W skład osadów tego okresu wchodzą głównie gliny lodowcowe, żwiry i piaski.
Pomimo wielu zlodowaceń, jakie miały miejsce w plejstocenie, w klifach
i odsłonięciach w głębi lądu zachowały się głównie osady rzeczne, powstałe
pomiędzy zlodowaceniami. Jedynie górne części klifów są zbudowane z glin
lodowcowych (najczęściej tylko dwóch), z których najmłodsza powstała w czasie
ostatniego nasunięcia lądolodu, około 15-24 tys. lat temu. Osady plejstoceńskie są
najlepiej eksponowane w klifie chłapowskim, swarzewskim, puckim i osłonińskim.
W przypadku trzech ostatnich gliny lodowcowe często budują niemal całą ścianę klifu.

Zlodowacenia plejstoceńskie − intensywne zmiany
klimatyczne skutkujące naprzemiennymi okresami
chłodnymi (glacjały), w których dochodziło do
rozwoju lądolodów oraz okresami cieplejszymi
(interglacjały), klimatycznie zbliżonymi do czasów
współczesnych (patrz dalej).
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Bruk głazowy będący pozostałością po erozji w plejstocenie

Rozwój środowisk lądowych w ciepłym i wilgotnym
klimacie. Większą część neogenu stanowi miocen
(patrz dalej).
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Rozwój płytkich mórz wewnątrzkontynentalnych i
środowisk przejściowych. Na Pomorze dociera
niesiony ze Skandynawii bursztyn.
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W erze mezozoicznej dochodzi do transgresji
morskiej − cały region znajduje się pod wodą przez
ponad sto milionów lat.
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W górnym paleozoiku rozwijają się środowiska
lądowe. Klimat jest wybitnie gorący i suchy.
Powstają pustynie a następnie słone morza.
W tym okresie formują się regionalne złoża soli.
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Piaski i muły z laminacją smużystą i
riplemarkową, zazwyczaj o jasnym lub
ciemnoszarym zabarwieniu (w zależności od
zawartości materii organicznej.
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Węgiel brunatny. Można w nim dostrzec
fragmenty pni drzew i szyszki. W XIX wieku był
wydobywany na niewielką skalę.

3

Przewarstwienia drobnego pyłu węglistego
o czarnym zabarwieniu. Tego typu przewarstwienia
występują licznie w osadach zbudowanych
z najmniejszych ziaren mineralnych.
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Profile osadów plejstoceńskich w wielu
miejscach wieńczy glina lodowcowa
ostatniego zlodowacenia.
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W obrębie osadów rzek roztokowych
dominują piaski o warstwowaniu
przekątnym płaskim, będące świadectwem migracji dużych form dna.
Rzeki roztokowe o największej energii
mogą tworzyć odsypy podłużne
zbudowane z materiału żwirowego.

3
3
1m

Gruboziarniste warstwy piasku o widocznym
warstwowaniu rynnowym, rzadziej przekątnym
płaskim. Powstały prawdopodobnie w strefach
korytowych niskoenergetycznych rzek.
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Rzeka roztokowa tworzy sieć
rozproszonych w dolinie płytkich kanałów.
W trakcie wezbrań powodziowych
dochodzi do migracji nawet największych
form depozycyjnych.
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Górna część profilu rzeki meandrującej jest
tworzona przez drobne piaski i muły oraz
materię organiczną. Drobnym piaskom
towarzyszy laminacja riplemarkowa.
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W strefie korytowej rzeki meandrującej
tworzą się formy dna, które w zapisie
kopalnym przybierają formę warstwowania
rynnowego.
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W strefie największych głębokości,
podczas wezbrań powodziowych, mogą
zostać zdeponowane osady żwirowe,
zawierające także zwięzłe fragmenty
osadów równi zalewowej.
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Rzeka meandrująca charakteryzuje się
obecnością jednego, zwartego, krętego
i stosunkowo głębokiego koryta. Równia
zalewowa jest często pokryta roślinnością.

Przykładowy profil osadów rzeki roztokowej,
przykryty warstwą gliny zwałowej. Na zdjęciu
widać typowy zapis sedymentacyjny rzeki
ro zto ko w e j funkcjo nuj ącej kró tko p o
ustąpieniu lądolodu.

Przykładowe następstwo osadów mioceńskich w klifie chłapowskim.
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Dolny paleozoik jest zdominowany przez
środowisko morskie. W tym czasie powstają złoża
gazu z łupków oraz młodsze złoża ropy naftowej.
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Przykładowy profil osadów rzeki
meandrującej. Na zdjęciu widać zapis
sedymentacyjny odsypu meandrowego.
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Istotną rolę w kształtowaniu rzeźby NPK i jego otoczenia odegrały procesy eoliczne.
Największą uwagę zwracają wydmy tworzące ciągi wzdłuż mierzei: idąc od zachodu
Kaszubskiej [20], Karwieńskiej [21] i Helskiej [22]. Tworzą one podłużne wały, zazwyczaj
równoległe do morskiego brzegu. Część z nich (np. w rezerwacie Widowo [23]) zachowała
paraboliczny kształt samodzielnych wydm, natomiast w rezerwacie Helskie Wydmy [24]
formy te wciąż przemieszczają się pod wpływem wiatru. Jednym z przejawów
intensywnych procesów eolicznych u schyłku ostatniego zlodowacenia są pokrywy
eoliczne nietworzące wyraźnych form (piaski pokrywowe), między innymi zalegające we
wschodniej części Kępy Ostrowskiej [25]. Przejawem etapowego nasilania się procesów
eolicznych są dawne poziomy glebowe (gleby kopalne) przykryte piaskami eolicznymi.
Można je zobaczyć nie tylko w morskich klifach, ale także nieco w głębi lądu (koło Ostrowa
[26] i Szarego Dworu [27]).
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Jez. Żarnowieckie

Rez. Darżlubskie Buki

Rozległe dno pradolin wypełniają zazwyczaj torfowiska niskie (zasilane wodami
gruntowymi i rzecznymi). Dominują one także w dolinie Czarnej Wody [16] i Piaśnicy [17]
oraz pokrywają znaczne obszary nadmorskich równin, takich jak Nizina Karwieńska [18].
Drugą grupę stanowią torfowiska wysokie, takie jak Bielawskie Błota (rezerwat Bielawa,
[19]), zasilane głównie wodami opadowymi i mające postać bardzo płaskiej kopuły.

Dębki

3

21

Pradoliny są dawnymi szlakami odpływu wód na przedpolu lądolodu. W okolicach Pucka
i Władysławowa biegnie pradolina Płutnicy [8]. U południowych krańców NPK rozciąga się
łuk pradoliny kaszubskiej [9; zob. fotografię poniżej], stanowiącej równocześnie wschodni
kraniec pradolina Redy-Łeby. Dnem pradolin płyną niewspółmiernie małe do szerokości
doliny współczesne rzeki. Skromne rozmiary rzek skutkują tym, że nie są one w w stanie
rozbudowywać w morze wyraźnych stożków ujściowych; wyjątkiem jest ujście Redy [10;
zob. górną fotografię na stronie tytułowej]. Dawne ujścia dolin często są położone na dnie
dzisiejszego morza (nawet kilka kilometrów od brzegu), nawiązując do zmian jego poziomu
w przeszłości. Warto zwrócić uwagę nie tylko na dość krótkie, ale głębokie doliny
rozcinające Kępę Swarzewską – Lisi Jar [11; zob. środkową fotografię na stronie tytułowej],
Łebski Żleb [12] i Dolinę Chłapowską [13]), ale też dłuższe, rozczłonkowujące Kępę Pucką
– doliny Gizdepki [14] i Błądzikowskiej Strugi [15].

Wśród współczesnych procesów rzeźbotwórczych w NPK, oprócz
działalności fal w strefie brzegowej morza, dużą intensywnością
cechują się ruchy masowe, takie jak obrywanie, osuwanie
i osypywanie. Można je obserwować idąc wzdłuż każdego
z klifów, choć szczególnie polecane do tego celu są klify
Władysławowo
jastrzębski [28], chłapowski [29] i osłoniński [30].
Osuwiska mają najczęściej charakter
Strzelno
osuwisk rotacyjnych, ale w Jastrzębiej
Rez. Słone Łąki
Górze [31] można zobaczyć także
4
rozległe osuwisko ześlizgowe
(rotacyjne w górnej części).
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Nadmorski Park Krajobrazowy i otaczające go tereny cechuje występowanie dwóch
podstawowych typów form pierwszego rzędu: kęp i rozdzielających pradolin i innych
obniżeń dolinnych. Kępy [nr 1-7 na mapach obok] są płatami wysoczyzny morenowej,
najcześciej o powierzchni zbudowanej z gliny lodowcowej, choć lokalnie pokrywają je piaski
wodnolodowcowe lub eoliczne. Ich rzeźba jest dość monotonna. Brak jest jezior
rynnowych, a nieliczne obniżenia rynnowe zostały przekształcone przez rzeki. Jednakże
różnice poziomów hipsometrycznych, na których znajdują się powierzchnie wysoczyzn
i dna dolin, wysokie morskie klify (nawet rzędu 30-40 m) oraz liczne dolinki rozcinające stoki
sprawiają, że miejscowe krajobrazy zyskują na dynamice.

Ze względu na duże głębokości zalegania większości skał
reprezentujących powyższe okresy, ich fragmenty można znaleźć na
terenie NPK tylko w postaci żwirów i głazów przywleczonych przez
lądolody skandynawskie (patrz folder „Skały i skamieniałości na
plażach NPK”).
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Po lewej- zbliżenie na warstwę węgla brunatnego. Na fotografii widać odpadające od ściany
odsłonięcia fragmenty drewna. Po prawej- zdjęcie osadów mioceńskich (węgiel, pył i piasek),
zdeformowanych prawdopodobnie wskutek osunięcia się części klifu.
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Przełom proterozoiku i kambru to przejście ze
środowisk lądowych do morskich. W tym czasie
tworzą się kambryjskie złoża ropy naftowej.
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Budowa geologiczna i rzeźba
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

PLEJSTOCEN (ok. 2.6-0.01 mln lat temu)

MIOCEN (górny neogen, ok. 5-23 mln lat temu)

ROZWÓJ GEOLOGICZNY OBSZARU
− NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
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Ryf Mew dzielący Zatokę Pucką na dwie części, przy sprzyjającym
stanie morza wynurza się na znacznej długości.
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Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

