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GEOLOGICZNE BREXITY 

Trwająca od kilku lat i zdająca się nie mieć końca brexitowa epopeja oddalania się i ponownego 

zbliżania Zjednoczonego Królestwa do Europy skłania do przyjrzenia się podobnym 

geologicznym kontredansom Brytanii w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat. Bo choć ostateczne 

oderwanie się jej od kontynentu nastąpiło ok. 8 tys. lat temu, to wcześniej zdarzało się to 

często i zawsze było odwracalne.  

425 tys. lat temu – pierwszy rozwód z Europą 

Z geologicznego punktu widzenia Brytania (tzn. Anglia, Walia i Szkocja, ale bez Irlandii) jest 

integralną częścią Europy i przez wiele ostatnich milionów lat stanowiła jej wrzynający się w 

wody Atlantyku półwysep. Na mapach geologicznych widać dobrze, że wielkie struktury 

geologiczne przechodzą między Francją a Anglią, przez Kanał La Manche, jakby go w ogóle nie 

było. W szczególności dotyczy to tzw. antykliny Weald-Artois, której północna część jest po 

stronie angielskiej (Weald), a południowa – francuskiej (Artois). 

Antyklina Weald-Artois uformowana została podczas orogenezy alpejskiej (między późnym 

oligocenem, a środkowym miocenem, mniej więcej od 30 do 15 milionów lat temu), w wyniku 

naprężeń skorupy ziemskiej związanych z napieraniem Afryki na Europę.  

 

Antyklina Weald-Artois, mapa geologiczna. Znaczna część jej jądra znajduje się pod wodami Kanału La Manche 

(Woudloper – Own work, CC BY-SA 3.0) 

Ponieważ warstwy antykliny wygięte są ku górze, szybko zaczynają podlegać erozji, głównie w 

obrębie najwyżej wzniesionych skał jądra. Jeśli wyżej leżą warstwy twardsze, a niżej bardziej 

miękkie, wówczas erodowane jądro silnie się obniża, a skrzydła pozostają wyniesione i 

dochodzi do odwrócenia morfologii – tam gdzie warstwy znajdowały się najwyżej powstaje 

głęboka niecka. Tak było z antykliną Weald-Artois, której najmłodsze warstwy stanowiły dość 

odporne na wietrzenie białe wapienie późnokredowe, a pod nimi zalegają głównie iły i piaski 
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środkowej i dolnej kredy oraz najwyższej jury. Dlatego jeszcze przed ostatnią epoką lodową 

skrzydła tej antykliny utworzyły długie pasma wzgórz, dobrze widoczne w Anglii jako tzw. 

północne i południowe Downs, które mocno trzymały Brytanię przymocowaną do Europy.  

 

Przekrój przez antyklinę Weald-Artois, warstwy twardsze (gł. kredy piszącej – Chalk) tworzą wzgórza Downs 

(Mertbiol, CC0 1.0) 

Dziś jednak oba pasma Downs kończą się gwałtownie na brzegach Kanału La Manche (w 

okolicach Dover – północne Downs i koło miasteczka Eastbourne – Downs południowe) w 

postaci wspaniałych białych klifów stanowiących symbol Anglii i jej izolacji od reszty 

kontynentu. Kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło rozstanie Brytanii z Europą? 

           

Białe klify południowych Downs, choć mniej znane od klifów Dover (północnych) są równie spektakularne. Z 

lewej okolice Eastbourne, z prawej Seven Sisters (fot. Stephen Dawson, CC BY-SA 3.0 i M. Ryszkiewicz). 
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Odczytanie tego geologicznego dramatu przyszło późno i było możliwe dzięki dokładnemu 

poznaniu morfologii dna Kanału (a zwłaszcza jego wschodniego zakończenia – Cieśniny Dover), 

w związku z budową podmorskiego tunelu łączącego Calais z Dover.  

Wszystko zaczęło się od lądolodu, który opanował po raz pierwszy północną Europę jakieś 1,5 

miliona lat temu, wielokrotnie potem rozrastając się i kurcząc; podczas największych 

zlodowaceń czapa lodowa pokrywała całą Skandynawię i część Wysp Brytyjskich, aż po 

Londyn. Uwięzienie wody w lodowcach i lądolodach powodowało obniżenie poziomu oceanu 

światowego o ponad 100 m, co wystarczało, by odsłonić cały obszar płytkiego Morza 

Północnego. 

Tak powstały rozległy basen odcięty był od oceanu światowego – od północy przez lądolód 

łączący Brytanię ze Skandynawią, od zachodu przez wał wzgórz łączących Dover z Calais. Basen 

ten, izolowany z każdej strony zbierał wody spływające z okolicznych lądów przez wielkie rzeki 

(w tym głównie paleo-Ren i paleo-Tamizę) i zasilany przez topniejące z czasem lodowce. 

Poziom wód szybko się podnosił, aż w końcu osiągnął granicę spłaszczonych szczytów 

kredowych wzgórz. Za nimi, od zachodu rozciągało się już obniżenie biegnące do Atlantyku, 

więc różnica wzniesień była znaczna (rzędu 100-200 metrów). Wystarczył dalszy wzrost 

poziomu jeziora o choćby metr, by woda zaczęła się przelewać – i to właśnie nastąpiło ok. 425 

tys. lat temu.  

Rozpoczęło się najbardziej niezwykłe widowisko, jakie człowiek mógł kiedykolwiek w Europie 

oglądać (a ludzie – choć jeszcze nie Homo sapiens – żyli po obu stronach dzisiejszego Kanału). 

Spadająca z ogromnej wysokości woda, przepełniona wymywanymi z kredy krzemieniami 

działającymi jak potężny materiał ścierny, drążyła w dnie po drugiej stronie wału głębokie na 

150 metrów doły (tzw. kotły eworsyjne). 

Na ślad owych megawodospadów wskazują potężne (choć dziś częściowo wypełnione 

osadami) zagłębienia, wcięte głęboko w dno Kanału i układające się w liniową strukturę, 

prostopadłą do przebiegu Cieśniny Dover i występującą tylko po jednej (zachodniej) stronie 

dawnego pasa kredowego łączącego Anglię z Francją. Nie ma ich nigdzie dalej na zachód, nie 

ma też po wschodniej stronie kredowych wychodni. Nazwano je Fosses Dangeard, od nazwiska 

francuskiego geologa, który je po raz pierwszy zaobserwował. 

Kształt owych zagłębień jest nieoczekiwany – zamiast kolistych, jak wszystkie kotły eworsyjne, 

są one podłużne i skierowane równolegle do przebiegu Kanału. Ich długość jest jednak 

niewielka – rzędu 4-5 kilometrów, więc nie mogą to być doliny rzeczne, bo te ciągnęły się 

setkami kilometrów i wpadały dalej do Atlantyku (ich doliny też są zresztą w dnie Kanału 

dobrze widoczne).  

Wygląda na to, że potężna siła spadających wód nie tylko drążyła doły w dnie Kanału, ale też 

erodowała samą górną krawędź kredowego rygla, powodując jego cofanie się ku wschodowi, 

a przy okazji zamieniając kształt kotłów w coraz bardziej wydłużające się elipsy. W końcu 

większa część rygla runęła, otwierając drogę dla jednego gigantycznego wodospadu, który 

szybko opróżnił wielkie jezioro na wschodzie. Musiało być to zapierające dech w piersi 

widowisko – szacunki mówią o masie miliona metrów sześciennych wody na sekundę! – ale 
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nie trwało zbyt długo, gdyż poziom jeziora szybko się obniżył. To był koniec pierwszego, 

najbardziej dramatycznego Brexitu. 

Ale Brytania wciąż jeszcze, choć już bardzo słabo, trzymała się Europy. Między Dover i Calais 

wznosiły się wciąż ruiny dawnego rygla – ich ostateczny kres przyszedł 300 tys. lat później, 

podczas kolejnego wielkiego glacjału i powstania nowego jeziora zaporowego na obszarze 

Morza Północnego. Sytuacja poniekąd powtórzyła się, choć w tym przypadku nie doszło już do 

powstania girlandy megawodospadów. 

Śladami po tym nowym kataklizmie jest ogromna dolina na dnie Kanału (nazwana Lobourg 

Channel), wcinająca się we wcześniejsze formy – szeroka na wschodzie i rozgałęziona na 

niezliczone ramiona tworzące wielką deltę na zachodzie. Czytelnym śladem tamtych wydarzeń 

są też ogromne masy osadów ze zniszczonego rygla, złożone daleko na dnie Atlantyku w 

postaci gigantycznego stożka nasypowego. Połączenie lądowe między Calais i Dover przestało 

istnieć – aż do budowy tunelu pod dnem Kanału, dzięki czemu zresztą całą tę złożoną historię 

udało się odtworzyć. 

 

8,2 tys. lat temu – ostateczne rozstanie 

Pomost lądowy między Anglią i Francją nie był jedynym, który łączył Brytanię z Europą. Jeszcze 

10 tys. lat temu można było przejść suchą stopą z Londynu do Oslo i pewnie takie wędrówki 

nieraz się odbywały. Wkrótce potem i ta droga została przerwana. Zaczął się okres Splendid 

Isolation – „wyniosłej izolacji” wysp brytyjskich. Jaki ląd łączył Brytanię ze Skandynawią? 

Każdy z ziemskich oceanów ma swój mit mówiący o zatopionym na jego dnie kontynencie. 
Lemuria, Mu, Atlantyda przypisane są – kolejno – do Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku i Atlantyku. 
Takie kontynenty, oczywiście, nigdy nie istniały, a przynajmniej brak jakichkolwiek dowodów 
by było inaczej. 

Ale to nie znaczy, że zatopionych lądów w ogóle nigdy nie było. Przeciwnie – było ich wiele, a 
te najbardziej znane dotyczą czasów, gdy na Ziemi rodziły się już pierwsze cywilizacje. Zostały 
zatopione, gdy ludzie budowali już pierwsze miasta! Między tymi mitycznymi, a realnymi 
zatopionymi lądami są jednak istotne różnice. O ile te pierwsze miały spoczywać w obrębie 
oceanów, te drugie były przedłużeniem istniejących kontynentów i – bardzo często – stanowiły 
barierę między dwoma sąsiadującymi oceanami. Trzy najbardziej znane z nich – Sunda, Sahul 
i Beringia położone były, odpowiednio, między oceanem Indyjskim a Pacyfikiem (Sunda i 
Sahul) i między Pacyfikiem a Oceanem Arktycznym (Morzem Lodowatym) stanowiąc zarazem 
pomosty łączące bliskie sobie lądy. I najważniejsza może różnica – mityczne lądy miały być 
zatopione raz w wyniku jakichś dramatycznych zdarzeń, te prawdziwe zatapiane (i ponownie 
wynurzane) były wielokrotnie w ciągu ostatnich 2 milionów lat w rytm podnoszącego się i 
opadającego poziomu oceanu światowego na skutek tworzenia się i roztapiania wielkich czap 
lodowych (lądolodów). 
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Beringia – zatopiony ląd między Ameryką Północną i Azją. Istniał do ok. 13 tys. lat temu, stanowił pomost, przez 
który ludzie (i wiele zwierząt) przeszli do Nowego Świata (Buzzzsherman, licensed under CC BY-SA 3.0).  
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Dwa zatopione lądy – Sunda i Sahul istniały do ok. 12 tys. lat temu. Na zachód od linii Wallace’a występuje 
fauna pochodzenia azjatyckiego, na wschód – australijskiego (pozostałe dwie linie – Webera i Lydekkera – 

opisują mniejsze różnice faunistyczne). Oba pra-lądy nigdy się nie połączyły, stąd ich przynależność do 
odmiennych prowincji biogeograficznych (Maximilian Dörrbecker, CC). 

 

Jeden z takich lądów znajdował się w samym sercu Europy – to Doggerland, obszerny pomost 
łączący w ciągu plejstocenu Wyspy Brytyjskie z Europą i obejmujący w czasie swych 
największych zasięgów setki tysięcy km2 zajmując niemal cały obszar dzisiejszego Morza 
Północnego. 

Doggerland w plejstocenie powstawał (i był zatapiany) wielokrotnie, jednak wiedzę na temat 
jego losów, zasięgu i znaczenia w dziejach człowieka mamy tylko w odniesieniu do ostatniego 
okresu – zlodowacenia Wűrm (albo Wisły), trwającego od około 115 do około 10 tys. lat temu, 
a zwłaszcza do szczególnie mroźnego tzw. Last Glacial Maximum (LGM), który rozpoczął się ok. 
33 tys. lat temu, a zakończył ok. 18 tys. lat temu. Dopiero wtedy lód, który pokrywał wcześniej 
większą część Morza Północnego (Morze Północne, podobnie jak Bałtyk, znajduje się na szelfie 
i z geologicznego punktu widzenia jest częścią kontynentu, a nie oceanu) zaczął ustępować i 
przez około 10 tys. lat obszar ten stał się zrazu terenem tundrowym, a potem stepowym, 
zamieszkałym przez bogatą faunę lodowcowej Europy i stanowiącym jeden z najbardziej 
atrakcyjnych rewirów łowieckich naszego kontynentu. Był też z pewnością zamieszkany przez 
ludzi, choć – wobec skąpych danych na ten temat – nie wiemy kim byli, ani jak liczne były ich 
populacje. 
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O istnieniu Doggerlandu aż do XX wieku nic nie wiedziano. Dopiero w roku 1931 trawler 
rybacki wyciągnął z dna morza, poza zwyczajowym ładunkiem ryb i organizmów osiadłych, 
pięknie rzeźbione ostrze kościane służące pewnie myśliwym za grot strzały. To, obok nierzadko 
wyławianych przez trawlery kości mamutów, lwów czy nosorożców włochatych, był 
niedwuznaczny dowód, że dno morza, jeszcze niedawno, musiało być areną bogatego życia 
ssaków, które na terenie Europy związane były z otwartymi terenami nieco podobnego do 
tundry, choć trawiastego "mamuciego stepu”. 

 

 

Pięknie zachowania czaszka mamuta wyciągnięta przez rybaków z dna Morza Północnego  
(Wikipedia, CC BY-SA 3.0) 

 

O ile do niedawna, poza takimi okazjonalnymi znaleziskami, prawie nic nie wiedzieliśmy o 
ukształtowaniu, a nawet samym istnieniu zatopionego lądu, to w ostatnich latach, za sprawą 
dwóch wielkich projektów związanych z Morzem Północnym zaczynamy poznawać coraz 
więcej szczegółów na jego temat i powstają nawet pierwsze mapy topograficzne odtwarzające 
paleokrajobrazy tej fascynującej krainy, która zniknęła tak (relatywnie) niedawno, że jej obrazy 
mogłyby się przechować w zbiorowej pamięci mieszkających tam ludzi, gdyby zachowana 
została kulturowa ciągłość między nimi a nami. 

Te dwa projekty to program wierceń podmorskich związanych z odkryciem (w latach 80 ub. 
wieku) wielkich złóż ropy naftowej i gazu oraz – obecnie – planowaną budową największej w 
Europie farmy wiatraków na obszarze tak zwanej Dogger Bank (Ławicy Dogger) – rozległej 
płycizny o głębokości zaledwie 10 - 30 m, będącej pozostałością ostatniego okruchu 
mikrokontynentu, który w postaci archipelagu wysp, wystawał ponad powierzchnią morza, 
gdy reszta Doggerlandu była już zalana.  
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Hipotetyczna mapa Doggerlandu, zasięgi lądu obrazują sytuację przed 16 tys., 8 tys., 7 tys. lat temu i dziś 
(https://www.facebook.com/LostFrontiersProject/photos) 

 

Pierwsza dość już dokładna mapa tego obszaru powstała w 1998 i wtedy też pojawiła się 
oficjalnie nazwa Doggerland nawiązująca do Dogger Bank, dobrze znanej od dawna płycizny 
na wschód od brzegów Anglii. Odsłaniane spod lodu tereny miały bardzo urozmaiconą rzeźbę, 
ze szczególnie wyrazistym wałem wzgórz morenowych w miejscu Dogger Bank, u czoła 
cofającego się lądolodu. Był to rozległy, pagórkowaty teren, rozciągający się na długości 250 i 
szerokości ok. 50 kilometrów, przypominający zapewne nasze Mazury lub inne pojezierza. Nad 
opracowaniem map paleogeograficznych tego obszaru pracuje zespół naukowców skupiony 
wokół North Sea Palaeolandscape Project na Uniwersytecie w Birmingham (od roku 2015 
przejęty przez projekt Europe's Lost Frontiers Uniwersytetu w Bradford). Konstruowane dziś 
mapy dawnego Doggerlandu ukazują na przykład, obok pasa wzgórz morenowych, obecność 
ogromnej rzeki płynącej na północ od dzisiejszych wybrzeży Holandii i powstałej z połączenia 
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wód proto-Tamizy, proto-Renu i proto-Mozy. Powstawaniu map topograficznych towarzyszyło 
nadawanie nazw odkrywanym elementom dawnego krajobrazu, a ekipa kartografów, czuła się 
jak eksploratorzy nieznanych lądów. Pierwszą rzeką, która otrzymała nazwę, była Shotton (od 
nazwiska angielskiego geologa Freda Shottona), odbierająca wody wypływające ze wzgórz 
Dogger Bank i wpadająca do wielkiego jeziora nazwanego Outer Silver Pit (o długości 100 km) 
dziś stanowiącego rozległą głębię na wschód od Dogger Bank. Wiele mniejszych rzek wpadało 
do jeziora, a ich ujścia stanowiły liczne delty i estuaria, a także tereny bagienne. Wszystkie te 
elementy krajobrazu musiały mieć w mezolicie swe własne, zupełnie inne od dzisiejszych 
nazwy, ale żadna z nich nie przechowała się do dziś w powszechnej świadomości.  

„W czasach mezolitu, przed około 10 tys. laty, ten teren musiał wydawać się rajem", mówi 
Bernhard Weninger z Uniwersytetu w Kolonii. Obejmował wtedy obszar wielkości obu Wysp 
Brytyjskich, ale topnienie lądolodów podmywało go od północy i zachodu, a jego powierzchnia 
szybko się zmniejszała. Już w 2 tys. lat później Doggerland skurczył się do wielkości dzisiejszej 
Walii. Brytania wciąż była częścią Europy, ale jej połączenie słabło, aż wreszcie, około 8,5 tys. 
lat temu, uległo zerwaniu. Z dawnego mikrokontynentu pozostał tylko archipelag wysp na 
terenie Ławicy Dogger i spory fragment odsłoniętego szelfu przylegający wciąż do 
wschodniego wybrzeża Anglii.  

Około 8150 lat temu doszło do dramatycznego wydarzenia, które całkiem niedawno zostało 
odkryte i opisane i które mogło przynieść ostateczny kres istnienia pozostałości Doggerlandu. 
W północno-zachodniej Norwegii osunęły się ze skłonu bloku skandynawskiego ku głębinom 
północnego Atlantyku ogromne masy osadów (tzw. Storegga Slide), a wywołana tym 
gigantyczne tsunami rozkołysało wodami Morza Północnego. Wielkie fale, dosięgające 
miejscami 10 m, zalały archipelag wysp dawnego Doggerlandu i wdarły się głęboko w głąb 
szelfowego lądu angielskiego. Ślady tego wydarzenia odkrywane są dziś na dnie Morza 
Północnego i Atlantyku, a także na wybrzeżach zachodniej Skandynawii, Wysp Owczych, 
północnej Brytanii, a nawet Grenlandii. Masy osadów które zsunęły się wtedy do oceanu 
oblicza się na 3500 km3 – gdyby ułożyć je na powierzchni lądów to pokryłyby całą Szkocję 
warstwą o grubości 8 metrów! Brytania stała się wyspą i pozostaje nią do dziś.  

 

dr Marcin Ryszkiewicz 


