopiska). 

W brzegu jeziora Orle możemy się zapoznać jedynie z wyższą częścią profilu tj. z 
kredą jeziorną i torfem. Na granicy kredy i torfu występuje przejściowa strefa 
zbudowana z gytii. Kreda jeziorna jest nie zdiagenezowana, ma barwę jasnoszarą i po 
reakcji z HCl pozostawia wyraźnie brudną pianę, co świadczy, że obok węglanu wapnia 
występują tutaj minerały ilaste (do kilkunastu procent). Stwierdzono występowanie w 
niej pyłu i piasku kwarcowego, a także MgO (do kilku procent). Torfy natomiast mają 
barwę ciemnobrunatną, są bardzo porowate i składają się z różnego rodzaju fragmentów 
roślin allochtonicznych (gałązki, liście) jak i autochtonicznych (łodygi, korzenie). 

Do tej grupy genetycznej należą również jeziora rynnowe, których genezę opisano 
w rozdziale 2. W jeziorach tych ma miejsce sedymentacja klastyczna (piaski i muły), 
która trwa w dalszym ciągu. W płytszych częściach brzegowych następuje ich zarastanie 
roślinnością wodną i bagienną. Do tej grupy zaliczyć możemy również jezioro 
Żarnowieckie, aczkolwiek jego geneza jest bardziej skomplikowana i możemy mówić, 
że jest to jezioro poligenetyczne   rynnowe o założeniach tektonicznych. W pierwszym 
etapie powstała tutaj rynna subglacjalna w strefie uskokowej, która rozpoznana została 
wierceniami w starszym podłożu i zaznacza się także w położeniu powierzchni 
trzeciorzędowej. Po stronie zachodniej rynny (wysoczyzna lęborska) występuje ona 
kilkadziesiąt metrów wyżej niż po stronie wschodniej (wysoczyzna żarnowiecka). 
Odzwierciedla się to odpowiednio w miąższości osadów glacjalnych leżących na 
trzeciorzędzie. 
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Rynna żarnowiecka została założona już w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego. W okresie zlodowacenia północnopolskiego wody płynące z N na 
S, erodują w tym samym miejscu rynnę subglacjalną (faza pomorska). W czasie fazy 
gardzieńskiej rynna ta jest powiększana przez wody proglacjalne płynące z N na S do 
pradoliny Redy. W późniejszym okresie w czasie postoju czoła lądolodu w rejonie 
Ławicy Słupskiej, następuje wytapianie martwych lodów na pojezierzu kaszubskim i 
formowanie pradoliny pomorskiej (niziny nadmorskiej)   wody powstałe z wytopienia 
lodu, płyną tą rynną z południa na północ. Rynna była wypełniona martwym lodem i 
działalność wody koncentrowała się między lodem i brzegiem rynny. Powstało wtedy 7 
poziomów erozyjno-akumulacyjnych (między innymi terasy kemowe). 

W okresie transgresji litorynowej rynna została zalana wodą morską i stanowiła förd, 
będąc zatoką morską. Z tego okresu pochodzą stare kopalne poziomy wód podziemnych 
(słonych) zamknięte w piaskach. Pod osadami holoceńskimi występują starsze osady 
plejstoceńskie (z interglacjału eemskiego), wśród których stwierdzono również słone 
wody reliktowe pochodzące z istniejącego tutaj niegdyś morza eemskiego (interglacjał 
eemski). Świadczy to o istnieniu rynny już przed zlodowaceniem północnopolskim. 

Ponieważ jezioro to stało się znane z powodu budowy w jego rejonie pierwszej 
polskiej elektrowni atomowej, z jego charakterystyką zapoznamy się bardziej 
szczegółowo. Rynna żarnowiecka, mająca południkowy przebieg, położona jest między 
Wysoczyzną Lęborską a Żarnowiecką i łączy pradolinę Redy-Łeby (od S), oraz nizinę 
nadmorską (od N). Aktualnie przez Jezioro Żarnowieckie przepływa rzeka Piaśnica 
(uchodząca do Bałtyku), doprowadzając do jeziora 1,2 m3/s i odprowadzając 2,5 m3/s 
wody. Pozwala to przypuszczać, że jezioro zasilane jest wodami podziemnymi. Jezioro 
ma długość 7,5 km, szerokość 2,5 km i głębokość 19 m. W czasie sztormu może się na 
nim utworzyć fala o wysokości 1 m. Jezioro miało stanowić zbiornik wody 
wprowadzonej do obiegu zamkniętego chłodzenia elektrod budowanej tutaj elektrowni 
atomowej. Spowodowałoby to oczywiście podgrzanie wody w jeziorze (zimą do 10°, a 
latem do 28°). Elektrownia miała być elektrownią typu czarnobylskiego i składać się z 
czterech reaktorów o mocy 1600 MGW. W wyniku protestów różnych gremiów 
fachowców, w tym głównie ekologów, budowa elektrowni została przerwana (przy 40% 
zaawansowaniu inwestycji). Aktualnie w rejonie jeziora zlokalizowana jest elektrownia 
szczytowo-pompowa, która działa w oparciu o wody przepompowywane z jeziora do 
sztucznego zbiornika górnego wybudowanego w Czymanowej. W czasie szczytowego 
wykorzystywania energii, woda z tego zbiornika kierowana jest przewodami (o średnicy 
od 5 do 7 m) na turbiny elektrowni i do jeziora (przez 1 godzinę). W wyniku poboru, a 
później spływu wody, poziom wody w jeziorze waha się o 1 m. 

W grupie jezior lodowcowych należy również wymienić Jezioro Gardno (rys. 9), 
które utworzyło się w zagłębieniu (misie polodowcowej) pozostałym po 
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wycofaniu się lobu gardzieńskiego. Jezioro to otoczone jest aktualnie od E, S i W pasem 
moreny czołowej z najwyższym szczytem tej części pomorza   Rowokołem (114,8 m 
n.p.m.). 

Drugą grupę genetyczną stanowią jeziora pochodzenia morskiego. Są to głównie 
jeziora powstałe w wyniku odcięcia zatok morskich przez mierzeje. Takimi jeziorami są 
między innymi jeziora Łebsko i Sarbsko odcięte przez Mierzeje Łebską (rys. 9). 
Dowodem na to, iż jeziora te były kiedyś zatokami morskimi, są osady morskie 
znajdujące się w ich podłożu. Inne jeziora tej grupy powstały w zagłębieniach 
utworzonych na równi deltowej Wisły (Żuławy). Jednym z większych jezior tego typu, 
które znajduje się w rejonie Elbląga, jest jezioro Dróżno (rys. 12), które stanowi odciętą 
część Zalewu Wiślanego. Aktualnie w północnej części równi deltowej, w strefie 
Mierzei Wiślanej, występują mniejsze jeziorka tego typu. W jeziorach tej grupy odbywa 
się głównie sedymentacja drobnoklastyczna (iły, muły, rzadziej piaski) z materiału 
dostarczanego przez małe rzeczki, tworząc niekiedy u ujścia małe stożki napływowe 
(rys. 9). 

 

 
 
Rys. 12.   Szkic geomorfologiczny rejonu delty Wisły: 1 - wysoczyzna polodowcowa, 2 - piaski morskie i 

wydmowe Mierzei Wiślanej, 3 - osady deltowe Wisły (a - e: kolejne stadia zasypywania Zalewu 
Wiślanego), 4 - stożki napływowe Wisły (f - Westerplatte, g - Wisły Śmiałej, h - współczesny), 5 -
 jeziora pochodzenia morskiego
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Do jeziora Łebsko dostarczane są przez wiatr drobnoziarniste piaski, a w północno-

zachodnią część jeziora wkraczają wydmy łebskie. W płytszych strefach brzegowych 
tego jeziora rozwija się bujnie roślinność wodna i bagienna, a jezioro stopniowo 
przekształca się w torfowisko. Na terenie jeziora należącego do Słowińskiego Parku 
Narodowego wydzielone jest szereg ścisłych rezerwatów faunistycznych. 

 
 

6. Działalność geologiczna rzeki w strefie ujściowej   delta Wisły 
 
 
Ostatni etap rozwoju plejstoceńskiej sieci rzecznej wiąże się z występowaniem 

systemu pradolin, istniejących na zapleczu głównych moren czołowych stadium 
pomorskiego. Wszystkie wody łącznie z roztopowymi dążyły ku zachodowi do 
rozwijającego się zastoiska szczecińskiego, a dalej systemem pradolin meklemburskich 
do Jeziora Lodowego. W tym czasie Wisła zmieniała częściowo koryto płynąc na 
północ, do ówczesnego zastoiska gdańskiego. Po wycofaniu się lądolodu z linii moren 
gardzieńskich nastąpiło całkowite przerzucenie wód Wisły do tworzącego się Bałtyku. 
Miało to miejsce w allerödzie lub młodszym dryasie. Ówczesna baza erozyjna była 
niższa od obecnej (około 55 m), co spowodowało, że utwory ostatniego zlodowacenia 
zostały w rejonie Żuław całkowicie zerodowane, aż do podścielających je osadów 
morza eemskiego (osady holoceńskie leżą bezpośrednio na nich). 

W czasie transgresji morza litorynowego baza erozyjna Wisły podnosi się i 
rozpoczyna się akumulacja delty Wisły do Zatoki Gdańskiej, która miała wówczas dużo 
większy zasięg na południe niż dzisiaj. Po okresie litorynowym utworzyła się Mierzeja 
Wiślana, która odcięła część zatoki tworząc Zalew Wiślany. Wisła odprowadzała wody 
głównie na wschód   najpierw Nogatem   później Szkarpawą i tu stopniowo zaczęła 
usypywać coraz większą deltę, na której położone jest jezioro Dróżno, stanowiące 
zachowaną część zalewu (rys. 12). Do Zalewu Wiślanego doprowadzana była tak duża 
ilość rumowiska, że linia brzegowa przesuwała się rocznie od 25 do 30 m w głąb 
zalewu. Dopiero w XVI wieku Wisła Gdańska wykazuje transport rumowiska, tworząc 
w XVII wieku u ujścia do Zatoki Gdańskiej, niewielki stożek napływowy 
(Westerplatte). W 1840 roku został przerwany wał wydm nadmorskich, na którego 
zapleczu równolegle płynęła Wisła Gdańska i uformowało się nowe koryto Wisły, tzw. 
Wisła Śmiała, która również usypywała stożek ujściowy. Z pozostałej odciętej części 
koryta powstała Wisła Martwa. W 1895 roku, w rejonie Świbna wykonano przekop 
(usunięto 7 mln m3 ziemi). Przez 16 godzin rzeka wniosła do zatoki 2 mln m3 piasku. W 
1915 r. odcięto Nogat i od 1916 r. cały przepływ wód i potok rumowiska skierowany 
został przekopem do Zatoki Gdańskiej, gdzie Wisła usypuje nowy stożek napływowy. 
Zalew Wiślany przestał być terenem akumulacji materiału okruchowego niesionego z 
dorzecza Wisły. Aktualnie trwa degradacja utworzonych dawniej stożków (Wisły 
Gdańskiej i Śmiałej) przez prądy przybrzeżne istniejące w Zatoce Gdańskiej. 
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Utwory deltowe zbudowane są głównie z frakcji pyłowej (48,1%) i piaskowej 

(39,3%). Pozostałą część stanowią iły (11,4%) i żwiry (1,2%). Powierzchnia delty   
Żuław, w okresie wezbrań sztormowych w zatoce, jest częściowo zalewana. Wody 
powodziowe deponują wówczas żyzne mady. W czasie niskiego stanu wód Żuławy są 
terenem działalności deflacyjnej 
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ZAŁĄCZNIK 
Spis rysunków zalecanych do rysowania w terenie, 

w czasie kolejnych wycieczek geologicznych 
 
1. Zróżnicowanie morfologiczne podczwartorzędowej paleopowierzchni na 

równoleżniku Żukowa (przekrój) 
2. Profile glin morenowych (zwałowych)  
3. Schemat geomorfologiczny obszaru pomiędzy dwiema morenami czołowymi 

(Gardna i pomorską) w czasie zlodowacenia północnopolskiego  
4. Powstawanie ozów o różnej genezie (subglacjalne, inglacjalne, supraglacjalne)  
5. Odsłonięcie utworów fluwioglacjalnych ozu w Grapicach  
6. Profil iłów zastoiskowych w odsłonięciu w Lęborku  
7. Struktury sedymentacyjne w osadach zastoiska lęborskiego  
8. Schemat deglacjacji frontalnej i arealnej  
9. Schemat powstania jeziora oczkowego 
10. Schemat powstania jeziora Raduńskiego i Ostrzyckiego (w planie) 
11. Schemat powstania morfologii dna rynien w przekroju poprzecznym i podłużnym 
12. Schemat powstania sandru w planie i przekroju 
13. Rodzaje warstwowania przekątnego 
14. Fragment profilu żwirów w odsłonieciu utworów fluwioglacjalnych z 

podkreśleniem przekątnego warstwowania korytowego 
15. Przekrój przez rynnę żarnowiecką 
16. Szkic geomorfologiczny niziny nadmorskiej w rejonie Błot Bielawskich 
17. Profil osadów w jeziorze Orle 
18. Przekrój przez deltę Wisły 
19. Przekrój przez klif jastrzębski 
20. Przekrój przez klif chłapowski 
21. Przekroje przez klif orłowski 
22. Przekrój przez półwysep helski 
23. Powstawanie mikrolagun 
24. Przekrój poprzeczny przez mierzeję łebską w rejonie jeziora Sarbsko 
25. Przekrój przez wydmę w ruchu 
26. Cmentarzysko leśne przy Łąckiej Górze 
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