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Phanerozoic stratigraphy and lithology of the Gdañsk Pomerania

A b s t r a c t . The pre-Phanerozoic basement of the Gdañsk Pomerania (GP) area is built of granitoides and metamorphic rocks of the
Paleoproterozoic age. The oldest deposits, lying with a large hiatus on the crystalline basement, are represented by sandstones and
conglomerates of ¯arnowiec (Smo³dzino) Fm of the Uppermost Ediacaran-Lower Cambrian age. They are continental in the lower
part changing upwards into marine, with thickness increasing westwards fromzero in the Puck Bay to 175 m near S³upsk.
The sandy-siltstone Lower Cambrian sediments, 190 m to > 200 m thick, are subdivided into 3 formations: K³uków, £eba and Sarbsko
Fms. Shallow-marine sandy-silty-mudstone deposits of the Middle Cambrian (Dêbki, Osiec and Bia³ogóra Fms) are over 200 m thick and
overlain by a thin, several meters thick complex of dark, bituminous claystones and siltstones with carbonate interbeds and lenses
(Piaœnica Fm). A discordance and a small hiatus is found at the base of the Ordovician which is represented here by clay-marly-carbonate
deposits, 38–77 m thick. The Ordvician rocks are divided into several formations (successively from the bottom to the top: S³uchów,
Kopalino, Sasino and Prabuty Fms) from the Arenig to Ashgill in age. Carbonate clay-siltstone Silurian sediments, lying above with a
small hiatus, are subdivided into 4 formations (Pas³êk Claystones and Pelplin, Kociewie and Puck Fms). Thickness of Silurian sediments
varies from 1800 m (northern GP) to ca. 1400 m (southern GP) and > 2000 m in the west.
The Uppermost Permian rocks lie with a large hiatus on the Silurian complex. The lower part of Permian complex (Rotliegend group) is
composed of conglomerates with sandstone and siltstone interbeds, several meters thick and rather limited in areal extent. The upper part
(Zechstein group) occurs in the whole GP area, with 300 m series of evaporite deposits of PZ1 cycle dominating in the northern part. The
Oldest Halite (Na1) unit, up to 200 m thick in several „salt basins”, is a perspective rock body for constructing cavern storages for hydrocar-
bons. Thickness of PZ1 complex decreases in the southern GP part, where Na1 salts are no more than 80–100 m thick. Sulfates + carbonates
and carbonates of PZ2 and PZ3 cycles are several tens of meters thick but the total thickness of the two cyclothemes is up to 200 m, with
the Older Halite (Na2) unit being 80–100 m thick.
The Mesozoic succession is very reduced in the discussed area, with increased hiatuses and deposit thickness decreasing to the north. The
thickest (up to 450 m thick) are here Buntsandstein (Lower Triassic) sandy-silty-claystone series with a few conglomerate interbeds,
occurring in sedimentary continuity with the Zechstein ones. They are assigned to 3 formations (Baltic, Pomerania and Po³czyn Fms).
During the later Triassic and early Jurassic the whole area was a denudated continent. Marine conditions returned in the middle
(Bathonian and Callovian) and the early Late Jurassic (Oxfordian), when clastic sediments, 200–400 m thick in the south, were accumu-
lated. The next continental episode took place during the late Jurassic and early Cretaceous Marine Cretaceous succession begins with
clastics of the Albian, followed by Cenomanian glauconite sandstones and Turonian siltstones and marls. The Upper Cretaceous com-
plex, with thickness varying from 400 m in Gdañsk block to 500 m near Tczew, is dominated by fine clastics with subordinate gaizes.
The Cenozoic (Paleogene and Neogene) rocks (clays, silts to fine sandstones, 100–200 m thick) are overlying the Cretaceous complex
with a hiatus. They are covered with the postglacial Quaternary sediments diversified in lithology and thickness up to 100 m.

Na obszarze Pomorza Gdañskiego w pod³o¿u fanero-
zoiku wystêpuj¹ ska³y fundamentu krystalicznego — gra-
nitoidy i ró¿nego rodzaju ska³y metamorficzne wieku
paleoproterozoicznego.

Najstarszymi ska³ami osadowymi, le¿¹cymi z du¿¹
luk¹ stratygraficzn¹ na ska³ach pod³o¿a krystalicznego, s¹
piaskowce i zlepieñce formacji ¿arnowieckiej (smo³dziñ-
skiej), nale¿¹ce do najwy¿szego ediakaru — dolnego kam-
bru. S¹ to osady w dolnej czêœci pochodzenia
kontynentalnego, przechodz¹ce ku górze stopniowo w osa-
dy morskie. Mi¹¿szoœæ ich wzrasta w kierunku zachodnim,
od 0 w rejonie Zatoki Puckiej do 175 m w rejonie S³upska.
Le¿¹ce wy¿ej morskie osady dolnego kambru sk³adaj¹ siê z
sekwencji osadów piaszczysto-mu³owcowo-ilastych, któ-
rych dolna czêœæ nale¿y do formacji klukowskiej i ³ebskiej;
natomiast górna do formacji sarbskiej. Sumaryczna ich
mi¹¿szoœæ waha siê od 190 m do ponad 200 m. Kambr
œrodkowy tworz¹ sekwencje piaszczysto-mu³owcowo-ila-
ste pochodzenia p³ytkomorskiego, gruboœci ponad 200 m,
tworz¹ce w dolnej czêœci formacjê dêbkowsk¹ i osieck¹,
a w górnej — formacjê bia³ogórsk¹. Sukcesjê kambryjsk¹
wieñczy cienki, kilkumetrowej mi¹¿szoœci kompleks
ciemnych, bitumicznych i³owców i mu³owców z przewar-
stwieniami i soczewkami wapieni (formacja z Piaœnicy).

Ilasto-marglisto-wapienne osady ordowiku, le¿¹ce nad
utworami kambru niezgodnie, z niewielk¹ luk¹ stratygra-
ficzn¹, tworz¹ kompleks kilku formacji, odpowiadaj¹cych
piêtrom regionalnym od arenigu do aszgilu. W dolnej czê-
œci s¹ to i³owce formacji ze S³uchowa, przechodz¹ce ku
górze w wapienie formacji z Kopalina, przykryte przez
szeroko rozprzestrzenione, ciemne, bitumiczne i³owce z
Sasina. Najwy¿sz¹ czêœæ ordowiku tworz¹ ilasto-margliste
ska³y formacji z Prabut. Sumaryczna mi¹¿szoœæ osadów
ordowiku jest niewielka i waha siê od 38 m do 77 m. Na
utworach ordowiku, z niewielk¹ luk¹ stratygraficzn¹, le¿¹
ilasto-mu³owcowe ska³y systemu sylurskiego, mniej lub
bardziej wapniste, w obrêbie których wydzielono 4 forma-
cje. S¹ to kolejno (pocz¹wszy od najstarszych): formacja
i³owców z Pas³êka, formacja z Pelplina, formacja z Kocie-
wia i formacja z Pucka. Mi¹¿szoœæ utworów syluru waha
siê od 1800 m w pó³nocnej czêœci Pomorza Gdañskiego do
ok. 1400 m w czêœci po³udniowej. W kierunku zachodnim
mi¹¿szoœæ wzrasta do ponad 2000 m.

Na kompleksie sylurskim, z wielk¹ luk¹ stratygra-
ficzn¹, obejmuj¹c¹ prawie ca³y m³odszy paleozoik, le¿¹
osady najwy¿szego permu. Utwory czerwonego sp¹gowca
— g³ównie zlepieñce z przewarstwieniami piaskowców i
mu³owców — maj¹ bardzo ma³e mi¹¿szoœci, rzêdu kilku
metrów. Wystêpuj¹ w formie niewielkich p³atów. Cechsz-
tyn wystêpuje na ca³ym obszarze Pomorza Gdañskiego,
w czêœci pó³nocnej dominuj¹ osady salinarne cyklotemu
PZ1, mi¹¿szoœci do 300 m. Najstarsza sól kamienna (Na1),
której mi¹¿szoœæ w tzw. basenach solnych dochodzi do 200 m,
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stwarza doskona³e warunki do budowy podziemnych maga-
zynów wêglowodorów. Osady cyklotemów PZ2 i PZ3 wystê-
puj¹ tu jako utwory siarczanowo-wêglanowe i wêglanowe
mi¹¿szoœci do kilkudziesiêciu metrów. W po³udniowej
czêœci obszaru, na po³udnie od Gdañska, zmniejsza siê
mi¹¿szoœæ cyklotemu PZ1, w tym najstarszej soli kamien-
nej, chocia¿ i na tym obszarze mo¿e ona osi¹gaæ 80–100 m,
stwarzaj¹c dobre warunki do budowy kawern magazyno-
wych. £¹czna mi¹¿szoœæ utworów cyklotemów PZ2 i PZ3
siêga 200 m. Z punktu widzenia mo¿liwoœci magazynowa-
nia wêglowodorów istotna jest starsza sól kamienna (Na2),
gruboœci 80–100 m.

Utwory mezozoiku s¹ na omawianym obszarze bardzo
zredukowane, z licznymi lukami stratygraficznymi, które
powiêkszaj¹ siê ku pó³nocy, wraz ze spadkiem mi¹¿szoœci
utworów. Najwiêksz¹ mi¹¿szoœæ (do ok. 450 m) osi¹gaj¹
piaszczysto-mu³owcowo-ilaste (z nielicznymi poziomami
zlepieñców) osady pstrego piaskowca, wystêpuj¹ce w
ci¹g³oœci z osadami cechsztynu, podzielone na 3 formacje:

ba³tyck¹, pomorsk¹ i po³czyñsk¹. Przez ca³y m³odszy trias
i wczesn¹ jurê ta czêœæ platformy prekambryjskiej by³a
denudowanym l¹dem. Utwory jury œrodkowej (baton, kelo-
wej) i dolna czêœæ jury górnej (oksford) s¹ wykszta³cone
g³ównie jako morskie osady klastyczne, mi¹¿szoœci od 200 m
do 400 m w czêœci po³udniowej. W m³odszej jurze i wczes-
nej kredzie ponownie zapanowa³y warunki l¹dowe. Sukce-
sjê kredow¹ rozpoczynaj¹ klastyczne osady albu. Cenoman
tworz¹ g³ównie piaskowce glaukonitowe, turon zaœ —
mu³owce i margle. W wy¿szej czêœci kredy dominuj¹ osa-
dy drobnoklastyczne z podrzêdnym udzia³em opok i gez.
Mi¹¿szoœæ utworów kredy górnej zmienia siê od oko³o 400 m
na bloku Gdañska do 500 m w rejonie Tczewa.

Utwory kenozoiku (paleogen i neogen) le¿¹ z luk¹ stra-
tygraficzn¹ na kredzie. S¹ to osady drobnoklastyczne, od
i³ów i mu³ów po drobnoziarniste piaskowce, mi¹¿szoœci do
100 m, miejscami do 200 m. Profil kenozoiku koñcz¹ polo-
dowcowe osady czwartorzêdu, bardzo zró¿nicowane litolo-
gicznie i mi¹¿szoœciowo, o maksymalnej gruboœci 100 m.

Utwory kenozoiku w nadk³adzie z³ó¿ soli w regionie Zatoki Puckiej
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Cenozoic overburden of salt rocks deposits in the Puck Bay region

A b s t r a c t . Thick succession of Cenozoic sediments occurs in the overburden of the salt rock deposits in the Puck Bay region. It starts
with Middle Eocene/Lower Oligocene marine to brackish sediments. Marine clayey-silty deposits of the Pomerania Fm. rest on the
pre-Cenozoic basement consisting of various Upper Cretaceous units and situated at 90–110 m b.s.l. A transgressive sequence with
basal horizon of gravels and phosphatic nodules is succeeded by silty amber-bearing Po³czyno Fm. and sandy Ch³apowo Fm of the
upper marine complex. The early Oligocene brackish deposits (Czempin Fm.) and the uppermost level of the Upper Mosina Fm. sands
reflect the Late Rupelian marine ingression. Miocene deposits, defined mostly as Middle Miocene in age, consist of sands, silts and
clays, locally with one to a few lignite layers. Their exposures occur along the cliff shores of the moraine uplands. Total
Palaeogene/Neogene thickness is up to 50 m. Quaternary deposits of the Meso- and Neopleistocene cover erosional-exarational Neo-
gene surface. They are built of three to four glacial till layers with intra-moraine sediments. Large denivelations between the Quater-
nary bottom surface and the recent soil surface are the result of subglacial erosion processes. Infilling of the soil-surface depressions
with alluvial and phytogenic matter as well as marine abrasion and accumulation of the Littorina sea sediments took place in the Holo-
cene. Most probably this was also the time of origin of the Hel Spit (with the largest thickness of the Holocene in the whole Poland, that
is about 100 m) and flooding surrounding low coastal areas by the recent Puck Bay waters.

Górn¹ czêœæ nadk³adu z³ó¿ soli w regionie Zatoki Puc-
kiej (Zatoka Pucka, Zalew Pucki, Pó³wysep Helski oraz
najbli¿sze otoczenie od zachodu) stanowi¹ mi¹¿sze utwory
kenozoiku. W jego pod³o¿u, na g³êbokoœci 90–110 m p.p.m.,
wystêpuj¹ ró¿ne ogniwa kredy górnej. W paleocenie i
wczesnym eocenie by³ tu podlegaj¹cy denudacji obszar
l¹dowy, a od œrodkowego eocenu do koñca wczesnego oli-
gocenu zachodzi³a sedymentacja osadów morskich (for-
macja pomorska), a nastêpnie brakicznych (formacja
czempiñska). Zalew morski pozostawi³ osady ila-
sto-mu³kowe z transgresywn¹ warstewk¹ piasków glauko-
nitowych, zawieraj¹cych w sp¹gu ¿wiry kwarcowe i
konkrecje fosforytowe, przykryte bursztynonoœn¹ seri¹
formacji mosiñskiej dolnej (ogniwo z Po³czyna) i piaskami
wodonoœnymi (ogniwo z Ch³apowa; Marzec & WoŸny,
1972; Piwocki i in., 1985). U schy³ku rupelu nast¹pi³a krótko-
trwa³a ingresja morza (drobnopiaszczyste osady formacji

mosiñskiej górnej), po której dosz³o do przerwy w sedy-
mentacji, przypadaj¹cej na póŸny oligocen. W sk³ad mio-
ceñskich osadów l¹dowych wchodz¹ piaski, mu³ki i i³y,
miejscami z warstwami i soczewami wêgla brunatnego. S¹
one s³abo rozpoziomowane litostratygraficznie: przypusz-
czalnie przewa¿aj¹ w nich utwory miocenu, widoczne w
licznych ods³oniêciach, np. w klifach Kêpy Swarzewskiej,
Puckiej, Oksywskiej i Red³owskiej. Sumaryczna mi¹¿szoœæ
paleogenu i neogenu na ogó³ nie przekracza 50 m, wiêksza
jest jedynie w wysoczyznowych obszarach kêp.

Na erozyjno-egzaracyjnej powierzchni miocenu spo-
czywa pokrywa czwartorzêdowa z luk¹ przypadaj¹c¹ na
póŸny neogen i pocz¹tki plejstocenu (eoplejstocen). Mezo-
i neoplejstocen reprezentuj¹ przewa¿nie trzy do czterech
poziomów glin zwa³owych i towarzysz¹cych im osadów
miêdzymorenowych (np. Skompski, 2001). Pokrywê
czwartorzêdow¹ cechuj¹ du¿e deniwelacje pomiêdzy jej
powierzchni¹ sp¹gow¹ a obecn¹ powierzchni¹ terenu, m.in.
za spraw¹ erozji subglacjalnej (Mojski, 2002).

W holocenie postêpowa³o zape³nianie dolin i obni¿eñ
terenu aluwiami i utworami organicznymi oraz abrazja i
akumulacja morska, wywo³ana transgresj¹ morza litory-
nowego. Powsta³ wówczas Pó³wysep Helski o najwiêk-
szej w Polsce mi¹¿szoœci osadów holocenu (ponad 100 m),
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