
Landform Analysis, Vol. 9: 361–363 (2008)

Zastosowanie metod geostatystycznych do badań
ruchów neotektonicznych (halokinetycznych)

na obszarze Wysoczyzny Kujawskiej

Pawe³ Molewski*

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii,  ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń

Wyznaczone przez autora potencjalne strefy nie-
ciągłości podłoża kenozoicznego oraz analiza wy-
kształcenia strukturalnego i litofacjalnego osadów
czwartorzędowych Wysoczyzny Kujawskiej wskazuje
na blokową strukturę tego podłoża, prawdopodob-
nie o charakterze naskórkowym (Molewski 2007).
Zróżnicowana aktywność poszczególnych bloków
tektonicznych stymulowana była tektoniką solną
(ang. thin-skinned salt tectonics, por. Krzywiec i in.
2006). Zdaniem autora czynnikiem wywołującym
ruch poszczególnych bloków uskokowych mogło być
obciążenie przez lądolód, a następnie odciążenie po
jego ustąpieniu.

Mimo stosunkowo wielu publikacji dotyczących
związków między aktywnością neotektoniczną star-
szego podłoża a wykształceniem osadów czwartorzę-
dowych obszaru Polski, których najnowszy przegląd
znajduje się w pracy Kurzawy (2004), Wysoczyzna
Kujawska nie była jak dotąd szczegółowo analizowa-
na pod tym względem. Jednym z nielicznych przy-
kładów badań tych związków w odniesieniu m.in. do
wysadu solnego w Inowrocławiu jest opracowanie
Łyczewskiej (1964), dotyczące tektonicznych i glaci-
tektonicznych deformacji utworów neogenu i plej-
stocenu Polski środkowej i zachodniej. O zaburze-
niach i wysklepieniu osadów plejstoceńskich ponad
wysadami solnymi w Inowrocławiu i Górze, jako
świadectwach ich aktywności tektonicznej, pisali
Znosko (1969), Churska (1978) i Niewiarowski
(1983). Skrajnie południowo-wschodnia część bada-
nego terenu, a w szczególności rejon wysadów sol-
nych Lubienia i Łaniąt, była przedmiotem analiz Ba-
ranieckiej (1975) w kontekście szerszych badań

zależności wykształcenia czwartorzędu od struktur i
dynamiki podłoża na obszarze środkowej części Niżu
Polskiego oraz genezy elementów wklęsłych tego
podłoża na terenie wału kujawskiego i niecki war-
szawskiej (Baraniecka 1980, 1995). Cytowana autor-
ka wyróżniła szereg wskaźników wpływu aktywności
starszego podłoża na wykształcenie osadów czwarto-
rzędowych, w tym m.in. na ich cechy litofacjalne (li-
tologiczne), tj.:
– niewielki udział plejstoceńskich osadów rzecz-

nych i wodnolodowcowych oraz dominacja róż-
nowiekowych glin morenowych w budowie geolo-
gicznej obszarów dźwiganych, jako konsekwencji
ich omijania przez czwartorzędowe doliny rzecz-
ne i szlaki odpływu wód roztopowych,

– zachowanie się czwartorzędowych zapadlisk o
tendencji do obniżania, w postaci przetrwałych
do dziś niecek, z wypełniającymi je osadami za-
stoiskowymi i jeziornymi, z powtarzającymi się w
ich obrębie kierunkami dolin i tworzącymi się w
nich węzłami hydrograficznymi kopalnymi i
współczesnymi.
W oparciu o ww. wskaźniki autor dla wykazania

potencjalnych ruchów wznoszących/obniżających
poszczególnych części (bloków tektonicznych)
Wysoczyzny Kujawskiej przeprowadził analizę geo-
statystyczną zróżnicowania litologicznego osadów
czwartorzędowych, stosując metodę krigingu (Na-
mysłowska-Wilczyńska 2006). Analizie poddano bli-
sko 2400 profili archiwalnych wierceń geologicznych
przebijających osady czwartorzędowe na badanym
obszarze. Zróżnicowanie litologiczne osadów czwar-
torzędowych przedstawiono w postaci map procen-
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towych (map względnej miąższości). Mapy te dostar-
czają informacji o względnej miąższości pewnego
wybranego składnika litologicznego w zestawieniu z
ogólną miąższością kartowanej jednostki stratygra-
ficznej (Kotański 1971), w analizowanym przypadku
– czwartorzędu.

Mapa na rycinie 1 przedstawia udział glin moreno-
wych w osadach czwartorzędowych rozpatrywanego
obszaru. Ponieważ dopełnieniem glin morenowych w
profilach czwartorzędu są osady nieglinowe (rzeczne,
jeziorne i wodnolodowcowe), mapę tę można analizo-
wać również jako mapę procentowego udziału sumy
osadów międzymorenowych, tj. żwirów, piasków,
mułków i iłów. Przebieg izarytm na tych mapach po-
zostaje bez zmian, zmieniają się jedynie ich wartości
(następuje odwrócenie skali procentowej).

Największy udział, ponad 80% w profilach czwar-
torzędu, mają gliny morenowe w otoczeniu wysadu
solnego w Inowrocławiu i Górze, wyniesień podłoża
czwartorzędowego w rejonie Strzelna i stąd w kie-
runku Mogilna i Ślesina, w rejonie Radziejowa,
Piotrkowa Kujawskiego i dalej w kierunku Brześcia
Kujawskiego. Obszary te pokrywają się z wyróżnio-
nymi blokami uskokowymi podłoża kenozoicznego
(Molewski 2007): Inowrocławia, Góry, Strzelna i Ra-
dziejowa. Ponadto wyraźna przewaga osadów gla-
cjalnych występuje lokalnie w obrębie wyniesień
podłoża czwartorzędowego rejonów: Łabiszyna,
Złotnik Kujawskich, Piechcina, Sompolna, Lubsto-
wa i Kowala. Jedynym obniżeniem podłoża czwarto-
rzędowego, o porównywalnym udziale osadów gla-
cjalnych, jest zakładana depresja glacitektoniczna
rejonu Izbicy Kujawskiej (Molewski 2007). Jedno-
cześnie osady nieglinowe, o ponad 80-procentowym

udziale w profilach czwartorzędu, dominują na li-
niach kopalnych dolin oraz lokalnie na całym
rozpatrywanym obszarze. Należy mieć jednak na
uwadze, że lokalny wzrost udziału procentowego glin
morenowych w profilach czwartorzędu może być
związany z glacitektonicznymi zaburzeniami (spię-
trzeniami) osadów plejstoceńskich, w tym glin more-
nowych. Prawdopodobnie takie kopalne spiętrzenia
glin morenowych występują w rejonach: Sompolna,
Kowala, Złotnik Kujawskich i Łabiszyna.

Jak już wspomniano, zdaniem Baranieckiej
(1975), jednym ze świadectw czwartorzędowej ten-
dencji do obniżania pewnych obszarów (zapadlisk)
są przetrwałe do dziś niecki wypełnione osadami za-
stoiskowymi i jeziornymi, z powtarzającym się w ich
obrębie przebiegiem dolin oraz kopalnymi i
współczesnymi węzłami hydrograficznymi. Analiza
udziału osadów zastoiskowych i jeziornych (iłów,
mułków) w profilach osadów czwartorzędowych su-
geruje, iż obszary takie mogą stanowić m.in. obniże-
nia rejonów: Kruszwicy, Brześcia Kujawskiego i
Gniewkowa (ryc. 2). Wydaje się, że tereny te może
charakteryzować również względnie wolniejsze tem-
po dźwigania lub stabilność tektoniczna w stosunku
do podnoszonych obszarów sąsiednich. Nawiązują
one do wyróżnionych bloków uskokowych podłoża
kenozoicznego: Kruszwicy, Gopła, Brześcia Kujaw-
skiego i Gniewkowa.

Prawdopodobnie w obrębie większości pozo-
stałych wyróżnionych bloków uskokowych przeważała
w czwartorzędzie ogólna tendencja do dźwigania, jak
na blokach Lubstowa, Sompolna i Koła, położonych
w obrębie elewacji konińskiej (Stankowski i in. 1995,
Widera 1998) lub względnego obniżania, związanego
z dźwiganiem się terenów otaczających.

362

Pawe³ Molewski

Ryc. 1. Mapa względnej miąższości (mapa procentowa)
glin morenowych w osadach czwartorzędowych

1 – zakładane granice bloków uskokowych podłoża kenozo-
icznego, 2 – miejscowości, 3 – maksymalny zasięg zlodowace-
nia wisły; omawiane bloki uskokowe: In – Inowrocławia, Gr –
Góry, Gn – Gniewkowa, St – Strzelna, Kr – Kruszwicy, Go –
Gopła, Ra – Radziejowa, Lu – Lubstowa, So – Sompolna, BK
– Brześcia Kujawskiego, Ko – Koła

Ryc. 2. Mapa względnej miąższości (mapa procentowa)
sumy osadów zastoiskowych i jeziornych (mułków i iłów)
w osadach czwartorzędowych

1 – przebieg różnowiekowych dolin kopalnych, 2 – cieki, 3 – je-
ziora, 4 – miejscowości, 5 – maksymalny zasięg zlodowacenia
wisły
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