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Wpływ podłoża podplejstoceńskiego na morfogenezę glacjalną
i postglacjalną środkowej części Pojezierza Pomorskiego
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W rozważaniach nad kształtowaniem rzeźby w
środkowej części Pojezierza Pomorskiego, w tym sieci
dolinno-rzecznej, istotną rolę przypisuje się związko-
wi współczesnej powierzchni terenu z budową geolo-
giczną, tektoniką i rzeźbą podłoża plejstocenu,
plejstoceńskimi procesami glacjalnymi: erozją (egza-
racją) i akumulacją lodowcową oraz neotektoniką
(tektonika i glaciizostazja) i glacitektoniką (Kowalska
1960, Roszko 1968, Kopczyńska-Żandarska 1970, Pa-
sierbski 1973, Maksiak, Mróz 1978, Karczewski 1997,
Dobracka, Piotrowski 2002).

Środkowa część Pojezierza Pomorskiego poło-
żona jest na przedpolu zewnętrznego (maksymalne-
go) ciągu moren czołowych fazy pomorskiej, gdzie
wysoczyznę morenową (faza leszczyńsko-poznań-
ska) wschodniej części Pojezierza Szczecineckiego i
północno-zachodniej część Pojezierza Krajeńskiego
rozcina środkowa część Doliny Gwdy.

Budowa tektoniczna podłoża
przedneogeńskiego

W północno-zachodniej Polsce graniczą ze sobą
wielkie jednostki geotektoniczne Europy: platforma
paleozoiczna Europy Zachodniej, strefa szwu trans-
europejskiego (TESZ – Trans-European Suture Zo-
ne) i prekambryjski kraton wschodnioeuropejski.
Polski odcinek TESZ nazywany jest strefą Teissey-
re’a-Tornquista (Guterch i in. 1999, Guterch, Grad
2006).

Ruchy tektoniczne u schyłku epoki waryscyjskiej
spowodowały utworzenie dyslokacji (Pożarski, Karn-
kowski 1992), co doprowadziło do rozwoju tektoniki

blokowej o amplitudzie przemieszczeń 100–1000 m.
Epejrogeniczne przemieszczenia bloków w późnym
permie ułatwiły założenie bruzdy śródpolskiej o roz-
ciągłości NW-SE, leżącej dokładnie nad szwem trans-
europejskim w podłożu. Wzmożona subsydencja osa-
dów mezozoiku w bruździe zakończyła się przed
eocenem środkowym (ruchy laramijskie) inwersją
rzeźby, przekształcając się w wał śródpolski obrze-
żony niecką szczecińską od południowego zachodu i
niecką pomorską od północnego wschodu. Północ-
nym segmentem wału śródpolskiego jest jednostka
tektoniczna drugiej rangi, typu nałożonego lub in-
wersyjnego – wał pomorski. Ważną rolę w rozwoju
i ostatecznym jego ukształtowaniu odegrały wgłębne
uskoki i strefy uskokowe dzielące go na bloki (Cza-
plinka, Więcborka i Piły) oraz antykliny solne i nie-
solne. Deformacje te na obszarze badań mają
przebieg subrównoleżnikowy (WNW-ESE) i połud-
nikowy (NNE-SSW) (Dadlez 1980, Dadlez 1997,
Dadlez i in. 1998).

Również badania współczesnych naprężeń tekto-
nicznych w Europie Środkowej wskazują, iż strefa
Teisseyre’a-Tornquista stanowi obszar największego
gradientu reologicznego. Procesy te powodują, że w
Polsce północno-zachodniej dochodzi do przenika-
nia się wpływów naprężeń tektonicznych o kierunku
NW-SE i południkowym (Jarosiński i in. 2002, Jaro-
siński 2005).

Autor w celu wykazania, czy kontakty i/lub dyslo-
kacje w kompleksie cechsztyńsko-mezozoicznym
miały/mają wpływ na kształtowanie morfologii pod-
łoża czwartorzędu i młodoglacjalnych procesów
morfogenetycznych (Graniczny 1989, Piątkowska
2003) zestawił szkic tektoniczny środkowej części Po-
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jezierza Pomorskiego, który uzupełnił o liniowe ele-
menty geofizyczne i satelitarne opracowane przez
Granicznego i in. (1995). Ich rozmieszczenie po-
twierdza, że na obszarze badań występują dwa wyra-
źne kierunki strukturalno-geologiczne: subrównole-
żnikowy (WNW-ESE) i południkowy (NNE-SSW i
NNW-SSE).

Budowa geologiczna i ukształtowanie
powierzchni podplejstoceńskiej

Na powierzchni podplejstoceńskiej występują
utwory paleogenu (oligocenu) i neogenu (miocenu i
pliocenu) (Maksiak, Mróz 1978, Dobracka, Piotrow-
ski 2002). Powierzchnia podplejstoceńska położona
jest na wysokości od 20 do 80 m n.p.m., a średnia wy-
sokość bezwzględna wynosi 45,3 m n.p.m. Najniżej
położone elementy powierzchni podplejstoceńskiej
występują w dolinach (obniżeniach, depresjach) roz-
cinających wysoczyznę – dolinie głównej i dolinach
bocznych (zachodniej i wschodniej). Ich dna
położone są na wysokości 20–40 m n.p.m.

W rejonie Szwecji dolina główna łączy się z
głęboką depresją położoną na zachód od współcze-
snej doliny rzeki Piławy. Dno depresji, leżące pod
obniżeniem jeziora Zdbiczno i południowym odcin-
kiem rzeki Dobrzyca, sięga osadów oligocenu.

Analiza materiałów kartograficznych (Ostaficzuk
1995, Ludwig 2001) wskazuje, że południkowo zo-
rientowana depresja nawiązuje do tak samo ukierun-
kowanego, aktywnego w miocenie rowu tektoniczne-
go Łubowo–Machliny–Wałcz (Ciuk, Piwocki 1990).
Natomiast zachodnia dolina boczna nawiązuje do
przebiegu odnogi tego rowu, która zorientowana jest
równoleżnikowo. Również równoleżnikowo, ale już
na wschód od zachodniej doliny bocznej, przebiega
dolny odcinek wschodniej doliny bocznej między Lę-
dyczkiem na wschodzie i Okonkiem na zachodzie.
Począwszy od oligocenu obszar położony na połud-
nie od dolin bocznych był w miarę stabilny, a pozo-
stały obniżany. Największe obniżenia, ponad 100 m,
znajdują się na północ od granicy pomiędzy wałem
pomorskim i niecką pomorską, w rejonie miejscowo-
ści Żółtnica-Czarne na południu i Gwda Wielka na
północy oraz w depresji górnej Parsęty.

Wyniki i dyskusja

W świetle przeprowadzonych badań możliwe jest
przedstawienie następujących wniosków doty-
czących wpływu budowy geologicznej i ukształtowa-
nia podłoża plejstocenu na morfogenezę glacjalną i
postglacjalną środkowej części Pojezierza Pomor-
skiego:
1) Z równoleżnikowym kierunkiem „mezozoicz-

nym”, zgodnym z biegiem wału pomorskiego

(WNW-ESE), pokrywają się w obrębie Pojezie-
rza Szczecineckiego osie dłuższe form wypukłych
– moreny Okonka w strefie „Chwalimie” (Chy-
biorz 2007). W Dolinie Gwdy kierunek „mezozo-
iczny” przyjmują odcinki dolin rzek Gnilec, Biała
i Czernica oraz rynna Debrzynki i odcinek rynny
Ptusza–Tarnówka. Na Pojezierzu Krajeńskim tak
samo ukierunkowana jest rynna Jeziora Zaleskie-
go w rejonie Złotowa.

2) Z południkowym kierunkiem „mezozoicznym”,
prostopadłym do biegu wału pomorskiego
(NNE-SSW), pokrywają się w obrębie Pojezierza
Szczecineckiego odcinki rynny Piławy i Płytnicy,
południkowy odcinek koryta rzeki Czarnej i oz
Pniewa, a w Dolinie Gwdy – rynny Zbiornika Ja-
strowskiego i Grudniańskiego, krawędzie sandru
Gwdy między Lędyczkiem a Tarnówką oraz od-
cinki koryta rzeki Czernica i jej prawobrzeżnego
dopływu Biała.

3) Równoleżnikowy i południkowy kierunek „mezo-
zoiczny” krzyżuje się w Lędyczku (Dolina Gwdy)
z strefą uskokową Szczecinek–Lędyczek o orien-
tacji NNW-SSE (Binder, Sikorski 1992), wyzna-
czając wyraźny węzeł hydrograficzny. Kierunek
ten dominuje też w przebiegu odcinków rynien
subglacjalnych Piławy, Płytnicy i Glinki oraz opi-
suje postglacjalne dolinki zawieszone nacinające
południowo-wschodnie obrzeża strefy „Poligon”
(Chybiorz 2007).

4) Kierunek prostopadły (WSW-ENE) do kierunku
transgresji ostatniego lądolodu skandynawskiego
w centralnej części Pomorza, nawiązujący do
przebiegu kontaktów i dyslokacji w Bloku Więc-
borka, mają osie dłuższe dużych form wklęsłych w
centralnej części Pojezierza Krajeńskiego. Tak
zorientowana jest m.in. rynna Górzna i dolina
marginalna funkcjonująca na przedpolu moren
południowoczłuchowskich (subfaza północno-
krajeńska) oraz doliny marginalne położone na
przedpolu i zapleczu moren charzykowsko-gwieź-
dzińskich tej samej subfazy. Na Pojezierzu Szcze-
cineckim podobnie ukierunkowana jest oś morfo-
logiczna moreny Okonka w międzyrzeczu
Piławy-Płytnicy i najbardziej zachodniej części
strefy „Poligon” (Chybiorz 2007).
Kierunek WSW-ENE nawiązuje do przebiegu
domniemanej głównej strefy zrzutowo-przesuw-
czej Choszczno-Szczecinek, która według Dadle-
za (1997) rejestrowana jest przez lewoskrętne
przesunięcia antyklin solnych na obu skłonach
wału śródpolskiego.

5) Dolina marginalna, funkcjonująca na przedpolu
moren południowoczłuchowskich i odprowadza-
jąca wody roztopowe w kierunku zachodnim,
znajduje kontynuację na Pojezierzu Szczecinec-
kim (Ost 1932). Rozwój ostatniego odcinka doli-
ny marginalnej, jak również zachodni kierunek
odwodnienia w dolnym plejstocenie i w początko-
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wej części środkowego plejstocenu (zlodowace-
nia południowopolskie), był predysponowany
uaktywnieniem subrównoleżnikowo zorientowa-
nej odnogi mioceńskiego rowu tektonicznego
Łubowo–Machliny–Wałcz o przebiegu południ-
kowym. Do przebiegu osi dłuższej rowu
(SSW-NNE), a także kierunku transgresji ostat-
niego lądolodu skandynawskiego (NNW-SSE)
nawiązują rynny subglacjalne modyfikujące szlak
sandrowy Piławy, którym odpływały wody rozto-
powe z linii wewnętrznego (głównego) ciągu mo-
ren czołowych fazy pomorskiej.

6) Tak samo ukierunkowany jest środkowy odcinek
Doliny Gwdy, uformowany podczas starszych faz
zlodowacenia północnopolskiego, który również
wykorzystały wody lodowcowe odpływające z linii
wewnętrznego ciągu moren czołowych fazy po-
morskiej na odcinku między Wierzchowem a
Miastkiem. Jego położenie bezpośrednio na
wschód od doliny kopalnej usytuowanej w po-
wierzchni podczwartorzędowej i zgodność z
przebiegiem uskoków w kompleksie cechsztyń-
sko-mezozoicznym (NNW-SSE, SSW-NNE)
wskazuje na wpływ tendencji neotektonicznych
na reorganizację (przemieszczanie się w kierunku
wschodnim) sieci dolinnej w plejstocenie.

7) Ścisły związek sieci dolinno-rzecznej ze struktu-
rami kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego
pozwala zgodzić się z poglądami Marksa (1984)
sformułowanymi dla zachodniej części Pojezierza
Mazurskiego i przyjąć, że również w środkowej
części Pojezierza Pomorskiego funkcjonowały od
początku zlodowaceń środkowopolskich strefy
lądolodu predysponowane ruchami skorupy
ziemskiej do utworzenia spękań, w których naj-
pierw odbywał się przepływ subglacjalny (rynno-
wy), a później coraz intensywniejszy przepływ
sandrowy.
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