
Jerzy Szukalski (Gdańsk)
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TT I1910 roku zrrane w ówczesnym Gdańsku Wydaw-
W nich"o A. W. Kafemu.r.r, op,rblikowało znakomi-

ty nie §lko, jak na owe czasy, przewodnik geologiczny
po okolicy Gdańska (,,Geologischer Fihręr durch die
Danziger Gegend") autorstwa dra Paula Sonntaga.
profesora Oberrealsclrule St. Petri u. Pauli in Danzig,
obecnię tr Liceum Ogólnokształcącego, popularnej
gdańskiej ,,Jedynki", Ze względu na przypadające
w §m roku stulecie jego wydania i merytoryczną jakość
tej publikacji popularnonaukowej, warto o niej przypo-
mnieć.

Uzasadniając potrzebę opracowania wymienionego
wyżej przewodnika geologicznego autor stwierdza we
wstępie, że czasy, kiedy geolodzy zajmowali się głównie
górami juz dawno minęĘ i od chwili powstania teorii
zlodowacęń lądowych rozpoczęĘ się zainteresowania
budową geologiczną obszarów nizowych, Cor az liczntej
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zaczęĘ się więc pojawiać przewodniki naukowe obsza-
rów tych doĘczące. P. Sonntag po zapoznaniu się z nimi
postanowił spopularyzować tę problemaĘkę w odnie-
sieniu do okolic Gdańska. W oparciu o fachową litera-
turę i dostępne mapy geologiczne, a zxvłaszcza o własne
obserwacje dokonane podczas w\rcieczek terenowy,ch
doszedł bowiem do wniosku, ze okolice Gdańska są pod

§m wzglgdem niezwykle interesujące. Procesy geolo-
giczne związane z epoką lodowcową, jak i współczesna
działalność rzeźbotwórcza wody i wiatru na obszarze
wokół Gdańska, gdzie właściwie prócz zjawisk tekto-
nicznych i wulkanicznych wszystkie pozostałe wydarze-
nia z zakresu szeroko pojętej przyrody miaĘ tu miejsce.
staĘ się inspiracją d]a autora do napisania takiego
przewodnika. ZŃoĘł przł tym, ze nie będzie zajmował
się systemaĘczną analizą poszczególnych formacji geo-
logicznych, lecz głównie faktami z geo|ogii dynamicz-
nej, aby dać zainteresowanęmu czytelnikowi odpowiedź
na pytanie kiedy i jak poszczególne jednostki i obiekty
terenowe powstaĘ. I to mu się całkowicie udało. Jego
tręść zawarta została w 14 rozdziałach, uzupełnionych
rysunkami i fotografiami.

Autor rozpoczął swój przewodnik od znalęzienia
odkrywki występującej w warunkach naturalnych lub
sztucznych, gdzie jest odsłonięta budowa geologiczna
utworów zalegających poniżej powierzchni gruntu: stro-
me brzegi rzek, jezior t morza, miejsca eksploatacji gli-
ny i kruszylva mineralnego (piaski i nviry), a także stu-
dzienn;,ch profilów wiertniczych. Najciekawsze były od-
krywki eksploatacyne istniejących wówczas licznych ce-
gielni połozonych u podnóża, albo w strefie krawędzio-
wej Wysoczyzny Gdańskiej, obecnie opuszczone izaro-
śnięte lub inaczej zagospodarowane. Jedną znich,znĄ-
dującą się w cegielni Hartmanna, opisał szczegółowo
stwierdzając, że analiza występujących w niej utworów
geologicznych pozwala na ich straĘgraficzne zaklasy-
fikowanie i odtworzenie licznych faktów, które w owych
czasach miaĘ tu miejsce. Wśród Ęch utworów znajdu-
ją się osady plejstoceńskie w postaci glin zwałowych,
piasków, zwirów oraz iłów i mioceńskie - drobnoziarni-
ste piaski kwarcowe z mlką i węglem brunatnym, a tak-
ze iĘ. Skorzystał ponadto z danych zawartych w profilu
wiertniczym wykonanym do głębokości 295 m, co po-
zwoiiło profil stratygraficznv w cegielnianym wyrobisku
uzupełnić o męzozoiczrre utwory krcdy. Był to w owym
czasie najgłębszy otwór wiertniczy w Gdańsku, w któ-



rym napotkano na bogate źródławody artezyjskiej eks-
ploatowane do dziś. Stwierdzenia te ujęte są dodatko-
wo w tabeli.

W rozdziale drugim P Sonntag zajmuje się szczegó-
łowo osadami trzeciorzędowymi, a rvńaszcza węglem
brunatnym i bursz§mem. Stwierdza ich zaleganie wyżej
na Wysoczyźnie Gdańskiej, a ich brak lub rzadkie wy-
stępowanie w obniżeniu Zńaw Wiślanych, a tym sa-
mym o egzaracyjnej roli lądolodu w §m obniżeniu, któ-
re już wówczas istniało. Pisze o zjawiskach glacitekto-
nicznych i trzeciorzędowych porwakach widocznych na
zboczach dolin rozcinających wysoczyznę i na klifach
nadmorskich kęp. Wzmiankuje o eksploatacji węgla
brunatnego w drugiej połowie XVII wieku i później -
nawet na skalę przemysłową. Wyjaśnia pochodzenie
burszłmu i jego występowanie ograniczone wyłącznie

Mapka geologiczna najbliższych okolic Gdańska. Objaśnienia
znaków od góry:1, - plejstocen (wysoczyzna), 2 - plejstocen (tera-
sa pradolinna), 3 - holocen, 4 - wydmy, 5 - utwory bagienne, 6 -
trzeciorzęd (porwaki w stręfie krawędziowej Wysoczyzny GdŃ-
skiej)

do trzeciotzędowego oligocenu. Przy okazji wspomina
o jego okazach zgromadzonych w gdańskim Provinzial-
Museum.

Rozdziń trzeci poświęcony jest osadom lodowco-
lvym i formom rzeźby polodowcowej oraz głazom na-
rzutowym. Autor rozpoczyna go od przypomnienia tę-
orii zlodowaceń Torella i porównania do aktualnego
zlodowacenia Grenlandii, a także zlodowacenia w gó-
rach Skandynawii i Snvajcarii. Określa potężnągrubość
czaszy lodowej w plejstocenie na tysiąc i więcej metrów.
Opisuje zasięg tego lądolodu, jego fazy postojowe i ich
ślady w postaci ciągów moren czołowych. Wyznacza
trzy zlodowacenia i dwa cieplejsze okresy międzylodow-
cowe. Duzo miejsca poświęca głównemu ciągowi moren
czołowych fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia,
awięc Wzgórzom Szymbarskim zWieĘcą, której wyso-
kość określa na 331 m n.p.m. Thk wówczas podawano.
Przesadnie i mylnie stwierdza, że jest ona najwyższa
między Haruem i Urulem. Dziś wiemy przecież, ze jest
najwyższa na Nizu Srodkowoeuropejskim. Wlłnienia
Łuk Wisły i Odry, jako zasięg fazy pomorskiej i liczne
obniżenia terenu zajęte przez jeziora bądź wykorzysty-

Krawędź lądolodu (Łuk WisĘ) fazy pomorskiej ostatniego z1o-
dowacenia

wane przez pomorskie rzekiipodkreśla rolę wód rozto-
powych lądolodu w kształtowaniu rueźby terenu. Szcze-
gółowo zajllir'lje się $azami narzutowymi występujący-
mi w osadach morenowych, określając je mianem praw-
dziwego bogactwa, które w ciągu ostatnich stuleci zo-
stało w olbrzymich ilościach wyeksploatowane, rozbite,
zuzyte do budowy fundamentów, dróg, murów i innych
celów. Wymienia rcdzaj skał, z których są zbudowane
i skąd pochodzą. Podaje kilka interesujących prrylda-
dów, które juz wówczas podlegały ochronie prawnej,
a to głównie dzięk<l, dzińającemu w Gdańsku H. Con-
wentzowi.
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Główny ciąg moren czołowych pod Kościerzyną wg Keilhacka

Tręść rozdziŃu czwartego jest w znacznej mięrzę
uszczeglłowieniem odnoszącym się do zaburzęńw za-
leganiu osadów lodowcowych i trzeciorzędowych, które
powstaĘ podczas naporu przesuwającego się lądolodu.
Są one sfałdowane lub sprasowane. Szczegółowo zosta-

Ę tu opisane deformacje w materiale budującym klif
oksywski oTaz w wyrobisku wspomnianej juz cegielni.
Widoczne są tu rozerwania warstw lub wyciśnięcia
w trzeciorzędowych iłach ryrvołane naciskiem lodu.
Autor Twraca uwagę na pęknięcia w luznych materia-
łach piaszczysĘch, których istnienie mogło powstać je-



dynie dzięki ichzamrożęniu. Fakt ten potwierdza odpo-
wiedni rysunek.

W rozdziale pią§łn prezentuje autor podział zaple-
cza fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia, wytóż,
niając w oparciu o K. Keilhacka pięć, a w uzupełnieniu

Ściana północna wyrobiska cegielni Hartmanla z ńdocznymt za-
burzeniami w układzie warstw: a - biały piasek, b - zielony piasek,
ponżej iły

Profil zaburzeń glacitektonicznych: dm - glina zwałowa, S - mio-
ceński piasek z miką i wkładkami ifu, T - wyciśnięcie trzeciorzę-
dowych iłów, po bokach przerwany porwak piasków

nawet sześć obszarów charakterystycznych dla okolic
Gdańska. Pierwszy to obszar nadmorskich wydm, jezior
przybrzeżnych i bagien, gdzie m.in. sfusznie zauważa, że
Jezioro Zarnowieckie r6żni się geneĘcznie od pozosta-

Ęch nie tylko swym kształtem. Myli się jednak uznając
obrzeżającą go wysoczyznę jako morenę czołową. Drugi
z wyróżnionych obszarów reprezentuje wysoczyznę mo-
reny dennej płaskiej, rozciągającą się na północ od pra-
dolin: Kaszubskiej i Łeby-Redy, które dzielą ją - jak
wiemy - na kępy. Pokryta jest gliną nvałową, a jej wyso-
kość mieści się w granicach 10-80 m n.p,m. Obszar trzę-
ci obejmuje strefę erozyjną rozległej równiny moreny
dennej nazapl,.eczu głównego ciągu moren czołowych,
tuWzgórz Sz}rmbarskich. Obszar cz\^Iafty natomiast re-
prezenĘe typolvy krajobraz czołowomorenowy o wy-
sokości 120-300 m n.p.m. Jego cechą charakterystyczną
są pagórki iwzgórza moreny czołowej, liczne zagłębie-
nia terenu, niegdyś prawie wszystkie wypełnione wodą,
dziś zatorfione i zamienione w łąki i bagna oraz brak te-
renów równinnych. Wreszcie obszar piąĘ w podziale
tworzą szeroko rozprzęsttzenione równiny sandrowe,
krajobraz piasków i lasów w dorzeczu WisĘ, z licznymi

Podział zaplecza pomorskiej fazy ostatniego zlodowacenia wg
Keilhacka: 1 - strefa wybrzeża (brzegowa), 2 - równina moreny
dennej, 3 - strefa erozjl, 4 - krajobraz mofenolvy, 5 - krajobraz
sandrowy

jeziorami w polodowcowych rynnach oraz śródlądowy-
mi wydmami. Warto podkreślić, żę autor ani słowem
nie wspomina o wytopiskowej genezie jezior na sand-
rach.

Podziń ten, zapoĘczony od K. Kęilhacka, uzlpeł-
nia P. Sonntag o obszar szósty obejmujący tereny more-
ny dennej występujące wśród sandrowych piasków. Dziś
mówimy tu o tzw. wyspach morenowych reprezentują-
cych starszą fazę zlodowacenia np. Wyspa Czerska, Wy-
spa Wielewska, Wyspa Bruska i inne. W zakończeniu
autor podkreśla, że w okolicach najbliższych Gdańska,
w jego zachodnich i północno-zachodnich peryferiach,
reprezentowanyjest obszar drugi i trzeci, aw ich obrę-
bie charakterystyczny krajobraz erozyjny streĘ krawę-
dziowej Wysoczyzny Gdańskiej.

W rozdziale szóstym przewodnika P. Sonntag zaj-
muje się terasami w dolinach rzecznych, głównie na
przyHadzie Raduni, nawiązując równiez do teras star-
szych w pradolinach rwiązanych z odpĘwem wód 1o-

dowcowych. Ciekawe są spostrzezenia autora na temat
kształtowania się doliny Raduni, nie różniące się zasad-
niczo od Ęch, które znanę są nam obęcnie. DoĘczą
one wykorzystaniaprzeztę rzekę rzeźby terenu po zani-
ku lądolodu, szczegóLnie rozległe obniżenia zwane nie-
co przesadnie basenami (np. żukowski, somoniński,
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Schemat powstawania teras rzeczrtych



kolbudzki i inne) połączone malowniczymi przełomami
oraz polodowcowe rFrny.

Rozdziałem siódmyn objęte zostaĘ jeziora i ich po-
chodzenie. Autor stwierdzając, że w najbliższych okoli-
cach Gdańska brak jest jezior wymienia jedynie jezioro
Zaspa jako starorzecze ujściowego ramienia Wisły. W
owym czasie istniała jego silnie zarastająca tafla. Dziś
juz po nim - jak wiemy - ostaĘ się tylko ślady totalnego
zniszczenia, Szybko przechodzi do pobliskichjezior po-
lodowcowych Jasienia i Otomińskiego, określając ich
pochodzenie mianem moreny dennej, potem zaś do
tych położonych w dorzeczu Raduni na obszarze nazy-
wanym wówczas Das blaue Lźindchen (Błękitna Krain-
ka), a to zewzględu na ich krajobrazowe piękno i obfi-
tość ich występowania. Chociź początkowo nie stosuje
poj ęcia wytopisko, podkreślaj ąc j eĄmie nadnly czajny
ronvój jezior rynnowych, w tym miejscu powstaĘch ja-
ko efekt intensywnej erozji wód podlodowcowych, póź-
niej przechodząc dojezior mniejszychna przykład tych
koło Borkowa, określa je jako Sólle czy\i jeziota oczka
i do ich qtopiskowej gęnery nawiązuje. Ze względl na
ich zaokrąglony kształt wspomina też o procesie eworsji
i o fantazji ludzkiej, która określała je jako kratery wul-
kaniczne. Na koniec wraca na północ nad Jezioro Zar-
nowieckie lznając jego rozległą nieckę jako najpięk-
niejszy przyl<ład erozji lodu, czyIi egzaracji lodowcowej.
Dziś określamy ją jako fórdę - ferd : obniżenie polo-
dowcowe za|anę morzem. Istniała tu zapewne wcześ-
niej sza predyspozycj a.

Kolejny rozdziŃ ósmy poświęcony jest zachowanym
śladom organizmów żryv,rych plejstocenu. Jest rzeczą
oczywistą - pisze P Sonntag - żę nie ma ich w osadach
morenowych, ale występują one za cofającym się lądo-
lodem, głównie zaś w okresach międzylodowcowych,
przy cTym trudno je odróżnić, zktlrego z nich pocho-
dzą. Często znajdujemy je na rvtórnym złożu,ltszkodzo-
ne przez kolejny stadiał hlb przez wody roztopowe.
W piaskach różnych odkrywek położonych pomiędzy
Gdańskiem, Tczewem i Elblągiem znaleziono m.in. zę-
by mamuta i nosorozca. W dalszej odległości natrafiono
na kości lwa jaskiniowego, dzikiego konia, renifera, ło-
sia i inych rwierząt. W iłach elbląskich znaleziono
szczątki gadów i ryb, a na zboczach doliny WisĘ oraz
w iłach w Suchaczu pod Elblągiem muszle Yoldia arcti-
ca. Również na Kaszubach znajduje się fragmenty
muszli małĘ i ślimaków z tego okresu. W wielu miejs-
cach nacisk lodu spowodował w}rmieszanie warstw, co
utrudnia ich czasowe określenie. Na temat śladów ro-
ślinności trudno autorowi bliżej coś powiedzieć. Powo-
fuje się jedynie na eksponaĘ znajdujące się w wymie-
nionym wyżej gdańskim Provinzial-Museum, które pre-
zeniĄą fragmenty drzew liściasĘch i iglasĘch, a z tł6w
elbląskich szyszki.

Na rozdziale tym końcry P. Sonntag omawianie
obszarów połozonych na zach6 d od Gdańska, r ozpoczy -

nając opis geologiczny jego wschodnich i północno-
wschodnich peryferii. I tak w rozdzia|ę dziewiąĘm zaj-
muje się historią geologiczną delty Wisły, Zatokl Gdań-
skiej, Zalewu i Mierzei Wiślanej, Ponownie Twraca
uwagę na róznicę pomiędzy .łqtsoczyzną, a żuławskim

obniżeniem reptezentującym typową deltę, klórego ge-
neza jest r6żnie określana przez geografów i geologów.
Stwierdza na podstawie wierceń, że na głębokości oko-
ło 100 m w podłożu zalegają osady kredowe z obfitymi
źr1dłamiwody znajdującej się pod ciśnieniem, a na nich
bezpośrednio utwory plej stoceńskie, których miĘszość
wposi szacunkowo 60 m. Brak ftzeciorzędu lub niÓ-
liczne miejsca jego występowania dowodzi, że znajdo-
wało się tu już wcześniej obnizenie, które lądolód po-
głębił i częściowo wypełnił swymi osadami. Autor widzi
naZuławach jezioro zastoiskowe, do którego uchodziła
Radunia, a samo obnizenie wiąże z odcinkami pradolin
w jedną całość na podstawie analizy teras. Snuje t:olicz-
nę tozvlażania naukowe nawiązujące do rozwoju BaĘ-
ku, powofując się na poglądy wielu autorów. Zastana-
wia się też nad zasięgiem Zalęwl Wiślanego dalej na
zachód otaz genezą Mierzei Wiślanej i żuławskich de-
presji. Stwierdza ponadto, sfusznie zresztą, że w miejs-
cach, gdzie był silny prąd rzeczny np. WisĘ, tam znajdu-
ją się tereny wyzej położone.

Rozdział dziesiąĘ przewodnika zawiera m.in. kilka
interesuj ących stwierdzeń doĘ czący ch pradoliny Wisły
odprowadzającej swe wody na zachód (Pradolina Note-
ci-Warty), a potem po utworzeniu się przełomu pod
Fordonem na północ oraz przemieszczania się jej od-
pływów u schyłku zlodowacenia na obszarze delĘ Wi-
sły. Autorwyprowadza logicznywniosęk na temat gene-

Zachodnie ujścia Wisły

zy przełomu pod Fordonem, wyrrrieniając istniejące tam
predyspozycje w postaci obniżenia terenu, zastoisk i uj-
ściowych odcinków dolin Brdy i Wdy. Wyrrienia samo-
dzielny Nogat odprowadzający wody na wschód i trzy
zachodnie ujścia WisĘ:w Nowym Porcie, w przełomie
przez mierzeję we wsi Górki i w Przekopie Wisły pod
Swibnem. Umięszcza tu poglądowy rysunek. Przy tej
okazji nie omija procesu powstawania zewnętrznych
delt i budowę wałów przeciwpowodziowych.



-*ff

, F'&6:1

*liirit i}|:li1.1
Ę EaF #';_\ _____ ....ai

a
i i

}=
-.*-*:---^-

§§Słl, -l_ilrjll l

Schemat starszej i młodszej delĘ zewnętrznej WisĘ: a, b, c - trzy linie brzegowe, d - stary brzeg klifowy

Obszerny jest r ozdział j edenasty publikacj i P. Sonn-
taga zaĘtułowany ,,Nad morskim brzegiem Zatokl
Gdańskiej", który podzielony został na dwa podroz-
dziaĘ: ,,Mechaniczna działalność morza" i ,,Mecha-
niczna dzińalność wiatru". W pierwszym najpierw
omówione zostaĘ kliĄr. Zachowuj ąc popularnonauko-
wy charakter przewodnika, autor zachęca miłośników
przyrody do odbycia wycieczki z Orłowa do Gdyni w ce-
lu zapoznania się naocznie z profilami klifów redłow-
skiego i oksyr,vskiego. W tekście opisuje je i ilustruje fo-
to grafiami. Zw r aca uw a gę n a powst aj ąc ą ze zniszczenia
klifów platformę abr azyjną z zalegającymi na niej głaza-
mi wlpfukanymi z gliny zwałowej, znajdującej się m.in.
w klifie redłowskim. Drugim elementem składowym
mechanicznej działalności morza jest wędrówka piasku
wzdłuż brzegu, której kierunekzależny jest od kierunku
wiatru. Wskazuje na zygzakowate przemieszczanie się
ziaten piasku pod wpĘwem działalności fali, co łatwo
mogą zaobser-wować plażowicze.Ważną rolę w brzego-
wym transporcie piasku i w tworzeniu się mierzeiprrry-
pisuje falom morskim, a nie jakimś wydumanym prą-
dom morskim, o których tak często czytamy w dzisiej-
szych przewodnikach turysĘcznych. Interpretuj ę liczne
pogiądy na temat genezy mierzei, głównie Mierzei Hel-
skiej i wymienia powstające przenły spowodowane
sztormami. Wyraża też śmiaĘ pogląd, ze wędrówka pia-
sku u brzegów południowego BaĘku ciągnie się od
Stralsundu do Kłajpedy w kierunku wschodnim. Obec-
nie stwierdzamy natomiast, ze u brzegów Mierzei Wi
ślanej piasek przemieszcza się ze wschodu nazachód aż
po okolice Sopotu. Są tu też inne przykłady z Mierzel
Kurońskiej i Rugii. Przechodząc do omówienia mecha-
nicznej działalności wiatru P. Sonntag szczegółowo opi-
suje proces powstawania wydm nadmorskich i wiele
miejsca poświęca rzęźbie wydmowej, nie pomijając ana-
lizy składu mineralnego piasku i wielkości jego ziaren.
Podkreśla tez rolę roślinności w utrwalaniu wydm. Na
koniec szczegółowo opisuje wycieczkę na wydmy łeb-
skie podczas sztormowej pogody iprzeĘciajej uczest-
ników. Dziś, podobnie jak sprzed 100 lat, warto podczas

wichury tam być i na własne oczy zjawisko wędrówki
piasku obsęrwować.

Jednym z najciekawszych jest rozdziŃ dwunasĘ
omawianego przewodnika, którego tematem są przę-
mieszczenia linii brzegowej i powstawatie zewnęttz-
nyclr delt w ujściach WisĘ pod Gdańskiem, Na począt-
ku wymienia autor dwa naturalne ujścia WisĘ i jed-
no sztuczne w Przekopie oraz uŃorzone w nich zew-
nętrznę delty, które spowodowaĘ przyT ost lądu w §ch
miejscach. PowstaĘ mniej lub lepiej zachowane w tere-
nie wały wydmowe i trzy linie brzegowe. ZostaĘ one

Dawne ujście Wisły (a) i prehistoryczne ujście jezioraZaspa

w przewodniku udokumęntowanę na dwóch rysunkach,
które z powodzeniem zastępują szczegółowy opis. War-
to się im przyjrzeć. Wspomina też ślady zalęwu w Letni-
ry i występujące tam wydmy wyeksploatowane pobo-
rem piasku. Ponownie podkreśla, żę zarówno jezioro
Zaspa,jak i tak Twany Pusty Staw na Stogach, to staro-
rzecza dawnych ramion WisĘ. Wyjaśnia powstanie
Westerplatte, jako pierwotnej piaszczystej ławicy przy-
brzeżnej i proces największego zasypywania ujścia Wi-
sĘ osadami rzeki w Wisłoujściu w czasie, kiedy wię52936
wód wiślanych pĘnęła tędy, przy rninimalnyrn udziale



No g atu. Tu też utw or zyła się n ajwi ęk sza dęlta zęw nętr z-
na. Na koniec dodaje autor, że od 1895 roku w Przeko-
pie WisĘ następuje proces tworzenia się kolejnej delĘ
zewnętrznej. Dodajmy, że dziś łatwo to zjawisko zaob-
serwować w terenie, jeśli powędrujemy lewym molem-
prowadnicą ażna jej kraniec. Widać stąd piaszczyste ła-
wice przybrzezne wyłaniające się z wody, które prze-
mieszczają się w czasie. Na nich to, ze względu na wy-
stępujące bogactwo awifauny oraz zrlżnicowaną moza-
ikę zbiorowisk roślinnych, utworzony został w 1991 ro-

Kolumny scementowanego wapieniem piasku na zewnątrz jaski-
ni w Mechowie na Kępie Puckiej

ku rezerwat przyrody pod nazwą ,,Mewia Łacha".
W krótkim rozdziale trzynastym P. Sonntag zajmuje

się powstawaniem kolumn, osadów wapiennych i pira-
mid ziemnych w utworach plejstoceńskich, Podaje, że
w dolnych piaskach tego okresu geologicznego, wystę-
pujących w wyrobiskach cegielnianych napotykano dość
często fragmenĘ kolumn zbudowanych z scementowa-
nego wapieniem piasku, cryli piaskowca. Najstarsze
i najlepiej wykształcone kolumny i pł:Ą tego rodzaju
znajdĄą się - pisze P. Sonntag - w Mechowie na Kępie
Puckiej, gdzie jak wiemy tworzą charakterysĘczną jas-
kinię. Autor opisuje ją szczegółowo przypominając, że
po raz pierwsąy zanotowano jej istnienie w 1843 roku,
określając błędnie mianem Tropfensteinhóle czyli jas-
kini naciekowej, a więc inaczej mówiąc krasowej. Błąd
ten wynika z braku wiedzy o procesach chemicznych
i geologicznych - pisze autor,Przy okazjiporwalam so-
bie przypomnieó, że na temat jaskini mechowskiej (nie
groĘ i nie grot, bo jest tylko jedna) opublikowałem
arĘkuł m.in. w ,,Pomeranii" (nt 911994), gdzie przed-
stawiłem jej genezę i zamieściłem plan orientacyjny.
NiesteĘ niewiele to pomogło, bo w naszych publika-
cj ach turysĘczno-kraj oznaw czy ch nadal pisze się o gr o -
tach krasowych w Mechowie. P. Sonntag w swoim prze-
wodniku opisuje ponadto pochodzenie wapienia łąko-
wego (margla bagiennego), miejsca jego występowa-
nia i eksploatację. Jako miejsca tworzenia się piramid
ziemnych podaje klify Kamiennej Góry i Oksyrvia
(dziwne, że nie wymienia klifu redłowskiego, gdzie by-
wają bardzo okazałe), gdzie na osuwiskach gliny lub
piasku w wyniku działalności deszczu, wiatru i podcina-
jących podstawę klifu fal morskich, powstają tóżnego
rodzaju grzbieĘ, turnie, wieże, piramidy i obeliski,
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w zależności od odporności matęriału je budującego.
Ostatni, czternasty r ozdział omawianego przewod-

nika geologicznego zaĘtułowany jest krótko ,,Bagna
imoczary". W szeroko pojętych okolicach Gdańska, je-
go autor uyróżnia dwa obszary ich występowania: na
północ od Gdańska w szerokich dnach pradolin oraz na
zachód i południe na wysoczyźnie moreny dennej
w mniejszych lub większych obnizeniach terenu, apoza
tym na obrzeżach delty Wisły. Wymienia największe ob-
szary torfowo-bagienne w pradolinach Kaszubskiej
i Łeby-Redy oraz na nisko położonych terenach nad-
morskich. Znamy je pod naTwą Błot, np. Chylońskie,
Mostowe, Karwieńskie, Bielawskie i inne. Zalułaża
r6wnież, że sątu miejsca, gdzie utwory bagienne i torfy
zalegają kilka metrów ponizej poziomu morza (okolice
Chyloni i Pucka). Przypomina też, że na Błotach
Mostowych w 1876 roku wydobywano znaczne ilości
torfu na sprzedaż. Podaje nawet cenę za jeden centnar.
Poza ciękawostkami P. Sonntag wiele miejsca poświęca
genezie torfu, wymienialicznę gatunki roślin go Bvorzą-
cych. Dzieli torfowiska na niskie i wysokie, określa eta-
py zarastania jezior, a na koniec kreśli historię bagien
w regionie i wymienia znalęziska roślinne i zwierzęce
pochodzące zróżnych miejsc i miejscowości.

Warto jeszcze dodać, żę ukazana w duzym skrócie
treść przewodnika zaopatrzona jest w obszerny indeks
zawier ający nazy\y miej scowośc i, naz,łtry geo gr aficzne,
nazwiska i licznę terminy z zakłęsl geologii. Ponadto
treść publikacji uzupełniają Liczne rysunki, których
część została w niniejsz5zm arĘkule odtworzona,

Wydany pod koniec pierwszej dekady XX wieku
przewodnik geologiczny okolic Gdańska, autorstwa
Paula Sonntaga, jak w}nika z przedstawionej analizy
jego treści, mimo up§rvu 100 lat niewiele stracił na swej
aktualności w zakresie popularyzacji wiedzy geogra-
ficznej i geologicznej o regionie gdańskim. Dziś dyspo-
nujemy co prawda obfitszą i dokładniejszą dokumen-
tacją pozwalającą na uściślenie wielu faktów i zdarzeń
jakie miaĘ miejsce w przeszłości geologicznej okolic
Gdańska, alę tr zeb a podkreślić, żę to co autor przewo d-
nika przedstawlł, reprezentuje rzetelnąwiedzę, na któ-
rej z powodzeniem można się oprzeć korzystając z niej
do celów popularyzacyjnych. Jego jedyną wadą jest to,
ze napisany jest w języku niemieckim i nie wszyscy zain-
teresowani przedstawioną tematyką mogą zeń korzy-
staó. Przydałby się taki przewodnik, tu i ówdzie zakil-
alizowany, w języku polskim. W takim popularnona-
ukowlm ujęciu ponvoliłby on autorom publikacji tu-
rysĘczno-kr ajoznaw cry ch i terenowym przewodnikom
turysĘcznym uniknąć wielu błędów, o których często
mam okazję pisać w nadziei, żebędzie ich coraz mniej.
Nadzieję taką budzi również wydawana od kilku lat
ptzez Oddział Morski Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego w Gdańsku, seria popularnonaukowych pub-
likacji geologicznych dotycząqch naszego regionu.
Ukazało się ich już kilkanaście, wszystkie opracowane
na wysokim poziomie, bogato ilustrowane i oparte
o współczesny stan wiedzy w tym zakresie. Warto się
z nimi zapoznać.


