
Pradolina Kaszubska – Pradolina Kaszubska zwana także Meandrem Kaszubskim, tworzy ujściowy 

odcinek Pradoliny Redy-Łeby. Rozdzielając się na dwa ramiona okala wysoczyznę Kępy Oksywskiej i 

uchodzi do Zatoki Puckiej. Pradolina ta łącznie z Pradoliną Płutnicy, obniżeniem Redłowskim i 

obniżeniem Terasy Nadmorskiej Oliwsko-Sopockiej była częścią jednolitego systemu odwodnień, o 

układzie południkowym, rozerwanego i zatopionego przez transgresję i abrazję morską. 

Północne ramie Pradoliny Kaszubskiej-widok z Kępy Puckiej 
 

Północne ramie o długość około 10 km, mierząc od ujścia Pradoliny Redy (Reda-Pieleszewo), jest 

znacznie szersza od ramienia południowego (około 5 km). Płaskie rozległe dno północnej części 

Pradoliny Kaszubskiej pokrywają podmokłe łąki wytworzone na torfach niskich. Obszar ten zwany 

Moście Błota, charakteryzuje się gęstą siecią rowów melioracyjnych. Główne cieki wodne 

przepływające przez Moście Błota to Reda, odchodzący od niej Kanał Łyski oraz wspólne koryto 

Kanału Leniwego i Zagórskiej Strugi. W południowej części ramienia poprowadzony jest Kanał 

ściekowy z oczyszczalni ścieków w Dębogórzu, który zajmuje stare koryto Zagórskiej Strugi. Odcinek 

brzegowy Północnej części Pradoliny objęty jest ochroną krajobrazową jako Nadmorski Park 

Krajobrazowy. Znajdują się tu również dwa rezerwaty Przyrody: Beka i Mechlińskie Łąki, chroniące 

środowisko słonawych łąk nadmorskich płaskiego brzegu. Pomiędzy rezerwatami położone jest 

rekultywowane składowisko żużlu i popiołu należące do Elektrociepłowni z Gdyni. Sąsiedztwo Zatoki 

Puckiej sprzyja rozwojowi turystyki i uprawianiu sportów wodnych, co szczególnie dobrze widać w 

miejscowościach Rewa i Mechelinki. 

Południowe ramie Pradoliny Kaszubskiej, o długości około 16 km (mierząc od Pieleszewa do Zatoki) i 

średniej szerokości 2,5 km, jest silnie przekształcone antropogenicznie. Rozwinęły się tu duże ośrodki 

miejsko-przemysłowe: Gdynia Rumia i Reda, zajmujące niemal cały obszar tej części Meandru 

Kaszubskiego. Największe przekształcenia miały miejsce w dwudziestoleciu między wojennym 

związane były z budową portu gdyńskiego. W okresie tym w ujściowym odcinku wybudowane zostały 

kanały portowe sięgające do 3 km w głąb Pradoliny. Podczas prac kopania kanałów portu 

przeniesione zostało tysiące ton ziemi, która składowana była wokół nowo powstających kanałów. W 

skutek tego, pierwotnie występujące tu torfy niskie zasypane zostały piaskami, a poziom terenu w 

niektórych miejscach podniósł się o kilka metrów. Przez południowy brzeg Pradoliny przebiega główny 

szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto ze Szczecinem, oraz trakt kolejowy. Krajobraz zbliżony do 

pierwotnie tu występującego, w tej części Pradoliny Kaszubskiej, zachowała się tylko na granicy Gdyni 

i Rumi, oraz na wschód od Redy. Obszar ten odwadniany jest przez Zagórską Strugę, Potok Cisowski, 

Kanał Leniwy, oraz Potok Chyloński (Chylonkę) uchodzącą do kanałów portowych. 

Geneza Pradoliny Kaszubskiej podobnie jak Pradoliny Redy-Łeby związana jest głównie z 

działalnością lądolodu i wód roztopowych. Jednak w przeciwieństwie do Pradoliny Redy-Łeby 

utworzona została przez system odwodnień plejstoceńskich o kierunku południkowym. Jej budowa 

geologiczna nie różnie się też znacząco od budowy Pradoliny Redy-Łeby. Łącznie z nią tworzy 

również Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 110, na którym zlokalizowane są dwa ujęcia wód 

podziemnych (Reda II i Rumia-Janowo) dostarczających wody pitnej dla Gdyni, Rumi i Redy. 

 

 



Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 110 – Pradolina Kaszubska  
  

 

GZWP Nr 110 – Pradolina Kaszubska położony jest w północnej części województwa 

pomorskiego. Obszar zbiornika, o powierzchni 146,95 km2 obejmuje wschodni odcinek 

pradoliny Redy-Łeby i pradolinę Kaszubską, stanowiącą część Pobrzeża Kaszubskiego. Obie 

pradoliny łączą się ze sobą w rejonie Redy i stanowią zwartą jednostkę morfologiczną. W 

oparciu o granice morfologiczne tej jednostki został wyznaczony GZWP nr 110: od 

Strzebielina na zachodzie, do ujścia Redy – na północy i basenów portowych w Gdyni na 

wschodzie. 

Położenie i morfologia terenu 

Teren zbiornika cechuje płaska powierzchnia, lekko nachylona w kierunku wschodnim i 

północnym. Rzędne wynoszą: 50 m n.p.m. na krańcu zachodnim w rejonie Strzebielina, 20 – 

30 m n.p.m. w rejonie Wejherowa oraz od 10 do 0 m n.p.m. na obszarze pradoliny 

Kaszubskiej. Na powierzchni terenu dominują piaski i żwiry. Większe obniżenia, taras 

zalewowy rzeki Redy i północną część pradoliny Kaszubskiej wypełniają torfy. Wyraźną 

granicę GZWP Nr 110 stanowią krawędzie wysoczyzn morenowych, których względne 

wysokości wynoszą od 60 do 80 m. Na południe od granic GZWP 110 rozpościera się obszar 

Pojezierza Kaszubskiego, natomiast na północ Wysoczyzna Żarnowiecka. Tak więc 

otoczenie pradolin stanowią wysoczyzny polodowcowe, które w północnej części obszaru 

przyjmują formę kęp. Wznoszą się one na wysokość od 50 do 100 m n.p.m. Rzędne terenu 

Pojezierza Kaszubskiego stopniowo wzrastają od 50-80 m n.p.m. w strefie krawędziowej do 

220 m n.p.m. w południowej części Pojezierza. Pradolina Redy – Łeby wraz z pradoliną 

Kaszubską stanowi oś komunikacyjną i osadniczą omawianego regionu. Zlokalizowane są 

tutaj miasta: Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo, położone wzdłuż drogi krajowej i szlaku 

kolejowego Gdańsk–Szczecin. 

 
 

 

http://www.pgi.gov.pl/pl/wody-podziemne-pomorza/gzwp-pomorze/4401-gzwp110-pradolina-kaszubksa.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.pgi.gov.pl/pl/component/mailto/?tmpl=component&link=8e247fefd742d436ebe959d0513d0415ad9c3b46

