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Z morfologii głębokorówni bałtyckiej
w granicach arkusza Puck
Na podstawie analizy echogramów w SW części Basenu Gdańskiego wyróżniono 3 główn e typy rzeźby
powierzchni dna morskiego : fa lisią. płaską lub lekko fali stą oraz równiny kotlin podwodnych. Obszar
dna o rzeź bie falistej stanowi naj s tarszą część powierzchni dennej zbudowaną l glin lodowcowych o bar·
wie brunatnobrązowej. Najrnłodsze są części dna równin kotlin podwodnych wypełnione osadami akumulacji w s półczesnej. Stwierdzono analogię z rzeźbą dna Basenu Zachodniobornholmskiego.
WSTĘP

Pierwsze polskie dane o morfometrii Bałtyku Południowego znajdujemy w pracy
Czekańskiej (1927) . Autorka w obrębie tego akwenu wyznaczyła następujące
główne poziomy batymetryczno-morfologiczne: płytkorównię i głębokorównię .
Stromiej nachylony pas dna, oddzielający te poziomy, został nazwany przez B.
Rosę (1967) skłonem południowobałtyckim . W granicach omawianego akwenu
płytkorównia położona jest pomiędzy linią brzegową a izobatami 40 - 50 In, natomiast głębokorównia obejmuje obszary dna począwszy od głębokości 60 - 90 m
i osiąga 105 m. W granicach płytkorowni dominują osady piaszczyste, w mniejszym
stopniu grubookruchowe, natomiast na obszarze głębokorówni - muły i iły .
Lokalnie na powierzchni dna, głównie głębokorówni, odsłaniają się osady glacjalne
i póżnoglacjalne reprezentowane przez gliny, iły oraz rezydualny materiał grubookruchowy (F.B. Pieczka, 1972, 1980 ; Z. Juro''\/ska i in., 1979; Z. Jurowska, W.
Kroczka, 1979). W póżnym glacjale i holocenie omawiane poziomy kształtowały
się pod wpływem odmiennych czynników morfogenetycznych, a zatem inny jest
ich obecny charakter morfologiczny.
Morfologia dna tego rejonu została opracowana głównie na podstawie
zapisów ciągłego profilowania akustycznego , tzw. echogramów. W pracach rejsowych wykorzystywano echosondę o częstotliwości 31 ,5 kHz. W oparciu o analizę
echogramów zostało prześledzone zaleganie osadów glacjalnych , póżnoglacjal
nych i holoceńskich . Łącznie na rozpatrywanym obszarze wykonano 1210 Mm
profili.
Autor składa podziękowanie dr dr R. Kotlińskiemu i F. Pieczee za fachowe
uwagi dotyczące tematu artykułu.
M.
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CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA
W obrębie Bałtyku Południowego wyróżnia się trzy obszary morfologiczne
(fig. I). Są to idąc od zachodu: obszar bornholmsko-odrzański , 'południowo
bałtycki obszar pomostowy i obszar gotIandzko-gdański (B. Rosa, 1967).
Na obszarze gotIandzko-gdańskim, w obrębie głębokorówni (fig. l), znajdują
się trzy duże jednostki morfologiczne dna : Głębia GotIandzka polożona w pół
nocnej części głębokorówni i Głębia Gdańska położona na poludnie od niej. Głębie
te rozdziela podwodny wał o ·przebiegu SW - NE, nazwany przez B. Rosę (1967)
Progiem Ukośnym (fig. l i 2). Ogólną charakterystykę morfologiczną tego rejonu
przedstawiają również L. Łukaszewiczius i W. Gudelis (1975).

Fig. I. Obszary morfologiczne
1967)

Bałtyku Południowego

Morphological areas in the Southern Baltie (names

(nazwy obszarów morfologicznych wg B. Rosy,

ar

morphological areas after B. Rosa, 1967)

I - poludniowobaltycki obszar pomostowy. cz~Sć północna ; II - poludniowobaltycki obszar pomos!owy. cz~Sć
południowa ; I - Ławica Klujpedzka ; 2 - Połudn i owa Ław ica Środkowa : 3 - Ławica Osctnicka; '4 - Mielizna
Czolpi ńska ; 5 - Ławica Orla; a - bada ny obszar ; b - sklon południowobaltycki
l - South Baltic bridge arca, northem part; II - Soulh Baltic bridge area. sQulhem part ; I - Klajpeda Bank ;
2 - Central Soulhern Bank; 3 - Osetnica Bank; 4 - Czolpin Shoal; 5 - Orla Bank ; a - studied area; b - Soulh
Baltic slopc

Południowo-zachodnia część Progu Ukośnego położona jest (fig. l, 2) w pobliżu wylotu Rynny Słupskiej, która stanowi równoleżnikowe obniżenie o dość
.znacznych rozmiarach. Rynna Słupska dzieli południowobałtycki obszar pomo-

stowy na dwie części: północną i południową. W granicach arkusza Puck płytko
równia reprezentowana jest przez wschodni fragment południowej części poludniowobałtyckiego obszaru pomostowego, natomiast głębokorównię reprezentuje
południowo-zachodnia część Progu Ukośnego Oraz zachodnia części Głębi Gdań
skiej (fig. l) i ta głębsza część dna morskiego stanowi przedmiot niniejszej charakterystyki.
Na obszarze glębokorówni wyróżniono trzy główne typy rzeźby dna (fig. 3): powierzchnię dna o reliefie falistym; - powierzchnię dna o reliefie płaskim lub
lekko falistym; - równiny kotlin podwodnych.
W północnej części tego rejonu znajdują się trzy obszary odznaczające się
reliefem falistym . Dla ułatwienia opisu zostały one Oznaczone jako obszar wschodrii, środkowy i zachodni. Obszary dna o reliefie falistym są najpłycej położonymi
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Fig. 2. Mapa batymetryczna wschodniej części Bałtyku Południowego wg EB. Pieczki (1975, uzupeł
nienia, 1978)
Bathymelric map of eastern part of the Southern Baltic after F.B. Pieczka (1975 , supplemented
in 1978)
•
I - badany obszar arkusza Puck; 2 - granica morska PRL i ZSRR
l - studied area in the Puck sheet: 2 - marine boundary or Poland and Us.:;R

obszarami w granicach głębokorówni. Na rzeźbę tę składają się wzgórza i obniże
nia, których osi~ są przeważnie zorientowane WSW - ENE. Maksymalne deniwelacje i nachylenia zboczy występują najczęściej w centralnych najplytszych czę
ściach tych obszarów, podczas gdy ku ich krańcom amplitudy deniwelacji z reguły
zmniejszają się. Obszary dna o reliefie falistym otoczone są przez partie dna odznaczające się reliefem płaskim lub lekko falistym. '.
W obrębie obszaru wschodniego (fig. 4) wierzchołki najwyższych kulminacji
są położone na głęb. rzędu 80 'm p.p.m., maksymalne deniwelacje reliefu wynoszą
4-6 m, średnio 2-3 m, a nachylenie zboczy form waha się od'l do 6°. Płaska
powierzchnia dna otaczająca obszar wschodni od strony północnej znajduje się
na głęb. 94 m, a od strouy południowej na głęb. 81 m.
Na obszarze środkowym wierzchołki najwyższych kulminacji są położone
mi głęb. rzędu 77 m, maksymalne deniwelacje reliefu wynoszą 4,0 - 5,5 m; średnio
1,5-3,0 m, nachylenia zboczy form wahają się od I do 6°. Płaska powierzchnia
dna otaczająca ten obszar od strony północnej położona jest na głęb. 81 - 86 m,
a od strony południowej na głęb. 85 m.
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Fig. 3. Mapa morfologIcz na głębokorówni arkusza Puck
Morphological map ar the deep nat in the Puck sheet
I - plYlkor6wnia: 2 - sklon poludniowobaltycki i jego podnóże ; 3 - glębokorównia: ił - obszary dna o reliefie falistym. b - obszary dna o rLeżbie pagórkowatej. c - obszary dna o relidi e
plaskim lub lekko falistym. d - równiny kotlin podwodnych, e - obszary dna o reliefie plaskim
lub lekko fal istym zbudowane z piasków drobnoziarnistych (typ rzeż by nie z wiązany z 3c); 4 - miej~ce wykonania fot ografii rzdby dna z echogramu i kolejny numer figury; 5 - profil morfologiczny
i jego numer
I - shal10w llat; 2 - SOUl h Baltie slope and ils f0015; 3 - deep tlat ; a - seafloor area5 wilh wavy
rel ief. b - seafloor areas with hm} relief. c - seafloor areas wilh flal or $omeWhal .....avy relief. d flats of subaqueous depressions. e - seafloor arcas with. flal or somewhat wary relief. bullI of fine-grained sands (relief type nOI relaled 10 3e); 4 - place where pholo of sea floor relief was takcn from
echogram and number ol' fi gure; 5 - morphologieal secli on and its number

Obszar zachodni położony jest w rejonie połudn!owego fragmentu wylotu
Rynny Słupskiej. Relief falisty zaznacza się na głęb. 65 - 80 m. Maksymalne deniwelacje reliefu wynoszą tutaj 4,0 -6,0 m, średnio 2- 3 m, a nachylenia zboczy
form są rzędu 5° do sporadycznie około 12°. W kierunku południowym ten typ
rzeźby przechodzi w rzeźbę pagórkowatą (por. lig. 3). Powierzchnia dna odznacza-
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Fig. 4. Relief falisty - obszar wschodni (SW - NE)
Wavy relief - eastern area (SW - NE)
Wartości w kółkach na fIgurach przedstawiają nachylenia zboczy rorm motrologicznych.
Numbcrs given in circJes in some figures show incJination or s[opes ar a given morphological form

Fig. S. "Wyspa" rzeż by pagórkowatej w obrębie powierzchni dna o reliefie płaskim lub lekko falistym (SW - NE)
"ls)and" with hilly relief in area with seatloor relief flat or somewhat wavy (SW - NE)
Fig. 6. Równina kotlin podwodnych (NW - SE)
Fiat of subaqueous depressions (NW-SE)
jąca się rzeźbą pagórkowatą położona jest na głęb. od 57 do 70 m. Różni się ona
od reliefu falistego większymi rozmiarami istniejących form; występują tutaj wzgórza o wysokości względnej rzędu 10 m i nachyleniach zboczy od około 58' do 1°43'.

'ren rodzaj rzeźby można by wyodrębnićjako podtyp w obrębie typu reliefu falistego.
Obszar dna o reliefie płaskim lub lekko falistym występuje na południe od
obszarów: wschodniego i środkowego o reliefie falistym. Stanowi on w przybliże
niu płaską powierzchnię, bardzo lagodnie nachyloną (około 2') w kierunku po-
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W części północnej obszar ten położony jest pomiędzy izobatami
m, natomiast w części południowej od 90 do 102 m . Deniwelacje powierzchni dna są bardzo małe, przeważnie 0,5-1,0 m . Lokalnie występują izolowane "wyspy" odznaczające się rzeźbą pagórkowatą (fig. 5), rzadziej reliefem falistym. Monotonna powierzchnia dna jest urozmaicona przez widoczne dobrze
na echogramach V-ksziałtne, rzadziej U-kształtne zagłębienia, które występują
z reguły w południowej części omawianego obszaru. Zagłębienia te wypełnione
są osadami współczesnej akumulacji morskiej (fig. 8). Formy te są więc niejako
zamaskowane tymi osadami . Niektóre z nich położone w północnej części obszaru,
a więc morfometrycznie położone wyżej - są pozbawione osadów.
Równina kotlin podwodnych (fig. 6) zawdzięcza swój wygląd horyzontalnie
zalegającemu płaszczowi współczesnych osadów morskich (oliwkowoszare, galaretowate muły). Miąższości horyzontalnie zalegających osadów holoceńskich maleją
w kierunku W, NW, N aż do ich zupełnego wyklinowania (fig. 7 i 8).

/ .

,

•'Fig. 7. Peryferyjny fragment równiny kotlin podwodnych (NW - SE)
Peripheral part or nat oC subaqueolls depressions (NW - SE)
Uwaga: widoczne drobne ząbki nałożone na większe formy morfologiczne są wynikiem zapisu na echogramie falowania mOrza, a nie odzwierciedlają drobnej rzdby dna.
NOle: Fine tcech superimposed on large morphological forms are due to the rccord of waving in echogram and
Ihey do not rencet any small-seale seafloor relief.
.

W granicach omawianej części Głębi Gdańskiej maksymalna miąższość tej
pokrywy jest oszacowana w przybliżeniu na 6 -7 m.
Omawiany obszar dna jest położony na głębokości od 95 do 105 m. Lokalnie
w obrębie płaskiej powierzchni dna pojawiają się w formie łagodnych kopuł osady
glacjalne lub późnoglacjalne (fig. lO, profil nr 3 i 8; fig. 8). Osie tych kOl'uł przebiegają w przybliżeniu w kierunku N -S (por. fig. 3).
UWAGI O MORFOGENEZIE
Najstarszym a tym samym najwcześniej morfologicznie ukształtowanym obszarem dna jest obszar o reliefie falistym (krajobraz pierwotnie glacjalny). Jest
on zbudowany głównie z glin o barwie brunatnobrązowej , które reprezentują
najstarsze osady występujące na dnie. Obszar o rzeźbie pagórkowatej budują
również gliny Oraz osady piaszczysto-żwirowe, stanowiące rezyduum po przemyciu
osadów akumulacji glacjalnej w środowisku wodnym. Na podstawie analizy echogramów można wnioskować o wzajemnym stosunku genetycznym obszarów
dna o reliefie falistym do otaczających je obszarów o reliefie płaskim lub lekko
falistym. Z ańalizy tej wynika, że powierzchnia dna odznaczająca się reliefem falistym, zarÓwno w kierunku pÓłnocnym , jak i południowym, pogrzebana jest obecnie
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Fig. 8. C z ę Ś Ć p r a w a - powierzchnia o reliefie płaskim lub lekko
falistym z zaznaczającymi się: v~ i U~ksztaltnymi zagłę:bieniami wypełnio~
nymi osadami wspó łczesnej akumulacji; c z ę Ś Ć ś r o d k o w a· - ta
starsza powierzchnia przykryta jest przez horyzontalną pokrywę osadów
współczesnej akumulacji; c z ę Ś ć l e w a - starsze podłoże w postaci
łagodnego pagórka wychodzi ponad płaską powierzchnię równiny kotlin
podwodnych , z lewej strony pagórka widzimy dyskordantny charakter
zalegania młodszej pokrywy osadowej (SE - NW)

R i g h t P a r t - seanoor with fiat or sornewhat wavy relief and with
and U-haped depressions infilled with modern sediments: c e n t r a l
p a r t . - an older seafloor surface covered with l1at-laying modern
sediments; l e f t p a r t - an older bedrock rising above l1at surface
of subaqueous depression fiat in the for m of a gentle hill; modern sedi~
men tary cover discordantly overlaying the bedrock may be noted to the
left of the hill
V~

3
o

~
~:
'!2.
~

O'

o

tr
o·

•,
=
O'

..12:0

-,

(/6. I'

:, t,
1'1,"" ,

--7

....

' 4

ł.

,,!li-

.!l,

:I

"

.

Fig. 9.
'Wi"'~;"

-: 4'"

o

• It; ' .

Q,5

,

Najwyższe

powierzchnię

,',

fragmenty reliefu falistego wychodzą ponad płaską
dna, a dalej ku NW relief ten jest całkowicie pogrzebany

(SE-NW)
1.pkm

The highest framents of wavy relief rising above seanoor surface ; the
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Fig. 10. Wybrane profile morfologiczne na obszarze arkusza Puck

Selected morphological sections through the area

ar

the Puck sheet

l - obsz<lry dna o reliefie falis tym : 2 - obszary dna o rzeżbie pag6rkowatej ; 3 - obszary dna
o relieiie płas k i m lub lekko falistym ; 4 - równiny kotlin podwod nych; 5 - pogrzebane fragmenty
rzeź by na echogra mach
l - Stanoor arcas witn wavy relief: 2 - seatloor areas .with hilly relief; 3 - seatloor areas wit h
fiat or somewhat wavy relief; 4 - fiat of subaqueous depressions; S - burie<! fragments of the relief,
visible in cchograms

pod osadami młodszymi , które ją maskują (R. Pikies , 1977). Wido~zne jest to
szczególnie dobrze na echogramach biegnących w kierunku północnym , na których
obserwuje się, iż początkowo tylko wierzchołki wyższych kulminacji wychodzą
ponad płaskie dno (lig. 9), natomiast dalej ku północy relief falisty jest całKowicie
pogrzebany . Obraz morfologiczny obszarów odznaczających się reliefem falistym
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najprawdopodobniej jest wynikiem nie tylko akumulacji i rzeźbotwórczej działalności łądolodu, ale został również ukształtowany w wyniku oddziaływania fal
i prądów w zbiorniku wodnym, w okresie kiedy głębokość akwenu była znacznie
mniejsza niż obecnie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obszary o reliefie
falistym występują w postaci ostańców starszego podłoża , którego najwyższe
fragmenty odsłaniają się na dnie, a niżej położone partie zostały przykryte przez
osady młodsze lub zostały ścięte i zrównane ; widoczne jest to szczególnie w części
południowej.
.
.
Akumulacja glacjalna w tym rejonie jest związana z ostatninci fazami postojowymi lądolodu zlodowacenia bałtyckiego. W.K. Gudelis (W.K. Gudelis, E.M. Jemielianow, 1976) uważa , że na Progu Ukośnym znajdują się moreny końcowe
fazy północnolitewskiej , co według polskiego podzialu odpowiada fazie gradziań
skiej. W granicach Progu Ukośnego N . Morner umieszcza również strefę postoju
recesującego lądolodu, a mianowice stadiału Law Baltic, określonego przez niego
na okres 13100-12700 lat temu (jide F.B. Pieczka, 1980).
Obszary odznaczające się reliefem płaskim lub lekko falistym zostały ukształto
wane później od obszarów z reliefem falistym, Geneza tego typu rzeźby jest abrazyjna (R. Pikies fide Z. Jurkowska i in., 1979; t.B. Pieczka, 1980). Wskazują na
to opisane wcześniej zagłębienia V-kształtne , rzadziej U-kształtne, które przypuszczalnie są zachowanymi dolnymi fragmentami obniżeń bardziej urozmaiconej
rzeźby, której wyższe fragmenty uległy ścięciu (fig. 8). To że niektóre z nich są
obecnie zapełnione współczesnymi osadami, a inne są ich pozbawione, związane
jest, być może, z działaniem współczesnych prądów przydennych w tym rejonie.
Działanie tych prądów łączy się z przemieszczaniem mas wodnych Rynną
Słupską, którą bardziej zasolone (o większej gęstości) wody z Basenu Bornholmskiego doprowadzane są do wschodniej części Bałtyku Południowego .
' Najmłodszym, najpóżniej morfologicznie uformowanym obszarem dna w
omawianych tutaj granicach głębokorówni jest równina kotlin podwodnych,
której obecny charakter jest wynikiem akumulacji współczesnych osadów morskich.
O akumulacyjnym charakterze tego typu rzeźby świadczy horyzontalny układ
warstw, które dyskordantnie wkraczają na południowe, najniższe fragmenty powierzchni dna, odznaczającej się reliefem płaskim lub lekko falistym. Powierzchnia
dna o reliefie płaskim lub lekko falistym jeszcze dalej w kierunku południowym,
lokalnie już pod kilkumetrowym nadkładem holoceńskiej pokrywy osadowej ,
staje się wyraźniej falista (fig. 10, profile 4, 8).
DYSKUSJA I WNIOSKI
Uzyskane wyniki badań i przyjęta koncepcja genetycznego rozwoju rzeźby
w wielu wypadkach zbieżne są z wynikami badań przeprowadzonych
w Basenie Zachodniobornholmskim przez F.C . Koglera i B. Larsena (1979). Stwierdzili oni zgodną stratyfikację iłów warwowych i wczesnoholoceńskich z utworami
podłoża glacjalnego. To zgodne zaleganie utworów ilastych według cytowanych
autorów jest przewodnią cechą Bałtyku, a więc nie tylko Basenu Zachodniobornholmskiego, ale również Basenu Bornholmskiego w całości , Głębi Gotlandzkiej
i Zatoki Botnickiej. Zgodny typ sedymentacji przeważał naj prawdopodobniej
aż do końca okresu borealnego (faza ancylusowa). Cytowani autorzy zauważyli,
że depresje wypełnione morskimi mułami (według nich są to przypuszczalnie
osady Morza Litorynowego i młodsze) są otoczone przez rozległe, płaskie powierzchnie zbudowane z osadów starszych (iły warwowe i ancylusowo-yoldiowe). Pewna
część iłów warwowych i iłów A - Y (ancylusowo-yoldiowych) została zerodowana.
głębokorówni
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F.C. Kogler i B. Larsen tłumaczą konkordantny ze starszym podłożem typ sedymentacji wymienionych serii osadowych sposobem transportu i sedymentacji
iłu w późnogłacjalnym i wczesnoholoceńskim zbiorniku wodnym Bałtyku. Transport iłu, będącego w suspensji, odbywał się głównie w powierzchniowej warstwie
wody (O-50 m) alQo w całej masie wodnej. Mechanizm późniejszej erozji i częścio
wego usunięcia iłów warwowych i iłów A - Y cytowani autorzy wiążą z przypuszczalną działalnością fal wewnętrznych, związaną z ruchami powierzchni halokliny.
Wpływ głębokości położenia powierzchni halokliny (F.C. Kogler, B. Larsen, 1979)
na charakter sedymentacji współczesnych mułów morskich najprawdopodobniej
wyraża się tym, że powierzchnia świeżo osadzonego mułu jest płaska w tych miejscach, gdzie haloklina swoim wpływem oddziaływuje na dno morskie, natomiast
w Głębi Gotlandzkiej, gdzie powierzchniahaloklinyznajduje się 150 m ponad dnem,
muł osadza się zgodnie z urzeźbieniem dna.
Na sposób zalegania serii osadowych w Głębi Gotlandzkiej rzuca pewne światło
praca F.C. Koglera, H. Langego, R. Kotlińskiego i F.B. Pieczki (1980). Wymienieni autorzy - analizując intensywność zapisów refleksów na echogramach (echosonda ELAC, 18 kHz) - wyróżnili wstępnie dwa najwyraźniej zaznaczające się
poziomy: poziom dolny "C" - zgodny ze starszym podłożem (gliną morenową)
i poziom górny "S" - dyskordantny w stosunku do poziomu "C" i plejstocenu.
Do poziomu "S" przypisano muły morskie przypuszczalnie wieku litorynowego
i młodszego, natomiast do poziomu "C" - przedlitorynowe iły limniczno-morski~.
Porównując omawiany rejon z Basenem Zachodniobornholmskim zauważa
się następujące analogie:
l. Osady budujące obszary dna o reliefie falistym odpowiadają osadom gla"cjalnym w Basenie Zachodniobornholmskim.
2. Obszary dna o reliefie płaskim lub lekko falistym swoim charakterem morfologicznym i występującymi osadami są zbliżone do powierzchni dna zbudowanej
z iłów warwowych i iłów A - Y.
Powierzchnie te, zarówno w Basenie Zachodniobornholmskim, jak i w rejonie
Głębi Gdańskiej, otaczają centralne depresje dna wypełnione przez osady współ
czesnej akumulacji morskiej. Według F.C. Koglera i B. Larsena (1979) znaczna
ilościowo część iłów warwowych i iłów A - Y została zerodowana; potwierdzałoby
to abrazyjną genezę powierzchni dna o reliefie płaskim lub lekko falistym w pó!nocno-zachodnim otoczeniu Głębi Gdańskiej. Erozja, która przyczyniła się do powstania
niniejszego typu rzeźby d.na w rejonie Głębi Gdańskiej, nie objęła oddziaływaniem
wszystkich fragmentów dna w obrębie głębokorówni - świadczą o tym obszary
dna o reliefie falistym. Być może, iż późniejsze podniesienie się poziomu wody
było stosunkowo szybkie a postoje w rozwoju transgresji krótkotrwałe, wskutek'
czego czynniki hydrodynamiczne powogujące erozję były zbyt słabe, aby całkowi
cie zrównać urozmaiconą rzeźbę dna. Swiadczyłyby o tym widoczne na echogramach ścięcia erozyjne wierzchołków niektórych wzgórz w obrębie powierzchni dna
o reliefie falistym, a nawet o rzeźbie pagórkowatej, zaobserwowane w zasadzie
w całym interwale głębokości występowania tych form.
3. Widoczna jest oczywista analogia równiny podwodnych kotlin Głębi Gdań
skiej z depresjami wypełnionymi przez holoceńskie muły w Basenie Zachodniobornholmskim.
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PeJIOHe
B CTQTbe npeACToBlleHbl HOlbl e AOHHble o HopcłlonorHH HopcKoro AHa to3 "ccnt rAOHcKoro
60cce HH o .

3Ta

Te ppHTopMII OTHOCHTCJI K 60nee rny 60 Ko aOAHOtł "IOCTH AHa łO)I(HOM 60I1THKM, K TOK

HOlblBoeMol'ly rny60K080AHOMy cKnoHy (cłIHr .

1,

2).

Ha onHcblBoeHoM "aeTM rny50KoBoAHoro CKll0HO BblAeneHO TPH THno p enbecłla AHa (cpHr.

1 -

nOBepXHOCTb AHa c BOnH HCTblM peI1beclK>H.

CTOII,

3 -

2 -

3) :

noaepxHoCTb AHa nnOCKOJII HnH CllerKO aonHM-

pOBHMHbl nOAIOAHblX KOTnOIHH.

CaMoH ApeBHeM H B TO >Ke apeMII pOHbwe Bcex Hopcłlonorl'I4ecKH ccłlopMHpo8oBweHcR "IQCTblO
AHa 118MleTCII nnOlLlGAb BonHMCToro penbecłlo. Ha HeM lOllerOIOT neAHMKOBb te nopOAbł B 8HAe rnHH
6ypOKOpH"łHe80M OKpOCKH. nOXO>KOII no /'IopcponorM H TeppMTOpHII x onHHCTOro penbecłlo ccłlo pMHpo 

BOHO rnHHOMH M OCTOTO'lHblMH neC"łQHO-rpOaHeBbIMH nopOAOMH. 400H AHO , OTIlH'IQlOlLIHeCJl BonHHCTblM p enbecłloH , npOM3BOAiIIT ane"łOTneHHe OCTQHI,łOa CTopwer o OCH OBOHHJI (nepaHYHO l1eAIH1KOBbU~
nOHAwocłlT). COMble 8błCOKHe "'OCTM KOToporo 06HO)ł(QIOTCJI HO AHe (cłIMr.
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nnoLlloA H AHa c nnOCKHM HnM cnerKO 80nHHCTblM penbecłlot1 MopcłlonorM"IecKH ccłlopHHpoBonHcb
n03AHee. TOKOM pellbecp MMeeT 05p03MMHoe npoHCXO>KAeHHe, Ha "'TO yK03btBOIOT V-06p03Hble yrny6-

786

Radosla w Pikies

neHMJI, KOTOpble, BepORTHO ".n.ll)QTCJI COXPOHlt8WltHMCJI q,parMeHTOMH CHllbHO A HcpcpepeHlIHpOBOHHoro pem.ecpa, BblCWHe .. oeTI'! KOTOpOro 6blnM nOnHOCTbK)
COMOH HonOAOH H nO])I(e APyrHx

pwpyweHbl .

CcpopHHpoaQaWeMCJI MopcJIonOrO"leCKK .. OCTblO ~HQ "snlleTC"

POBHHHO nOABOAHblX I(OT110BHH , coapeMeHHQJI cf!0PHO KOTOPOH o6ycnoaneHQ QKKYHyn.llllHeM coapeHeH HblX MOPCKHX OCOAKOa (cpHr.

6).

PelynbTQTbl acex MccneAOBQHMH lot npMHJlTOJl. KOHlIenLUUI

reHen'''eCKoro

Horo CK1l0H Q BO HHorMX cny"IQ.IIx COBnQAOeT C pelynbTOTQMH

"6acCeHHQ 41 .U. Kernepo III 6 . napceHo (1979) . nocneAHHe AOHHble
CKOi4 rny6H. npeAcTa BneHHbl e

C1>.U. KernepoM

H Ap. (1980),

palBHTIHI rny6oKo8oA-

Mly .. eHH" 3anoAHo50pHrOJl bMCKOro
OTHOCHTenbHO cTpoeHIHI rAGHb-

TOK>Ke cOBnaAolOT

C

BblwenpHBeAeHHblMH

MOTepHonoMH .

Rad osJaw PIKIES

ON MORPHOLOGY OF BALTIC DEEP FLAT IN THE PUCK SHEET
S ummar y
The paper presents new data on morphology of sea fl oor in SW part of the Gdansk Basin. The studi·
ed area represents deep part of seafloor in the Sout hern Baltic, so called deep flat (Figs 1. 2).
tn the st udied deep flat. three major types of seafloor relief were di fferentiated (Fig. 3): I sea fJ oor" surface with wavy relief, 2 - seat100r surface with flat or somewhat wavy relief, 3 - flat s
of subaqueous depressions.
The area with wavy relief is the oldest, Le. with morphology most early formed. It is characterized
by the presence of deposits related to glacial accumulation - tawny·brow n tills. An area similar
in morphologica l development and with hiUy relief is built of tills and residual sandy·gravel deposits.
SeafJoor areas characterized by wavy relief look like inliers of an older bedrock (which forms original
glacial landscape), the highest elements of which are exposed only (Fig. 4). .
The morphology of seanoor areas characterized by flat or somewhat wavy relief Originated later.
Such relief is abrasional in origin which is indicated by the presence of V.shaped depressions , presumably
representing lOWer parts of strongly diversified relief. the higher elements of which became almost
completely eroded.
The fl at of subaqueous depressions is the youngest, i.e. with morphology most lately formed. Its
present shape is the result of the present·day accumulation of marine sedirnents (Fig. 6).
The obtained results and the accepted concept of genetic development of relief in the deep flat are
in several points consistent with the results of studies in the West Bornholm Basin by F.e. Kogler and
B. Larsen (1979) and they agree with those on structure of the Gdansk Deep. rece ntly obtai ned
by F.e. Kogler. and others (1980).

