
Skały i skamieniałości na plażach 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Władysławowo

Jastrzębia 
Góra

Puck

plaża koło Lisiego Jaru

klif koło Gnieżdżewa

plaża koło Pucka

plaża koło Osłonina

2 km

plaża koło Rzucewa

Występujące na plażach NPK skały to niemal wyłącznie eratyki, czyli materiał przeniesiony 
w lodzie lodowcowym. Docierały one w czasie kolejnych plejstoceńskich zlodowaceń, 
ostatni lądolód pokrywał północną Polskę  w okresie ok. 24-15 tys. lat temu. Żwiry i głazy 
leżące na plażach są pozostałością z rozmywania głównie gliny lodowcowej, w mniejszym 
stopniu także innych osadów. 

Reprezentują one bardzo zróżnicowany geologicznie obszar (zarówno ze względu na 
typy skał, jak i wiek): od Finlandii przez Szwecję po duński Bornholm i skały w podłożu 
Bałtyku. Brak skał z Norwegii i zachodniej Szwecji, które lądolód transportował w kierunku 
zachodniej Europy. Większość z nich jest bardzo stara – ich wiek często znacznie przekracza 
miliard lat, a bywa, że jest bliski 2 mld lat. Są to licznie występujące proterozoiczne 
i archaiczne skały magmowe i metamorficzne oraz niektóre piaskowce. Towarzyszą im 
paleozoiczne skały osadowe (głównie od kambru do dewonu, tzn. 541 do 359 mln lat, zob. 
tabelę na odwrocie), przy czym najliczniejsze są wapienie. Wymienione grupy pochodzą 
z Fennoskandii i północnej oraz środkowej części niecki Morza Bałtyckiego. Uzupełniają je 
znacznie młodsze mezozoiczne i kenozoiczne skały osadowe (252-2,6 mln lat, m. in. 
wapienie, piaskowce, mułowce, skały krzemionkowe) z podłoża południowego skraju 
Morza Bałtyckiego i  północnej Polski. Skałą występującą lokalnie, w okolicach NPK, 
a spotykaną na plaży jako otoczaki, jest węgiel brunatny z miocenu (część neogenu). 

Na następnych stronach znajdują się opisy skał i skamieniałości wybranych spośród 
tych, które  można znaleźć na plażach NPK. Większość fotografii skał przedstawia ich 
świeżą powierzchnię (po rozbiciu otoczaka), a przy tym część – w kilkukrotnym 
powiększeniu. Polecane miejsca zbierania okazów wskazuje mapa na stronie tytułowej. 
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SKAŁY MAGMOWE − PLUTONICZNE
GRANIT ZE SMÅLANDU
(VÅNEVIK)

1 cm
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potasowy
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1 cm
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plagioklazy
skaleń

potasowy

minerały 
ciemne

DOLERYT (DIABAZ ÖJE)

2 cm

SJENIT (GLIMÅKRA)

1 cm

PORFIR KWARCOWY
(ALANDZKI)

5 mm

PORFIR BEZKWARCOWY
(SÄRNA, Z DALARNY)

5 mm

IGNIMBRYT 
(KLITTBERG, Z DALARNY)

5 mm

1 cm

GRANIT RAPAKIWI 
(ALANDZKI)

1 cm

GABRO (ÅNGERMANLAND)

Skały plutoniczne (głębinowe) powstają w efekcie zakrzepnięcia 
magmy w głębi skorupy ziemskiej.  Cechuje je występowanie 
minerałów w postaci dobrze widocznych (>0,5 mm, często kilka 
cm) kryształów. Z magmy bogatej w krzemionkę (SiO ) tworzą się 2

granitoidy, np. granit, granodioryt, tonalit. W ich składzie 
dominują skalenie (plagioklazy i skalenie potasowe w różnych 
proporcjach, w granitach te drugie zdecydowanie przeważają), 
kwarc i łyszczyki. W przypadku magmy uboższej w krzemionkę 
mogą powstawać m.in. sjenitoidy i gabroidy, cechujące się niską 
zawartością lub zupełnym brakiem kwarcu i znacznym udziałem 
minerałów ciemnych.

1 cm

BAZALT (ZE SKANII)

Skały wulkaniczne powstają z magmy, która wydostała się na 
powierzchnię Ziemi, czyli z lawy. Z lawy bogatej w krzemionkę 
tworzą się porfiry kwarcowe, a z uboższej w ten składnik – m.in. 
porfiry bezkwarcowe i bazalty. W porfirach występują duże 
fenokryształy minerałów, które zaczęły krystalizować na znacznej 
głębokości. Pozostałe składniki wykształcone są w postaci 
mikroskopijnych ziaren (<0,5 mm), nierozpoznawalnych gołym 
okiem (ciasto skalne). Ze spieczenia rozdrobnionej lawy, 
opadającej po wyrzuceniu w powietrze powstają ignimbryty.  
Magma zakrzepła w szczelinach wśród skał w trakcie przebijania 
się ku powierzchni może utworzyć skałę żyłową, np. doleryt.

SKAŁY OSADOWE − OKRUCHOWE
PIASKOWIEC

3 mm

ARKOZA 
(PIASKOWIEC NEXØ)

3 mm

DOLOMIT

1 cm

KRZEMIEŃ

2 cm

ZLEPIENIEC

2 cm

WĘGIEL BRUNATNY

1 cm

PIASKOWIEC JOTNICKI

1 cm

SKAŁY OSADOWE − ORGANOGENICZNE I CHEMICZNE

Skały osadowe powstają w efekcie nagromadzenia się na 
powierzchni skorupy ziemskiej (sedymentacji) ziaren różnego 
pochodzenia. Najpospolitszymi skałami osadowymi są skały 
okruchowe, powstałe z fragmentów zniszczonych skał starszych 
(ziaren). W zależności od rozmiarów ziaren wyróżnia się m.in. 
żwiry, zlepieńce (obtoczone ziarna >2 mm) i brekcje (ziarna 
nieobtoczone), piaski i piaskowce (0,063-2 mm) oraz muły, 
mułowce, iły i iłowce (<0,063 mm). Świeżo powstałe skały 
osadowe są luźne – ich ziarna nie są ze sobą połączone (np. piaski 
wydmowe). W procesie lityfikacji przekształcają się stopniowo 
w skały zwięzłe, np. piaski w piaskowce, żwiry w zlepieńce.

Skały chemiczne powstają w wyniku wytrącania się substancji, 
głównie w morzach i słonych jeziorach. Skały chemiczne 
krystalizują również w szczelinach skalnych i jaskiniach (wapienie 
naciekowe). Dzięki roztworom przesiąkających przez skały 
wapienne powstają dolomity oraz krzemionkowe konkrecje 
(krzemienie i czerty). Skały organogeniczne tworzą się dzięki 
nagromadzeniu szczątków roślin lub zwierząt. Ze szczątków 
roślinnych powstają torfy, węgle brunatne, a po długotrwałej 
diagenezie – węgiel kamienny. Muszle i inne twarde elementy 
szkieletowe zwierząt stanowią podstawowe składniki m.in. 
wapieni muszlowych, ortocerasowych i koralowcowych.

WAPIEŃ MUSZLOWY
(SYLURSKI)

1 cm 2 cm

CZERT

WAPIEŃ ORGANOGENICZNY
(SYLURSKI)

1 cm

SKAŁY METAMORFICZNE

MATERIAŁ ANTROPOGENICZNY

Naturalne procesy niszczenia wybrzeży, katastrofy morskie, a najczęściej niestety zwykłe 
niechlujstwo sprawiają, że na brzegu pojawiają się liczne substancje wytworzone przez człowieka. 
Podlegają one tym samym procesom, co fragmenty skał i stopniowo się do nich upodabniają. 
Odłamki szkła miotane falami ocierają się o twarde ziarna kwarcu i bardzo szybko ulegają 
zmatowieniu i obtoczeniu. Niszczone budowle są źródłem betonu, przypominającego na pierwszy 
rzut oka zlepieniec,  wypalonej cegły i innych materiałów budowlanych. Na bałtyckie plaże trafiają 
również plastikowe opakowania, fragmenty osprzętu żeglarskiego, sieci rybackich i podtrzymujące 
je pływaki.

GNEJS

1 cm

AMIFIBOLIT

5 mm

KWARCYT

5 mm

MARMUR

1 cm

SZKŁO

2 cm

BETON

1 cm

CEGŁA

2 cm

ŁUPEK METAMORFICZNY

1 cm

10 cm

MIGMATYT

Skały metamorficzne tworzą się na skutek oddziaływania czynników panujących we wnętrzu 
litosfery (ciśnienie statyczne i dynamiczne, podwyższona temperatura, gorące roztwory i gazy) na 
inne skały. Ich skład i budowa zależą od rodzaju skały pierwotnej oraz od warunków metamorfizmu. 
Najliczniej występują w nich skalenie, łyszczyki, kwarc, kalcyt i amfibole, a ich kryształy układają się 
kierunkowo. Do najpospolitszych skał metamorficznych znajdowanych w NPK należą gnejsy, 
migmatyty, kwarcyty, amfibolity i łupki metamorficzne. Gnejsy cechują się składem podobnym do 
granitoidów, ale odróżnia je wyraźne kierunkowe ułożenie składników.

MAŁŻ
(Inoceramus; jura – kreda)

2 cm

ŚLIMAK
(Apporhais; trias – dziś)

5 mm

GŁOWONOGI – belemnity
(Belemnella; kreda)

1 cm2 cm

GŁOWONÓG – łodzik
(Orthoceras; ordowik)

STAWONOGI – małżoraczki 
(Beyrichia; sylur)

2 mm

SKAMIENIAŁOŚCI

Stawonogi – trylobity (kambr – perm) Zwierzęta przydennej strefy płytkich mórz; 
posiadały spłaszczone, segmentowane ciało, okryte chitynowym pancerzem; 
pancerz składał się z tarczy głowowej, segmentowanego tułowia i tarczy 
ogonowej – w skałach najłatwiej je spotkać jako oddzielne elementy.
Stawonogi – małżoraczki (ordowik – dziś) Niewielkie (do kilku mm) skorupiaki, 
zamieszkujące wody morskie i śródlądowe; wyposażone w dwuczęściową 
chitynowo-węglanową skorupkę; na bałtyckich plażach najłatwiej spotkać 
wapienie ze skamieniałościami rodzaju Beyrichia.
Mięczaki – małże (kambr – dziś) Zwierzęta powoli przemieszczające się po dnie 
zbiorników wodnych lub osiadłe (np. ostrygi); ciało miękkie okryte zbudowaną 
z węglanu wapnia wielowarstwową muszlą, składającą się z dwóch skorupek 
połączonych zawiasem; muszla jest dwubocznie symetryczna.
Mięczaki – ślimaki (kambr – dziś) Zwierzęta wodne lub lądowe; mają szkielet 
zewnętrzny w postaci zwiniętej spiralnie muszli, zbudowanej z węglanu wapnia. 
Mięczaki – głowonogi (kambr – dziś) Zwierzęta aktywnie pływające w toni 
morskiej; głowonogi szybko ewoluowały, dzięki czemu jest wśród nich wiele 
skamieniałości przewodnich, np. łodziki oraz wymarłe amonity i belemnity; w NPK 
najczęściej można znaleźć muszle łodzików o cylindrycznym kształcie, podzielone 
przegrodami na komory; w przypadku belemnitów zazwyczaj znajdowane jest 
przypominające pocisk kalcytowe zakończenie szkieletu (tzw. rostrum).
Gąbki (kambr – dziś) Osiadłe zwierzęta wodne, o wewnętrznym szkielecie 
złożonym z włókien lub igieł; odżywiają się drobnym pokarmem odfiltrowywanym 
z wody przepływającej kanalikami przez ich ciało. 

STAWONÓG – trylobit
(Ellipsocephalus; kambr)

5 mm
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Szkarłupnie – liliowce (ordowik – dziś) Zwierzęta morskie, na ogół osiadłe, zbudowane z:  przytwierdzonej do 
podłoża łodygi składającej się z tzw. trochitów, kielicha i wyrastających z niego pięciu ramion; najczęściej 
znajdowane są fragmenty łodygi (zestaw trochitów) lub pojedyncze trochity bądź płytki (części kielicha).

SKAMIENIAŁOŚĆ ŚLADOWA
(piaskowiec skolitusowy, kambr)

2 cm

GĄBKA – Astylospongia
(ordowik – sylur)

5 mm

SZKARŁUPNIE – jeżowiec
(Micraster; kreda – paleogen)

1 cm

SZKARŁUPNIE – liliowce
(sylur)

1 cm

DENKOWIEC – Syringopora 
(ordowik – sylur) 

1 cm

KORALOWIEC 
CZTEROPROMIENNY
(Omphyma; sylur)

1 cm

STROMATOPORA
(sylur)

5 cm

Szkarłupnie – jeżowce (ordowik – dziś) Zwierzęta morskie o pancerzu zbudowanym z wielokątnych 
kalcytowych płytek i z ruchomymi kolcami (po śmierci zwierzęcia kolce odpadały).
Stromatoporoidy (ordowik – karbon) Grupa morskich organizmów o niejasnej przynależności systematycznej 
(zwykle włączane do gąbek),  o szkielecie zbudowanym z cienkich warstewek połączonych prostopadłymi 
słupkami. Tworzyły nieregularne obłe bryły lub rozgałęzione formy.
Parzydełkowce – koralowce czteropromienne (ordowik – perm) Zwykle osiadłe na skalistym podłożu 
zwierzęta morskie o wapiennym szkielecie zewnętrznym; w bałtyckich żwirach często znajdowane są formy 
osobnicze  (w postaci stożka, walca lub rożka o dwubocznej symetrii), rzadko kolonijne.
Denkowce (ordowik – perm) Zwierzęta osiadłe o rurkowatych szkielecikach poprzedzielanych wewnątrz 
licznymi przegrodami (denkami); do najczęściej znajdowanych należą: Favosites, Halysites i Syringopora.
Ramienionogi (kambr – dziś) Posiadają dwuczęściową muszlę o symetrii przechodzącej przez środek obydwu 
skorupek; skorupka brzuszna jest większa od grzbietowej, posiada otworek na nóżkę.
Skamieniałości śladowe stanowią ślady funkcjonowania organizmu w środowisku, np. norki mieszkalne 
wieloszczetów (piaskowiec skolitusowy), ślady pełzania  trylobitów.
Glony (proterozoik – dziś) Niektóre z tych organizmów fotosyntetyzujących miały zdolność do wychwytywania 
węglanu wapnia i inkrustowania nim swoich plech; dzięki temu mogły przyczyniać się do powstawania skał.

GLONY – Palaeoporella
(ordowik)

5 mm

RAMIENIONÓG
(Protochonetes, sylur)

3 mm

Polecane wyposażenie: młotek o masie 2-3 kg, młotek o masie ok. 0,5 kg, lupa o powiększeniu 
6-10x. Pamiętaj, aby nie pozyskiwać okazów w rezerwatach, a przy rozbijaniu skał założyć 
ochronne gogle i rękawice.
Sugerowana literatura:
Czubla P. i in., 2006.  Przegląd Geologiczny, 54, 4: 352-362.
Coenraads R.R., 2007. Skały i skamieniałości. Carta Blanca, Warszawa.
www.skan-kristallin.de; www.kristallin.de
Zobacz też folder: Budowa geologiczna i rzeźba terenu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Będąc w Gdańsku, zobacz skały w postaci głazów w EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego (kampus 
w Oliwie, wjazd od ulic Bażyńskiego i Wita Stwosza).
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SKAŁY MAGMOWE − WULKANICZNE I ŻYŁOWE

2 cm

BURSZTYN
Bursztyn jest skamieniałą żywicą drzew porastających 
Skandynawię w paleogenie. Rozmywanie osadów zawierających 
bryłki bursztynu prowadzi do ich uwalniania i roznoszenia, czemu 

3sprzyja jego niewielki ciężar właściwy (1,03-1,05 g/cm ). 
Najczęściej występuje w różnych odcieniach żółci i brązu, ale są 
też odmiany białe, czarne i zielonkawe. Od podobnych minerałów 
i skał łatwo go odróżnić po mniejszym ciężarze właściwym, 
pomocna jest też kontrola twardości – w przeciwieństwie do 
podobnych do niego chalcedonu lub kwarcu, można go zarysować 
drutem miedzianym, a nawet groszową monetą.

Opracowanie i redakcja: Piotr Paweł Woźniak, Piotr Czubla i Damian Moskalewicz
Fotografie: P.P. Woźniak, P. Czubla  

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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