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Charakterystyka geologiczna
struktury kolistej Kościerzyny
Geological settings of the Kościerzyna circular structure

Abstract: The aim of the study was to examine and discuss the geological and spatial conditions of
the Koœcierzyna circular structure. The main methodological assumptions of the presented research
were based on a few basic analysis. The elevation map of the pre-Quaternary surface, the
Quaternary thickness map as well as geological cross-sections were done based on the available
archival materials. These objectives were achieved by analyzing data from 249 archival boreholes
that are stored at the Central Geological Database (CBDG) as well as the National Geological
Archives (NAG) and the BankHydro database. The model of the Miocene surface reveals the
existence of a deep, approximately circular depression. Its characteristic feature is the presence of
a central “high”. The whole structure is buried under Quaternary succession containing sediments
of almost all glaciations that affected the Polish Lowlands and has undergone reshaping by glacial
erosion and accumulation.
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Wstęp

Wnikliwa interpretacja zdjêæ lotniczych i satelitarnych niejednokrotnie ujawnia³a
istnienie na powierzchni Ziemi struktur kolistych, których wystêpowanie nie
zosta³o wczeœniej odkryte w toku tradycyjnych prac kartograficznych. Obok naj-
bardziej znanych i dobrze zbadanych z zastosowaniem ró¿norodnych metod, ist-
niej¹ obiekty, których geneza jest dyskusyjna a rozpoznanie niepe³ne (Brink i in.
1997; Juhlin i in. 2012; Riller 2005; Saul 1978; Taud i Parrot 1992; Turtle i Pie-
razzo 1998).

Wzrost zainteresowania strukturami o kolistym lub eliptycznym zarysie pokry-
wa siê z upowszechnieniem teledetekcji opartej o zdjêcia satelitarne. Umo¿liwi³o to
dostrze¿enie struktur o znacznych rozmiarach, od kilkudziesiêciu do setek kilome-
trów œrednicy. Geneza takich form by³a dyskutowana a ich istnienie mo¿e byæ
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wywo³ane czynnikami endogenicznymi: wulkaniczno-tektonicznymi, intruzywny-
mi, halotektonicznymi; jak i egzogenicznymi: impaktowymi, krasowymi (Alsouki
i in. 2011; Bertoni i Cartwright 2005; Goulty i in. 2001; Matton i in. 2005). Na
terenie Europy znanych jest kilka struktur kolistych, rozpoznanych jako kratery
uderzeniowe. Formy te, o ró¿nych rozmiarach (od wzglêdnie ma³ych do tych
o znacznych rozmiarach), powsta³y w osadach o ró¿norodnej genezie i wieku.
(Juhlin i in. 2012; Pohl i in. 1977; Stankowski 2001; Stoffler i in. 2001; Surroja
i Surroja 2010; Uœcinowicz 2014).

Równie¿ na obszarze Polski mo¿na wskazaæ szereg form kolistych – domniema-
nych struktur uderzeniowych. Mnogoœæ ich wystêpuje w Sudetach (Przybylski
i Badura 2004; Doktór i Graniczny 1983), ale tak¿e na pozosta³ym obszarze kraju
takie struktury s¹ dostrzegalne. Jedn¹ z najbardziej czytelnych jest struktura
Koœcierzyny, której istnienie zosta³o potwierdzone poprzez analizê rozk³adu linea-
mentów oraz prace analityczne – konstrukcjê modelu powierzchni podczwartorzê-
dowej (Doktór i Graniczny 1983; Uœcinowicz 2017). Dotychczasowy stan wiedzy
o strukturze kolistej Koœcierzyny by³ nader skromny, a jej geneza dyskusyjna i nie-
jednoznaczna. Jedn¹ z prób wyt³umaczenia powstania tej formy by³a koncepcja
zak³adaj¹ca upadek du¿ego meteorytu (Doktór i in. 1989). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
koncepcja ta by³a rozpatrywana w stopniu ogólnym i nadal wymaga szerszego roz-
poznania.

Niezale¿nie od przyczyn, istnienie kolistej struktury o znacznych rozmiarach
sk³ania do rozwa¿añ na temat wg³êbnej budowy geologicznej obszaru, b¹dŸ prze-
obra¿eñ pod³o¿a skalnego oraz ich potencja³u do wp³ywania na obraz powierzchni
terenu. Tak, wiêc celem tej pracy jest opisanie uwarunkowañ geologiczno-prze-
strzennych struktury kolistej Koœcierzyny. Tak postawiony cel wynika bezpoœred-
nio z charakteru niniejszego artyku³u, który nale¿y rozumieæ jako uzupe³nienie do
wczeœniejszych prac. Jak ju¿ wspomniano o identyfikacji struktury kolistej Koœcie-
rzyny oraz dyskusji odnoœnie jej genezy traktuj¹ wczeœniejsze opracowania (Doktór
i Graniczny 1983; Doktór i in. 1989; Uœcinowicz 2016, 2017). Nie wyczerpuj¹
one jednak tematu, zw³aszcza w kwestii podstawowej – budowy geologicznej
obszaru zainteresowania, czyli t³a na jakim rozpatrujemy kwestie zwi¹zane z wystê-
powaniem struktury kolistej. Dlatego te¿ z uwagi na obszernoœæ tematu uzupe³nio-
no powy¿sze opracowania o opis czysto geologiczny rejonu Koœcierzyny. Szeroki
kontekst geologiczny, mo¿e stanowiæ przyczynek do dalszych rozwa¿añ oraz prób
weryfikacji hipotetycznej genezy uderzeniowej przez osoby zainteresowane tema-
tem.

Obszar badań

Omawiany obszar po³o¿ony jest w pó³nocnej Polsce (fig. 1), geograficznie nale¿y
do Pojezierza Kaszubskiego i charakteryzuje siê znacznym urozmaiceniem powierz-
chni terenu.

Generalnie jest to obszar m³odoglacjalny kszta³towany przez nasuniêcia i degla-
cjacje kolejnych zlodowaceñ. Ostateczny rys morfologiczny nada³o ostatnie plej-
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stoceñskie zlodowacenie – Wis³y (Mojski 1980; Marks 2012). Omawiany obszar
mo¿na podzieliæ na kilka czêœci zró¿nicowanych pod wzglêdem morfogenezy.
Powierzchnia wysoczyzny morenowej zaznacza siê wyraŸnie w terenie, a jej po³ud-
niowa granica (zasiêg fazy pomorskiej zlodowacenia Wis³y) wygina siê ku pó³nocy.
W centralnej czêœci obszaru na SW od Koœcierzyny znajduj¹ siê izolowane p³aty
morenowe (fig. 2). Wysokoœci wysoczyzny morenowej osi¹gaj¹ czêsto ponad
200 m n.p.m. a kulminacj¹ terenu jest szczyt Wie¿ycy (329 m n.p.m.).
Po³udniowo zachodni¹ czêœæ obszaru równie¿ tworzy wysoczyzna morenowa, jed-
nak genetycznie powi¹zana z faz¹ poznañsk¹ zlodowacenia Wis³y. Czêœæ centraln¹
i po³udniowo-wschodni¹ tworz¹ rozleg³e i wzglêdnie p³askie równiny sandrowe
osi¹gaj¹ce wysokoœci 150–180 m n.p.m. Ca³y prezentowany obszar porozcinany
jest licznymi systemami dolinnymi, rynien subglacjalnych ró¿nej skali (Mojski
1973, 1978 a, b, 1979; Petelski 2011).

Geologicznie obszar ten tworz¹ dwie g³ówne jednostki strukturalne, które maj¹
znacz¹cy wp³yw na wg³êbna budowê geologiczn¹. Pod³o¿e krystaliczne tworz¹
ska³y wieku proterozoicznego i le¿¹ na g³êbokoœci ok. 4500 m p.p.t. w pó³nocno-
wschodniej czêœci obszaru. Natomiast w czêœci po³udniowo-zachodniej pod³o¿e to
obni¿a siê do g³êbokoœci ok. 8000 m p.p.t. Sprawia to, ¿e mi¹¿szoœæ kompleksu
paleozoiczno-mezozoicznego jest zró¿nicowana i znaczna (rzêdu tysiêcy metrów).
Powy¿ej, bezpoœrednio na utworach kredy, której strop przebiega bez wiêkszych
wahañ œrednio od 75 do ok 100 m p.p.m., zalegaj¹ ska³y ery kenozoicznej, na tym
obszarze wykszta³cone, jako paleoceñskie, eoceñskie, oligoceñskie piaski, mu³owce
i i³owce. Pod³o¿e utworów czwartorzêdowych tworz¹ mioceñskie/plioceñskie
a lokalnie oligoceñskie piaski, mu³ki i i³y z wk³adkami wêgli brunatnych. Powierz-
chnia stropowa miocenu ma bardzo urozmaicony charakter a jej deniwelacje mog¹
przekraczaæ znacznie 100 m (Mojski 1973, 1978a, b, 1979; Znosko i in. 1998;
Ga³¹zka i Marks 2009). Osady pliocenu reprezentuje cienka warstwa fluwialnych
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Fig. 1. Lokalizacja terenu badań.



piasków kwarcowych (Kramarska i in. 2015) jednak czêsto s¹ one mylone z utwo-
rami miocenu.

Poni¿szy opis czwartorzêdowej sekwencji osadowej zosta³ sporz¹dzony w stop-
niu ogólnym, pozwalaj¹cym uzupe³niæ powy¿sz¹ charakterystykê geologiczn¹.
Natomiast szczegó³owy obraz jest prezentowany w odpowiednim rozdziale wyni-
kowym. Profil osadów czwartorzêdowych na omawianym obszarze ma du¿¹
mi¹¿szoœæ i mo¿e osi¹gaæ ponad 200 m. Reprezentowany jest przez sukcesjê osa-
dow¹ niemal wszystkich zlodowaceñ jakie wkroczy³y na terytorium Polski i identy-
fikuje siê jako niedu¿ej mi¹¿szoœci poziomy glin zwa³owych przedzielone seriami
osadów wodnolodowcowych – piaski i ¿wiry oraz zastoiskowych – mu³ki i i³y
(Mojski 1973, 1978a, b, 1979). Powierzchniê wysoczyzn i izolowanych p³atów
morenowych buduj¹ piaski, piaski gliniaste i gliny. Natomiast powierzchnie rów-
nin sandrowych tworz¹ g³ównie piaski i ¿wiry. Lokalnie w rozciêciach erozyjnych,
zag³êbieniach rynnowych i dolinach rzek i cieków wystêpuj¹ niewielkiej mi¹¿szoœci
osady holoceñskie wykszta³cone w facjach zarówno organicznych jak i mineralnych
(fig. 2).
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Fig. 2. Uproszczona mapa geologiczna terenu badań (na podstawie Mapy geologicznej Polski w skali
1:500 000; Redakcja naukowa: L. Marks, A. Ber, W. Gogołek, K. Piotrowska).



Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e osady czwartorzêdowe i ich pod³o¿e (mio-
cen/pliocen) stanowi¹ ska³y niezlitifikowane b¹dŸ o ma³ym stopniu diagenezy,
a ich sumaryczna mi¹¿szoœæ mo¿e osi¹gaæ 350–400.

Materiały i metody
G³ówne za³o¿enia metodyczne prezentowanej pracy opiera³y siê na kilku podsta-
wowych analizach.

Jednym z etapów by³y prace zmierzaj¹ce do sporz¹dzenia mapy mi¹¿szoœci
utworów czwartorzêdowych oraz mapy wysokoœciowej powierzchni podczwarto-
rzêdowej na podstawie dostêpnych wiertniczych danych archiwalnych. Zamierze-
nia te osi¹gniêto poddaj¹c analizie dane z 249 otworów, które zosta³y zgromadzo-
ne w Centralnej bazie Danych Geologicznych (CBDG) jak równie¿ w Narodo-
wym Archiwum Geologicznym (NAG) oraz bazie danych BankHydro. Prace te
opiera³y siê g³ównie na krytycznej analizie lokalizacji otworów, mi¹¿szoœci komple-
ksu czwartorzêdowego, wykszta³ceniu litologicznym zarówno pokrywy czwartorzê-
dowej jak i jej pod³o¿a (fig. 3).
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Fig. 3. Mapa dokumentacyjna obszaru badań.



Umo¿liwi³o to wyselekcjonowanie wiarygodnego, archiwalnego materia³u bada-
wczego s³u¿¹cego, jako baza wyjœciowa do dalszych analiz. Modele powierzchni
podczwartorzêdnowej wykonano przy u¿yciu programu Surfer 12 Golden Soft-
ware i wygenerowano je z zastosowaniem metody interpolacji najmniejszej krzywi-
zny (Minimal Curvature). W procesie interpolacji stworzono siatkê danych (inter-
polacyjn¹) o gêstoœci 1000�1000 m. Proces ten umo¿liwi³ znaczne zagêszczenie
siatki danych pomimo nieregularnego rozmieszczenia punktów dokumentacyj-
nych. Poniewa¿ zbiór punktów dokumentacyjnych by³ roz³o¿ony nierównomier-
nie istnia³o ryzyko, ¿e w miejscach gdzie znajduje siê ma³a liczba danych dojdzie
do przeskalowania interpolacyjnego. Dlatego te¿ przeprowadzono operacjê na sia-
tce polegaj¹cej na przeliczeniu maksymalnych i minimalnych rzêdnych stropu neo-
genu tak, aby odpowiada³y one rzeczywistym wartoœciom odczytanych z profili
otworów archiwalnych. Ostatecznie siatka interpolacyjna zosta³a poddana filtrowa-
niu z u¿yciem liniowego filtra konwolutnego (Linear Convolution Filter), co
pozwoli³o uzyskaæ plastyczny wygl¹d produktu finalnego – modelu.

Wyniki i dyskusja

Podłoże czwartorzędu

Stworzony model powierzchni podczwartorzêdowej ujawni³ istnienie, w omawia-
nym terenie, nieckowatego zag³êbienia (fig. 4). Aby wyznaczyæ orientacyjne grani-
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Fig. 4. Model powierzchni podczwartorzędowej z zaznaczonym (przerywana linia) orientacyjnym przebie-
giem struktury kolistej Kościerzyny.



ce formy przyjêto jej przebieg mniej wiêcej w promieniu 25 km od miasta Koœcie-
rzyna.

Generalnie, wewnêtrzny zarys formy oddaje tak¿e przebieg izolinii pod³o¿a
czwartorzêdowego 10–30 m n.p.m. Zewnêtrzny kontur formy mo¿e byæ opisany
przebiegiem izolinii o wartoœci 60–110 m n.p.m. Tak wyznaczony orientacyjny
przebieg granic zag³êbienia pozwala ustaliæ jego rozmiary na ~50 km œrednicy. Jego
charakterystyczn¹ cech¹ jest wystêpowanie wyniesienia centralnego. Wyniesienie
to zosta³o udokumentowane wierceniem kartograficznym, w którym strop osadów
neogenu wystêpuje na rzêdnej 87 m n.p.m. Dno zag³êbienia osi¹ga poziom 85 m
p.p.m we wschodniej czêœci, natomiast w zachodniej 64 m p.p.m. Ca³oœæ formy,
na modelu, jest nieco rozci¹gniêta w kierunku wschodnim. Morfologia omawianej
formy jest dobrze odwzorowana na przekrojach morfologicznych (fig. 5). Mo¿na
tu wyró¿niæ wa³y brze¿ne, jak równie¿ wyniesienie centralne.

Jakkolwiek prezentowany model nie jest doskona³y, co wynika z du¿ego rozpro-
szenia otworów wiertniczych, jak równie¿ dzia³alnoœci kolejnych l¹dolodów, które
w wyniku procesów erozyjno-akumulacyjnych doprowadzi³y do przeobra¿eñ pier-
wotnego wygl¹du zag³êbienia. Pomimo niedoskona³oœci model ten jednak poka-
zuje pewien ogólny trend powierzchni z nieckowatym zag³êbieniem, z wyniesie-
niem centralnym oraz wa³em.

Budowa geologiczna

Powy¿ej opisana zosta³a w stopniu ogólnym budowa geologiczna osadów pod³o¿a
czwartorzêdowego, dlatego te¿ niniejszy opis odnosiæ siê bêdzie do stylu wy-
kszta³cenia osadów plejstoceñskich i holoceñskich wype³niaj¹cych omawian¹
formê.

Charakterystyczn¹ cech¹ omawianego obszaru s¹ niebagatelne deniwelacje stro-
pu osadów mioceñsko/plioceñskich. W znacznym stopniu determinuje to wariacje

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

170 Charakterystyka geologiczna struktury kolistej Kościerzyny

Fig. 5. Przekroje morfologiczne powierzchni podczwartorzędowej (linia przekroju zaznaczona na fig. 3).



mi¹¿szoœci osadów nadleg³ych. Centralna czêœæ terenu badañ wyró¿nia siê pokaŸn¹
gruboœci¹ pokrywy czwartorzêdowej i osi¹ga wartoœci znacznie przekraczaj¹ce
200 m. Obszar ten przybiera formê zbli¿on¹ do eliptycznej z centralnie zlokalizo-
wanym punktem zmniejszonej mi¹¿szoœci pokrywy czwartorzêdowej. Pó³nocno-
wschodnia, pó³nocna i po³udniowo-zachodnia czêœæ omawianego obszaru cechuje
siê mniejszymi mi¹¿szoœciami osadów wieku czwartorzêdowego. W tych czêœciach
pokrywa ta osi¹ga gruboœæ od stu kilkudziesiêciu do kilkudziesiêciu metrów. Jed-
nak wystêpuj¹ te¿ obszary, na których osady miocenu wystêpuj¹ bezpoœrednio na
powierzchni b¹dŸ przykryte s¹ jedynie cienk¹ (kilkumetrow¹) warstw¹ ska³ m³od-
szych (fig. 6).

Mi¹¿szoœæ kompleksu plejstoceñskiego jest œciœle powi¹zana z jego wykszta³ce-
niem litologicznym – licznymi poziomami osadów glacjalnych, fluwioglacjalnych
i zastoiskowych, których stopieñ zró¿nicowania jest znaczny w zale¿noœci od anali-
zowanego materia³u. Z zasady archiwalne opisy otworów kartograficznych s¹ spo-
rz¹dzone z du¿¹ dok³adnoœci¹ zarówno w kwestii licznych wydzieleni litologicz-
nych jak i stratygraficznych. Natomiast opisy otworów wykonanych w celach
hydrogeologicznych charakteryzuj¹ siê pewnym stopniem generalizacji i brakiem
rozpoziomowania wiekowego. Dlatego te¿ przeprowadzona korelacja ró¿noŸród-
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Fig. 6. Mapa miąższości pokrywy czwartorzędowej.



³owych materia³ów jest obarczona pewnymi lukami. To wymusi³o na autorze zge-
neralizowanie poni¿szego opisu.

Obszary najg³êbszego zalegania stropu neogeñskich osadów (np. czêœæ centralna
obszaru badañ) stanowi¹ swoista pu³apkê sedymentacyjn¹ i charakteryzuj¹ siê
wystêpowaniem osadów niemal wszystkich zlodowaceñ, jakie wkroczy³y na teren
Polski. Dobrze obrazuj¹ tê sytuacjê otwory Cz¹stkowo K-3 oraz D¹brówka 1D
gdzie strop neogenu zosta³ nawiercony odpowiednio na g³êbokoœciach 253 m
p.p.t. i 278 m p.p.t. Sekwencjê osadow¹ w obu otworach rozpoczyna seria akumu-
lacji glacjalnej zlodowaceñ po³udniowopolskich. Powy¿ej wystêpuj¹ serie piaszczy-
ste interglacja³u mazowieckiego (otwór Cz¹stkowo K-3) oraz zlodowaceñ œrodko-
wopolskich (Odry i Warty). Sekwencja osadowa w obszarze najwiêkszych mi¹¿szo-
œci koñcz¹ piaski i poziomy glin ma³ej mi¹¿szoœci zlodowacenia pó³nocnopolskiego
(Wis³y). We wschodniej czêœci obszaru badañ sekwencja osadowa jest zbli¿ona do
opisanej powy¿ej. Z jednym wyj¹tkiem – mianowicie mi¹¿szoœæ pokrywy osadowej
jest mniejsza i wi¹¿e siê z elewacj¹ stropu miocenu. Odstêpstwem od ogólnego
obrazu jest tu sytuacja zaistnia³a w przypadku otworu Leobór P-4. Brak tu osadów
starszych zlodowaceñ, a bezpoœrednio na stropie neogenu zalegaj¹ osady akumula-
cji zbiornikowej interglacja³u mazowieckiego.

Nieco odmienny styl wykszta³cenia sukcesji osadowej widoczny jest w zachod-
niej czêœci omawianego obszaru. Mi¹¿szoœæ tej serii jest zdecydowanie mniejsza ni¿
w centralnej i wschodniej czêœci. Dobitnie pokazuje to przyk³ad otworu Jamrzyno,
gdzie gruboœæ pokrywy czwartorzêdowej wynosi jedynie 33 m. W znakomitej
wiêkszoœci omawianych otworów a zlokalizowanych w zachodniej czêœci obszaru
brak jest rozpoziomowania wiekowego. Jednak¿e opieraj¹c siê na iloœci poziomów
glin mo¿na wnioskowaæ, ¿e profil czwartorzêdu nie jest tu wykszta³cony w pe³ni.
Wystêpuj¹ tu pojedyncze poziomy glin (otwory Jamrzyno i £upawsko) a nawet
brak jest tego typu osadów (otwór Czernica II). Œwiadczy to o tym, ¿e w obrêbie
wyniesienia stropu neogeñskiego dochodzi³o do intensywnego niszczenia osadów
starszych zlodowaceñ (fig. 7).

Ukszta³towanie powierzchni podczwartorzêdowej jest wypadkow¹ licznych pro-
cesów, z których najwa¿niejsze s¹ zwi¹zane z kolejnymi nasuniêciami l¹dolodów
skandynawskich (Pikies 2000).

W sytuacji wielokrotnych cykli glacjacji i deglacjacji (Mojski 1990, 2005;
Marks 2012) zasadne jest pytanie o potencja³ naturalnej powierzchni podczwarto-
rzêdowej do zachowania pierwotnych za³o¿eñ. Nale¿y przyj¹æ, ¿e im wiêksza forma
tym wiêkszy jest jej potencja³ do zachowania. Pomimo zatarcia, zerodowania
pomniejszych, wewnêtrznych form morfologicznych mog³a zachowaæ siê ca³oœæ
w mniejszym lub wiêkszym stopniu przemodelowana. W zasadzie czynnik erozyj-
ny móg³ mieæ najwiêkszy wp³yw podczas pierwszego nasuniêcia l¹dolodu. Ju¿
w czasie deglacjacji, oprócz erozyjnego dzia³ania (np. wód roztopowych) dochodzi
do niemal równoczesnego utrwalania morfologii pod³o¿a poprzez wyrównywanie
starszej powierzchni i zasypywanie jej m³odszymi osadami. Kolejne zlodowacenia
tworzy³y w³asna rzeŸbê polodowcow¹ maj¹c¹ wp³yw na rzeŸbê obecn¹ (Mojski
1990, 2005). Cykl taki powtórzy³ siê kilkukrotnie, jednak mo¿na domniemywaæ,
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¿e erozja nie siêga³a ju¿ bezpoœrednio ska³ pod³o¿a neogeñskiego lub jej wp³yw na
te ska³y by³ ograniczony. Oczywiœcie wp³yw na przeobra¿enia g³êbszego pod³o¿a
mog³a mieæ równie¿ glacitektonika wielkoskalowa. Jednak¿e, tak¿e jej udzia³
w przeobra¿eniach musia³ byæ wzglêdnie ograniczony (np. do stref krawêdzio-
wych) w odniesieniu do formy o rozmiarach rzêdu kilkudziesiêciu kilometrów. Co
wiêcej, w czêœci centralnej Pojezierza Kaszubskiego zjawiska glacitektoniczne s¹
s³abo poznane (Pikies 2000).

Wnioski

Struktura kolista Koœcierzyny funkcjonuje w œrodowisku kolekcjonerów, mi³oœni-
ków i badaczy meteorytów oraz osób badaj¹cych zjawiska pokrewne, jako domnie-
many astroblem i budzi pewne dyskusje. Kwestia ta by³a poruszana kilkukrotnie,
niemniej jednak nie doczeka³a siê jednoznacznego wyjaœnienia. Ju¿ sam ten fakt
uprawnia do prowadzenia rozwa¿añ o wzmiankowanej formie i winien prowoko-
waæ do dalszych prac zmierzaj¹cych do wyjaœnienia jej genezy.
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Fig. 7. Przekroje geologiczne przez strukturę kolistą Kościerzyny (linia przekroju zaznaczona na fig. 3).



Powy¿sze analizy i rozwa¿ania pozwoli³y na wysnucie kilku wniosków i konklu-
zji ogólnej natury:
� Istnienie zag³êbienia powierzchni neogeñskiej zosta³o potwierdzone poprzez

wykonanie analitycznego modelu wysokoœciowego jak równie¿ mapy mi¹¿-
szoœci pokrywy czwartorzêdowej. Co wiêcej, analiza sukcesji osadowej wieku
plejstoceñskiego potwierdzi³a powy¿sze ustalenia.

� Opisywana kolista struktura osi¹ga œrednicê ok. 50 km.
� Pod³o¿e utworów czwartorzêdowych tworz¹ mioceñskie/plioceñskie a lokal-

nie oligoceñskie piaski, mu³ki i i³y. Powierzchnia stropowa miocenu ma
bardzo urozmaicony charakter a jej deniwelacje mog¹ przekraczaæ znacznie
100 m.

� Wp³yw na ukszta³towanie powierzchni podczwartorzêdowej mog³y mieæ ró¿-
norodne czynniki (np. uwarunkowania tektoniczne). Nale¿y jednak przyj¹æ,
¿e najwiêksze piêtno wywar³y kolejne nasuniêcia lodowców skandynawskich.

� Najwiêksze mi¹¿szoœci pokrywy czwartorzêdowej notowane s¹ w centralnej
czêœci obszaru i znacznie przekraczaj¹ 200 m. Natomiast gruboœæ tej¿e pokry-
wy maleje w kierunku zachodnim i po³udniowo zachodnim.

� W strefie najwiêkszych mi¹¿szoœci kompleksu czwartorzêdowego mo¿na wy-
ró¿niæ osady niemal wszystkich zlodowaceñ, jakie wkroczy³y na teren Polski.
Wype³niaj¹ one zag³êbienie w stropie neogenu, które stanowi swoist¹ pu³apkê
dla ska³ m³odszych.
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