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Treœæ: W budowie geologicznej terenu, który rozci¹ga siê wzd³u¿ doliny Skawy pomiêdzy Such¹
Beskidzk¹ a Œwinn¹ Porêb¹, bior¹ udzia³ górnokredowe i paleogeñskie utwory p³aszczowiny œl¹skiej
i p³aszczowiny magurskiej. Seriê œl¹sk¹ tworz¹ tu œrodkowe i górne warstwy godulskie, warstwy ist-
ebniañskie, pstre ³upki eoceñskie i piaskowce ciê¿kowickie oraz warstwy hieroglifowe, menilitowe
i kroœnieñskie. W tych ostatnich zaobserwowano sp³ywy typu debris-flow z otoczakami ska³ egzotycz-
nych i wielkimi olistolitami. P³aszczowina magurska jest zbudowana z sukcesji osadowej typowej dla
tzw. podjednostki Siar. Autorzy zaproponowali dla jej jednostek litostratygraficznych formalizacjê
nazw. Zgodnie z zaproponowan¹ formalizacj¹ w jej sukcesji osadowej wyró¿nia siê formacjê z Jawo-
rzynki (warstwy ropianieckie) z ogniwami ³upków z Go³yni i piaskowców z Mutnego w paleoceñskiej
czêœci profilu, formacjê z £abowej z ogniwami piaskowców z ¯urawnicy i ze Skawiec, formacjê
belowesk¹ oraz formacjê makowsk¹ z ogniwem ³upków zembrzyckich, piaskowców w¹tkowskich
i ³upków budzowskich. Utwory p³aszczowin œl¹skiej i magurskiej s¹ sfa³dowane, a w p³aszczowinie
magurskiej mo¿na wyró¿niæ kilka ³usek i pod³u¿nych zluŸnieñ. Utwory obu tych jednostek pociête s¹
systemem uskoków poprzecznych, a u czo³a nasuniêcia p³aszczowiny magurskiej czêœæ dyslokacji
jest przejêta od p³aszczowiny œl¹skiej. P³aszczowina ta posiada swój niezale¿ny system uskoków.

S³owa kluczowe: Karpaty zewnêtrzne, p³aszczowina œl¹ska, p³aszczowina magurska, kreda górna,
paleogen, litostratygrafia, tektonika

Abstract: Upper Cretaceous and Paleogene rocks of the Silesian and Magura Nappes build up the
complex structure of the investigated area, which is stretching along the Skawa River valley between
Sucha Beskidzka and Œwinna Porêba. Middle and Upper Godula Beds, Istebna Beds, Eocene red
shales and Ciê¿kowice Sandstone as well as Hieroglyphic, Menilite and Krosno Beds form the
Silesian Succession. The debris-flow deposits with exotic rocks pebbles and large olistolites were ob-
served within the Krosno Beds. The sedimentary succession is typical for the Siary sub-unit from the
Magura Nappe. The present authors proposed the formal lithostratigraphic names for this unit. Ac-
cording to this formalization the following lithostratigraphic units have been distinguished within the
Siary succession: Jaworzynka Formation (Ropianka Beds) with Go³ynia Shale member and Mutne
Sandstone Member within the Paleocene part of profile, £abowa Formation with the ¯urawnica
Sandstone Member, the Skawce Sandstone Member, Beloveza Formation, and Maków Beskid For-
mation with Zembrzyce Shale Member, W¹tkowa Sandstone Member and Budzów Shale Member.
The Silesian and Magura Nappes rocks are strongly folded; within the Magura Nappes several scales
and longitudinal shear zones have been distinguished. The formations of both units are cut by the
transversal fault systems of. The Magura Nappe has the independent fault systems, some of its dislo-
cations have been acquired, however, from the Silesian Nappe.

Key words: Outer Carpathians, Silesian Nappe, Magura Nappe, Upper Cretaceous, Paleogene, litho-
stratigraphy, tectonics
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WSTÊP

Teren, którego budowa geologiczna jest przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artyku-
le, znajduje siê w Karpatach Zachodnich. Rozci¹ga siê pasem szerokoœci oko³o 12 km
wzd³u¿ doliny rzeki Skawy, pomiêdzy Such¹ Beskidzk¹ a Œwinn¹ Porêb¹. Jego pó³nocna
czêœæ znajduje siê na obszarze Beskidu Ma³ego i Pogórza Lanckoroñskiego, a po³udniowa
wchodzi na obszar Beskidu Makowskiego. W jego granicach zaplanowany zosta³ zbiornik
wodny, który ma powstaæ przez spiêtrzenie rzeki Skawy zapor¹ zlokalizowan¹ w miejsco-
woœci Œwinna Porêba (Fig. 1 na wklejce). Pod wzglêdem geologicznym teren znajduje siê
w Karpatach zewnêtrznych (fliszowych), na obszarze wystêpowania p³aszczowin magurs-
kiej i œl¹skiej (Fig. 1 i 2 na wklejce oraz Fig. 3). Szczegó³owe rozpoznanie budowy geologicz-
nej zosta³o tu dokonane w latach 50. i 60. ubieg³ego stulecia przez najwybitniejszego pol-
skiego geologa karpackiego prof. dr. hab. Mariana Ksi¹¿kiewicza (1906–1981). Wyniki jego
badañ, a szczególnie prac geologiczno-kartograficznych i litostratygraficznych (Ksi¹¿kie-
wicz 1930, 1932, 1935, 1951, 1953, 1958, 1966a, b, 1970, 1972, 1974a, b, 1977) nie straci-
³y swej aktualnoœci, a jeœli w jakimœ zakresie w ci¹gu ostatnich trzech dziesiêcioleci w tym
rejonie dokona³ siê postêp badañ, to nierzadko prace Profesora Ksi¹¿kiewicza naprowadza-
³y na nowe fakty lub inspirowa³y do kolejnych badañ.

Autorzy prowadzili na omawianym terenie w ró¿nym czasie badania geologiczne jed-
nostki œl¹skiej i magurskiej, zmierzaj¹ce do uœciœlenia danych dotycz¹cych wieku i wykszta³-
cenia niektórych wydzieleñ litostratygraficznych, a w ramach projektu KBN 3 P04 D 020 22
– du¿ych olistolitów oraz wêglanowych ska³ detrytycznych w serii œl¹skiej i magurskiej.
Nadto mo¿liwoœæ zatopienia w najbli¿szej przysz³oœci w wodach powstaj¹cego zbiornika
znacznej czêœci powierzchniowych ods³oniêæ motywowa³a do przeprowadzenia ich obser-
wacji, dopóki jeszcze s¹ one dostêpne. Przeprowadzone badania i obserwacje pozwoli³y na
poczynienie szeregu spostrze¿eñ, tote¿ po wzajemnej wymianie doœwiadczeñ autorzy po-
stanowili wspólnie je zamieœciæ w niniejszej publikacji. Pragnieniem autorów jest z³o¿enie
uk³onu w stronê Profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza w roku setnej rocznicy jego urodzin.

HISTORIA BADAÑ

Pierwsze rozpoznania geologiczne tego rejonu pochodz¹ z koñca XIX i pocz¹tku XX
wieku (Tietze 1889, Szajnocha 1903). Detaliczne prace kartograficzne na obszarze badañ
by³y prowadzone przez M. Ksi¹¿kiewicza w latach 1926–1974 (m.in. Ksi¹¿kiewicz 1930,
1932, 1935, 1951, 1953, 1958, 1966a, b, 1970, 1972, 1977) i przedstawione kompleksowo
przez niego w roku 1974 (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b). Pó³nocny fragment terenu jest objêty
map¹ geologiczn¹ w skali 1:50 000 w starym ciêciu (Ksi¹¿kiewicz 1951, 1953). W póŸniej-
szym okresie wykonano mapy przegl¹dowe w skali 1: 200 000 obejmuj¹ce omawiany ob-
szar (Golonka 1981, Golonka et al. 1981), a tak¿e badania specjalistyczne (np. Bieda 1966,
Bieda et al. 1967, Geroch et al. 1967, Jednorowska 1966, Wieser 1985, Waœkowska-Oliwa
& Malata 1999, Waœkowska-Oliwa 2000, Cieszkowski & Waœkowska-Oliwa 2001) oraz
opracowania dokumentacyjne zwi¹zane z projektem zbiornika. Miêdzy innymi w 2004 r.
Pañstwowy Instytut Geologiczny wykona³ zdjêcie geologiczne osuwisk w rejonie projekto-
wanego odcinka trasy w skali 1: 1000 oraz przeanalizowa³ materia³y archiwalne, wykonane
dotychczas prace wiertnicze, górnicze i monitoring geodezyjny.



Tektonika obszaru zosta³a przedstawiona szczegó³owo w pracach Ksi¹¿kiewicza
1966a, 1974 a, b. Autorzy niniejszej pracy wykorzystali badania Ksi¹¿kiewicza, uzupe³-
niaj¹c je o nowoczesne ujêcie tektoniczno-strukturalne (zob. tak¿e Aleksandrowski 1989,
Golonka et al. 2005a, b), podejmuj¹c próbê nawi¹zania do podzia³u p³aszczowiny magurs-
kiej na jednostki tektoniczno-facjalne (zob. np. Koszarski et al. 1974, Oszczypko 1991,
1992, 1998, Oszczypko et al. 2002, 2003, 2005, Golonka et al. 2005a, Œl¹czka et al. 2005)
i formalnej litostratygrafii utworów jednostki magurskiej (zob. np. Birkenmajer & Osz-
czypko 1989, Cieszkowski, & Waœkowska-Oliwa 2001, Oszczypko et al. 2005).

STRATYGRAFIA

P³aszczowina œl¹ska

P³aszczowina œl¹ska reprezentowana przez podjednostkê godulsk¹ (Ksi¹¿kiewicz
1972) wystêpuje w pó³nocnej czêœci terenu badañ pomiêdzy Zakrzowem, Œwinn¹ Porêb¹
a Tarnaw¹ Górn¹ (Fig. 1, 2), gdzie obserwowane jest relatywnie pe³ne wykszta³cenie litolo-
giczne górnej kredy oraz paleocenu, jak równie¿ wystêpowanie utworów oligoceñskich re-
prezentowanych przez warstwy menilitowe i kroœnieñskie. Najstarszymi osadami na anali-
zowanym obszarze, ukazuj¹cymi siê na powierzchni, s¹ utwory senoñskie, reprezentuj¹ce
œrodkowe i górne warstwy godulskie. Starsze od nich utwory kredowe reprezentowane przez
warstwy wierzowskie i lgockie oraz dolne warstwy godulskie wystêpuj¹ na obszarach przy-
leg³ych, na pó³noc od Œwinnej Porêby, a tak¿e stwierdzone zosta³y w wierceniach, m.in.
Potrójna IG-1 (Œl¹czka 1975) oraz Sucha IG-1 (Œl¹czka 1976).

Warstwy godulskie œrodkowe i górne. Warstwy te wystêpuj¹ w pó³nocno-zachodniej
czêœci analizowanego obszaru, w rejonie Œwinnej Porêby (Fig. 1, 3).

Warstwy godulskie œrodkowe wydzielone zosta³y na niewielkim obszarze w rejonie
wzniesienia Suszyce. W typowym wykszta³ceniu, warstwy te zbudowane s¹ z œrednio³awi-
cowych piaskowców przek³adanych ³upkami. Piaskowce s¹ barwy niebieskawoszarej, œrednio-
i drobnoziarniste, uziarnione frakcjonalnie, czêsto z laminacj¹ równoleg³¹ i przek¹tn¹.
W sk³adzie ziarnowym dominuje kwarc, w podrzêdnej iloœci wystêpuj¹ skalenie, a lamino-
wane czêœci ³awic wzbogacone s¹ w muskowit z niewielk¹ domieszk¹ detrytusu roœlinnego.
Charakterystyczn¹ cech¹ tych piaskowców jest obecnoœæ glaukonitu, który miejscami na-
daje im odcieñ zielonkawy. Spoiwo piaskowców jest wapniste lub krzemionkowo-wapnis-
te. Niekiedy w kompleksach piaskowcowych wystêpuj¹ grubsze ³awice, które w czêœciach
sp¹gowych zawieraj¹ grubszy materia³ piaszczysty lub drobny ¿wir. W tym materiale
oprócz wymienionych wy¿ej sk³adników obserwowaæ mo¿na okruchy ska³ metamorficz-
nych i wêglanowych. £upki przek³adaj¹ce piaskowce s¹ zielone, ilaste, a niekiedy szare,
nieco margliste. W sp¹gu ³awic piaskowcowych obserwuje siê hieroglify pr¹dowe, a w cien-
kich ³awicach piaskowcowych – wiêksze iloœci hieroglifów organicznych. W tym wydziele-
niu najczêœciej przewa¿aj¹ piaskowce nad ³upkami. Wiek warstw godulskich œrodkowych
zosta³ okreœlony jako wczesno senoñski (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b). Badania prowadzone
w Beskidzie Ma³ym (Cieszkowski et al. 2002) wykaza³y, ¿e warstwy godulskie nie s¹ star-
sze od dolnego santonu.
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Fig. 3. Uproszczone profile litostratygraficzne, osadów wystêpuj¹cych na pó³noc od Suchej Beskidzkiej.
P³aszczowina œl¹ska: 1 – warstwy godulskie œrodkowe – senon, 2 – warstwy godulskie górne (ze zlepie-
ñcem malinowskim) – senon, 3 – warstwy istebniañskie dolne – senon, 4 – warstwy istebniañskie górne
– paleocen, 5 – piaskowce ciê¿kowickie – dolny eocen, 6 – ³upki pstre – dolny eocen, 7 – warstwy hie-
roglifowe – dolny-œrodkowy eocen, 8 – warstwy menilitowe – dolny oligocen, 9 – warstwy kroœ-
nieñskie – oligocen. P³aszczowina magurska: Formacja z Jaworzynki – senon-paleocen: 10 – formacja
z Jaworzynki senon-paleocen, 11 – ogniwo piaskowców z Mutnego – paleocen, 12 – ogniwo ³upków
z Go³yni – paleocen; formacja z £abowej – górny paleocen-œrodkowy eocen: 13 – pstre ³upki formacji
z £abowej – górny paleocen-eocen œrodkowy, 14 – ogniwo piaskowców z ¯urawnicy (z kropkami) –
górny paleocen; ogniwo piaskowców ze Skawiec – eocen dolny-œrodkowy, 15 – formacja beloweska –
eocen œrodkowy-górny; formacja makowska – górny eocen-oligocen: 16 – ogniwo ³upków zembrzycki-
ch – górny eocen, 17 – ogniwo piaskowców z W¹tkowej – górny eocen-oligocen, 18 – ogniwo ³upków

budzowskich – oligocen

Fig. 3. Simplified lithostratigraphic profiles of deposits occurring north of Sucha Beskidzka. Silesian
Nappe: 1 – Middle Godula Beds – Senonian, 2 – Upper Godula Beds (with Malinowska Ska³a Con-
glomerate) – Senonian, 3 – Lower Istebna Beds – Senonian, 4 – Upper Istebna Beds – Paleocene, 5 –
Ciê¿kowice Sandstone – Lower Eocene, 6 – Variegated Shales – Lower Eocene, 7 – Hieroglyphic
Beds – Middle Eocene, 8 – Menilite Beds – Lower Oligocene, 9 – Krosno Beds – Oligocene. Magura
Nappe: Jaworzynka Formation – Senonian-Paleocene: 10 – Jaworzynka Formation – Senonian-Paleo-
cene, 11 – Mutne Sandstone Member – Paleocene, 12 – Go³ynia Shale Member – Paleocene; £abowa
Formation – Upper Paleocene-Middle Eocene: 13 – Variegated Shales of £abowa Formation – Upper
Paleocene-Middle Eocene, 14 – ¯urawnica Sandstone Member (with dots) – Upper Paleocene; Skawce
Sandstone Member – Middle-Upper Eocene, 15 – Beloveza Formation – Middle-Upper Eocene, Be-
skid Makowski Formation – Upper Eocene-Oligocene, 16 – Zembrzyce Shale Member (Upper
Eocene), 17 – W¹tkowa Sandstone Member – Upper Eocene-Oligocene, 18 – Budzów Shale Member

– Oligocene



Warstwy godulskie górne 001 to jedna z grubszych sekwencji osadowych jednostki
œl¹skiej. W rejonie badañ ich mi¹¿szoœæ dochodzi do 1000 m. Wykszta³cone s¹ one w po-
staci cienko- i œrednio³awicowego fliszu piaskowcowo-³upkowego (Fig. 4, 5). Piaskowce
warstw godulskich s¹ barwy szarej i szarozielonej, miejscami ciemnoszare, zawieraj¹ rela-
tywnie du¿¹ iloœæ glaukonitu oraz muskowitu. Spoiwo w piaskowcach jest wapniste lub
krzemionkowe. £awice piaskowcowe s¹ przewa¿nie cienkie, o mi¹¿szoœciach rzêdu kilku
lub kilkunastu, rzadziej kilkudziesiêciu centymetrów.
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Fig. 4. Ods³oniêcie warstw godulskiech górnych (senon). Œwinna Porêba, prawy brzeg So³y poni¿ej zapory

Fig. 4. Outerop of Upper Godula Beds (Senonian). Œwinna Porêba, right bank of So³a below the dam

Fig. 5. £awice piaskowców warstw godulskich górnych (senon). Œwinna Porêba, prawy brzeg So³y
poni¿ej zapory

Fig. 5. Sandstone beds od Upper Godula Beds (Senonian). Œwinna Porêba, right bank of So³a below
the dam



Piaskowce posiadaj¹ laminacjê równoleg³¹, rzadziej przek¹tn¹, na powierzchniach sp¹-
gowych znajduj¹ siê nieliczne hieroglify pr¹dowe, wskazuj¹ce na dostawê materia³u teryge-
nicznego z kierunku zachodniego. Pomiêdzy warstwami piaskowcowymi wystêpuj¹ cienkie,
zwykle kilku- lub kilkunastucentymetrowe wk³adki ³upków. £upki s¹ ilaste, czêsto skrze-
mionkowane o barwie szarozielonej lub ciemnoszarej. Wiek warstw godulskich górnych
zosta³ okreœlony jako senoñski (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).

W rejonie Œwinnej Porêby (Fig. 1), w stropowej czêœci warstw godulskich wystêpuje
poziom zlepieñców malinowskich, którego mi¹¿szoœæ jest tutaj zmienna i szacowana na
kilka do kilkudziesiêciu metrów, a zdaniem Ksi¹¿kiewicza (1974a, b) przekracza nawet
100 m. Typowymi sk³adnikami szkieletu ziarnowego zlepieñców malinowskich, oprócz
kwarcu, s¹ otoczaki ska³ krystalicznych, g³ównie metamorficznych. Obok zlepieñców wy-
stêpuj¹ równie¿ grubo³awicowe piaskowce, w których sk³adzie, obok dominuj¹cego kwarcu,
zaobserwowano podwy¿szon¹ zawartoœæ skaleni. Pomiêdzy ³awicami zlepieñców wystêpu-
j¹ szarozielonkawe lub popielate ³upki ilaste, zwykle zapiaszczone. Natomiast wystêpuj¹ce
w obrêbie zlepieñców malinowskich ³awice piaskowców maj¹ czêsto cechy osadów osuwi-
skowych. Zlepieñce malinowskie w Beskidzie Œl¹skim wyró¿nili Burtanówna et al. (1937),
Burtan et al. (1959), Burtan (1973a, b).

Warstwy istebniañskie dolne i górne. Ponad warstwami godulskimi w profilu serii
œl¹skiej wystêpuj¹ warstwy istebniañskie, dzielone na dolne i górne, przy czym wyró¿niono
w nich cztery litostratygraficzne wydzielenia o randze ogniw. Piaskowce istebniañskie dolne
zosta³y wyró¿nione jako samodzielny cz³on dolny, a cz³on górny jest trójdzielny i sk³ada
siê z dolnych ³upków istebniañskich, piaskowców istebniañskich górnych i ³upków istebniañ-
skich górnych. Taki podzia³ zosta³ przyjêty przez Burtanównê et al. (1937) w Beskidzie
Œl¹skim, a nastêpnie powszechnie przyjêty (Bieda et al. 1963).

Warstwy istebniañskie dolne (piaskowce istebniañskie dolne) wieku póŸnosenoñskie-
go, na powierzchni ukazuj¹ siê w rejonie Œwinnej Porêby i Mucharza (Fig. 1). Wykszta³-
cone s¹ w formie grubo- i bardzo grubo³awicowych, gruboziarnistych i zlepieñcowatych
piaskowców oraz zlepieñców. Dominuj¹ tutaj ³awice licz¹ce od kilkudziesiêciu centy-
metrów do kilku metrów. Najgrubsze ³awice s¹ czêsto z³o¿one, przedzielane powierzch-
niami amalgamacji. Piaskowce te maj¹ czêsto charakter fluksoturbiditów, s¹ one masywne
gruboziarniste lub zlepieñcowate, Ÿle wysortowane. Obserwuje siê tutaj smugi i soczewki
zlepieñców usytuowane najczêœciej w sp¹gowych czêœciach ³awic, niekiedy w piaskowcach
zlepieñcowatych i drobnokalibrowych zlepieñcach wystêpuje uziarnienie frakcjonalne
odwrócone. W sk³adzie piaskowców dominuje kwarc, czêste s¹ skalenie i okruchy ró¿nych
ska³ krystalicznych, a rzadziej osadowych. Muskowit wystêpuje w piaskowcach warstw
istebniañskich w niewielkiej iloœci, glaukonit jest z regu³y nieobecny. Spoiwo jest ilaste lub
ilasto-¿elaziste. Na œwie¿ym prze³amie piaskowce s¹ szaropopielate, po zwietrzeniu staj¹
siê jaœniejsze, czêsto rdzawo-szare. Pomiêdzy warstwami piaskowcowymi i ¿wirowcowymi
pojawiaj¹ siê miejscami ³upki lub cienkie pakiety piaskowcowo-³upkowe. £upki s¹ bez-
wapniste, jasnoszare do ciemnoszarych, miejscami prawie czarne, a na powierzchniach
zwietrza³ych rdzawe. Zwykle tworz¹ wk³adki kilkucentymetrowej gruboœci, miejscami ich
pakiety osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ rzêdu 1 m. W takich przypadkach zawieraj¹ wk³adki cienko-
³awicowych, drobnoziarnistych, bezwapnistych piaskowców.
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Warstwy istebniañskie górne wystêpuj¹ w rejonie Koziñca, Œwinnej Porêby oraz na
zachód od Mucharza (Fig. 1). Wykszta³cone s¹ w formie fliszu piaskowcowo-zlepieñcowo-
³upkowego (Fig. 6, 7), ze zmiennym udzia³em poszczególnych typów litologicznych w ró¿-
nych profilach. W rejonie Œwinnej Porêby, w obrêbie warstw istebniañskich górnych ob-
serwuje siê charakterystyczne dla tego wydzielenia wykszta³cenie litologiczne przejawia-
j¹ce siê trójdzielnoœci¹. W sp¹gu wystêpuj¹ ³upki ciemne z poziomem ³upków pstrych –
³upki istebniañskie dolne, w czêœci œrodkowej profilu piaskowce i zlepieñce – piaskowce
istebniañskie górne oraz ³upki ciemne z wk³adkami ³upków pstrych w czêœci wy¿szej –
³upki istebniañskie górne.
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Fig. 6. Warstwy istebniañskie górne (paleocen). Œwinna Porêba, przekop drogi Wadowice – Sucha

Fig. 6. Upper Istebna Beds (Paleocene). Œwinna Porêba, road-cut of the Wadowice – Sucha highway

Fig. 7. Piaskowiec zlepieñcowaty w warstwach istebniañskich górnych (paleocen). Mucharz, wzgórze
Opalisko

Fig. 7. Conglomeratic sandstone within the Upper Istebna Beds (Paleocene). Mucharz, Opalisko Hill



Natomiast dalej na po³udniu g³ównym sk³adnikiem warstw istebniañskich górnych s¹
piaskowce i zlepieñce, które zalegaj¹ wprost na piaskowcach dolnych warstw istebniañ-
skich, przykryte ciemnymi ³upkami, czasem zawieraj¹cymi syderyty (Burtan 1973a, b, Ksi¹¿-
kiewicz 1974a, b). W takiej sytuacji trudno wydzieliæ ³upki istebniañskie dolne. W rejonie
Tarnawy Dolnej kompleksy piaskowcowe tworz¹ jedynie soczewki, pomiêdzy którymi
w profilach trudno rozdzieliæ ³upki dolne od górnych. Taki nieregularny rozwój warstw
istebniañskich górnych by³ uwarunkowany rozmieszczeniem kana³ów depozycyjnych roz-
prowadzaj¹cych grubszy materia³ klastyczny oraz stref miêdzykana³owych (por. Strze-
boñski 2005).

Piaskowce warstw istebniañskich górnych s¹ grubo³awicowe, o ³awicach zwykle osi¹-
gaj¹cych 1.0–1.5 m. S¹ one gruboziarniste, czêsto zlepieñcowate. W sk³adzie ziarnowym,
oprócz kwarcu, wystêpuj¹ skalenie oraz niewielka iloœæ muskowitu i okruchów innych ska³
krystalicznych oraz osadowych. Na œwie¿ym prze³amie barwa ska³y jest ciemnopopielata
lub niebieskawa, na powierzchniach zwietrza³ych brunatna i rdzawa. Spoiwo w piaskowcach
jest ilasto-wapniste lub wapniste. W odmianach o przewadze spoiwa wêglanowego nie-
kiedy tworz¹ siê sferyczne cementacje o konkrecyjnym charakterze, nieraz o du¿ych roz-
miarach dochodz¹cych do 5 m œrednicy. Cementacje te powoduj¹ kulisty sposób wietrzenia
piaskowców, co w wielu miejscach jest zjawiskiem charakterystycznym dla górnych pia-
skowców istebniañskich.

Zlepieñce wystêpuj¹ w omawianych utworach w postaci soczewek rozwijaj¹cych siê
doœæ nieregularnie w sp¹gu ³awic piaskowcowych. Sk³adaj¹ siê one z klastów ró¿nych ty-
pów litologicznych, przewa¿nie ska³ krystalicznych reprezentowanych przez gnejsy oczkowe,
granulity, granitoidy, porfiry, marmury, lidyty i z nielicznych ska³ wêglanowych (Wieser
1948). Sk³adniki zlepieñców cechuje niewielki stopieñ obtoczenia, ich wielkoœæ jest zmien-
na, a œrednica dochodzi nawet do kilkunastu centymetrów. Wiêksze otoczaki i ziarna zle-
pieñców tkwi¹ w piaszczystej matrix, scementowanej spoiwem ilasto-wêglanowym. Najlep-
sze ods³oniêcia zlepieñców znajduj¹ siê w lewym brzegu Skawy powy¿ej mostu w Mucharzu.

£upki w warstwach istebniañskich górnych s¹ ilaste, najczêœciej ciemnoszare, rzadziej
brunatne lub brudnozielonawe. Podrzêdnie w obrêbie wydzieleñ ³upkowych wystêpuj¹
cienkie wk³adki ilastych ³upków pstrych. Na powierzchniach oddzielnoœci ³upków czêsto
obserwowany jest muskowitowy pelit. W ³upkach mo¿na spotkaæ wk³adki piaskowców
cienko³awicowych, drobnoziarnistych, z glaukonitem i muskowitem przypominaj¹ce wy-
kszta³ceniem piaskowce wy¿ejleg³ych warstw hieroglifowych. W rejonach D¹brówki nad
Skaw¹ oraz Œwinnej Porêby iloœæ wk³adek tego typu piaskowców jest znacznie wiêksza ni¿
w typowym wykszta³ceniu, wówczas trudno odró¿niæ ³upki istebniañskie od warstw hie-
roglifowych. W obrêbie ³upków górnych warstw istebniañskich, w tym tak¿e w ³upkach
pstrych, wystêpuj¹ rzadkie prze³awicenia syderytów, tworz¹ce wk³adki o gruboœci oko³o
10 cm. Mi¹¿szoœæ górnych warstw istebniañskich wynosi zwykle oko³o 150 m, ale miejs-
cami (Koziniec) osi¹ga blisko 300 m.

£upki pstre. Ukazuj¹ siê po zachodniej stronie Skawy w rejonie Mucharza, jak rów-
nie¿ po wschodniej stronie Skawy pomiêdzy Zagórzem a Osta³owem (Fig. 1). Zalegaj¹ one
wprost na ³upkach warstw istebniañskich. £upki pstre s¹ w przewa¿aj¹cej czêœci barwy
czerwonej, pozbawione niemal zupe³nie wk³adek piaskowcowych. Ich mi¹¿szoœæ dochodzi
w rejonie Osta³owa do 20 m. Badania mikropaleontologiczne wskazuj¹ na wiek wczesno-
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eoceñski (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b), jednak¿e, maj¹c na wzglêdzie inne ich stanowiska
w p³aszczowinie œl¹skiej (np. Cieszkowski 1992), ich póŸnopaleoceñskiego wieku nie nale-
¿y wykluczaæ. Prze³awicenia pstrych ³upków o mi¹¿szoœciach od kilku do kilkunastu met-
rów znajduj¹ siê w m³odszych poziomach, a spotykane s¹ g³ównie w obrêbie warstw hie-
roglifowych.

Piaskowce ciê¿kowickie. Na badanym terenie nie tworz¹ wyraŸnie rozwiniêtego,
ci¹g³ego poziomu. Wystêpuj¹ one po wschodniej stronie Skawy pomiêdzy Zagórzem
a Osta³owem (Fig. 1) w postaci niewielkich soczewek na granicy ³upków pstrych w stropie
warstw istebniañskich i warstw hieroglifowych albo te¿ w najni¿szej czêœci warstw hiero-
glifowych, blisko ich sp¹gu. W profilu powy¿ej ich wyst¹pieñ pojawiaj¹ siê soczewki ³up-
ków pstrych. Wiek tych utworów zosta³ okreœlony na dolny eocen (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).
Mi¹¿szoœæ soczewek piaskowców ciê¿kowickich jest na ogó³ niewielka i nie przekracza
kilkunastu metrów. Najwiêksz¹ gruboœæ osi¹gaj¹ one przy drodze z Zagórza do Stryszowa,
gdzie w morfologii terenu tworz¹ wyraŸny pagór. Piaskowce warstw ciê¿kowickich s¹ gru-
bo³awicowe, kruche i zawieraj¹ nieco zwietrza³ych skaleni. Ich spoiwo jest ilaste.

Czêœciowy zanik lub jedynie soczewkowate wyst¹pienia piaskowców w omawianym
rejonie zwi¹zane s¹ z kana³ow¹ dystrybucj¹ grubszego materia³u klastycznego w basenie
sedymentacyjnym. Mniejsze kana³y zaznaczaj¹ siê dziœ soczewkami piaskowców ciê¿kowi-
ckich, natomiast strefy miêdzykana³owe reprezentowane s¹ przez flisz typu warstw hierog-
lifowych. Brak w badanym terenie w pe³ni wykszta³conych piaskowców ciê¿kowickich
zwi¹zany jest z wykazanym przez Leszczyñskiego (Leszczyñski 1981, Leszczyñski & Ma-
lata 2002) sposobem sedymentacji i dystrybucji materia³u klastycznego, które w basenie
œl¹skim doprowadzi³y do powstania szeregu izolowanych sto¿ków sedymentacyjnych zbu-
dowanych z piaskowców ciê¿kowickich. Pomiêdzy tymi sto¿kami grubo³awicowe piaskowce
lokalnie zanikaj¹ lub zachowane s¹ soczewkowo. Jak wy¿ej wspomniano, w terenie badañ,
w dolnej czêœci warstw hieroglifowych, reprezentuj¹cych wiekowo dolny eocen, wystêpuj¹
wk³adki ³upków pstrych. W klasycznych profilach serii œl¹skiej piaskowce ciê¿kowickie s¹
podœcielone i nadœcielone pstrymi ³upkami, a ponadto pstre ³upki przedzielaj¹ poziomy
piaskowców ciê¿kowickich. W tak rozwiniêtych warstwach pstrym ³upkom towarzysz¹
czêsto kompleksy cienko³awicowego piaskowcowo-³upkowego fliszu o typie warstw hie-
roglifowych (por. m.in. Cieszkowski 1992). Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e facja warstw hie-
roglifowych zast¹pi³a w omawianym terenie piaskowce ciê¿kowickie, które rozwinê³y siê
tu jedynie jako soczewki.

Warstwy hieroglifowe. Wystêpuj¹ na lewym brzegu Skawy w rejonie Mucharza, a tak-
¿e na prawym w rejonie Osta³owa i D¹brówki (Fig. 1). S¹ one z³o¿one z cienko³awicowego
piaskowcowo-³upkowego fliszu wieku dolno- i œrodkowoeoceñskiego. Piaskowce tworz¹
cienkie ³awice od kilku do kilkunastu centymetrów. Miejscami pojawiaj¹ siê wk³adki pias-
kowców œrednio³awicowych dochodz¹ce do 25 centymetrów. Piaskowce cienko³awicowe
s¹ bardzo drobnoziarniste, laminowane równolegle lub przek¹tnie. Wykazuj¹ one oddziel-
noœæ p³ytkow¹ i rozpadaj¹ siê w charakterystyczn¹ kostkê, co uwarunkowane jest systemem
spêkañ ciosowych. G³ównym sk³adnikiem piaskowców jest kwarc, oprócz niego piaskowce
zawieraj¹ glaukonit, czasem tak¿e muskowit i skalenie wystêpuj¹ce zw³aszcza w najgrub-
szych ³awicach. Spoiwo piaskowców jest krzemionkowe lub krzemionkowo-wapniste. Na
powierzchniach sp¹gowych wystêpuj¹ w nich liczne hieroglify mechaniczne i organiczne.
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£awice piaskowców s¹ przek³adane przez zielonawe, szaropopielate lub czarne ³upki ilaste.
W ³upkach barwy ciemnej, które wystêpuj¹ czêœciej w sp¹gowej czêœci profilu warstw hie-
roglifowych, obecne s¹ syderyty. Ku górze profilu zwiêksza siê iloœæ ³upków zielonych,
a miejscami wystêpuj¹ pakiety kilkumetrowej gruboœci ³upków pstrych, czerwonych i zie-
lonych. Proporcja piaskowców do ³upków jest zmienna, ale zasadniczo przewa¿aj¹ pakiety
fliszowe zdominowane przez ³upki. Wyrównane proporcje pomiêdzy piaskowcami a ³up-
kami mo¿na zaobserwowaæ jedynie w sp¹gowej czêœci wydzielenia. W obrêbie górnej
czêœci warstw hieroglifowych, w rejonie Zagórza, lokalnie wystêpuj¹ ³upki ciemne i czar-
ne. S¹ to ilaste ³upki z wk³adkami cienko³awicowych piaskowców z muskowitem i detrytu-
sem roœlinnym. Mi¹¿szoœæ warstw hieroglifowych, ³¹cznie z ich doln¹ czêœci¹, w której
wystêpuj¹ soczewki piaskowców ciê¿kowickich, mo¿e przekraczaæ 400 m. Osady o podob-
nym wykszta³ceniu litologicznym i pozycji stratygraficznej – zwane potocznie „czarnym
eocenem” – opisywane by³y na obszarze jednostki dukielskiej (Cieszkowski et al. 1985b,
Cieszkowski 1985, 1986, 2001) i znane s¹ m.in. z rejonu Jeziora Ro¿nowskiego jednostki
œl¹skiej (Cieszkowski 1992).

Warstwy menilitowe. Reprezentuj¹ dolny oligocen i wystêpuj¹ tylko na E od Skawy
w rejonie D¹brówki (Fig. 1). Dzielone s¹ na trzy poziomy: ³upki menilitowe dolne, rogow-
ce menilitowe i ³upki menilitowe górne (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b). £upki menilitowe dolne
o mi¹¿szoœci kilku metrów reprezentowane s¹ przez skrzemionkowane, brunatnoczekolado-
we, bitumiczne ³upki o brunatnej rysie. W ³upkach wystêpuj¹ tu czêsto ³uski ryb. Wœród
³upków wystêpuj¹ nielicznie cienkie wk³adki szarych, skrzemionkowanych piaskowców,
w sk³adzie, których prócz kwarcu wystêpuje glaukonit i drobny muskowit. Drugim wy-
dzieleniem jest poziom rogowców menilitowych. Jest on z³o¿ony z cienkich, rzadziej œred-
niej mi¹¿szoœci ³awic, czarnych lub ciemnobrunatnych, wstêgowanych rogowców z nielicz-
nymi wk³adkami ciemnoszarych, skrzemionkowanych piaskowców. Mi¹¿szoœæ poziomu
rogowców zosta³a okreœlona na 20 m (Ksi¹¿kiewicz 1974b). £upki menilitowe górne osi¹-
gaj¹ najwiêksz¹ mi¹¿szoœæ wynosz¹c¹ blisko 100 m. S¹ wykszta³cone bardzo podobnie do
³upków menilitowych dolnych. W ich górnej czêœci wystêpuj¹ wk³adki muskowitowych,
wapnistych piaskowców.

Niestety warstwy menilitowe w rejonie Œwinnej Porêby (Fig. 1) s¹ aktualnie Ÿle od-
s³oniête, a w istniej¹cych ods³oniêciach mo¿na obserwowaæ tylko pojedyncze fragmenty
opisanych powy¿ej wydzieleñ, bez mo¿liwoœci przeœledzenia ich pe³nej mi¹¿szoœci oraz
wzajemnych relacji.

Warstwy kroœnieñskie. Wystêpuj¹ na W od Skawy, Tarnawy Górnej po rejon Mucharza.
Ich wychodnie znajduj¹ siê równie¿ po wschodniej stronie Skawy w rejonie D¹brówki,
Osta³owa i Stryszowa (Fig. 1). Przejœcie pomiêdzy ni¿ejleg³ymi ³upkami menilitowymi gór-
nymi a warstwami kroœnieñskimi jest stopniowe i mo¿na zaobserwowaæ tu przejœciowy
kompleks utworów fliszowych, w którym w ni¿szej czêœci wystêpuj¹ ³upki menilitowe
z wk³adkami piaskowców kroœnieñskich. Ku górze udzia³y tych¿e typów litologicznych
zmieniaj¹ siê sukcesywnie i stopniowo dochodzi do przewagi piaskowców. Zanikaj¹ce
³upki menilitowe zastêpowane s¹ przez ciemne ³upki margliste oraz jasne margle.

Warstwy kroœnieñskie reprezentowane s¹ przez flisz ³upkowo-piaskowcowy (Fig. 8, 9).
Piaskowce tworz¹ warstwy o mi¹¿szoœciach od kilku centymetrów do oko³o 0.5 m. S¹ bar-
wy jasnoszarej lub niebieskawopopielatej, drobno-, rzadziej œrednioziarniste, wapniste, mu-
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skowitowe, z zauwa¿aln¹ domieszk¹ detrytusu roœlinnego. S¹ one frakcjonowane z lamin-
acj¹ równoleg³¹ i przek¹tn¹, a ich cech¹ charakterystyczn¹ jest m.in. bardzo dobra od-
dzielnoœæ p³ytowa. Niekiedy piaskowce tworz¹ grubsze ³awice, czasem dochodz¹ce do 4 m.
Mo¿na je obserwowaæ m.in. w rejonie Stryszowa i na SW od Tarnawy Górnej (Fig. 1).
W profilu warstw kroœnieñskich wystêpuj¹ równie¿ warstwy zlepieñców zbudowanych
z relatywnie du¿ych otoczaków kwarcu, wapieni, ³upków krystalicznych, a tak¿e bioklas-
tów wêglanowych.
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Fig. 8. Kamienio³om w warstwach kroœnieñskich (oligocen). Skawce

Fig. 8. Quarry in the Krosno Beds (Oligocene). Skawce

Fig. 9. Blok piaskowca kroœnieñskiego z kamienio³omu w Skawcach

Fig. 9. Block of the Krosno Beds sandstone from the Skawce. Quarry



W sp¹gowej czêœci wydzielenia wystêpuj¹ sferosyderyty lub rzadziej ³awice ankerytowo-
-dolomitowe. Stosunek iloœciowy ³upków do piaskowców w obrêbie profilu warstw kroœ-
nieñskich jest zmienny, na ogó³ ku górze wzrasta udzia³ pakietów ³upkowych, a zmniejsza
siê iloœæ oraz mi¹¿szoœæ warstw piaskowcowych. Jednak lokalnie ta prawid³owoœæ nie zaw-
sze musi wystêpowaæ i w wielu profilach w sp¹gowej czêœci wydzielenia dominuj¹ ³upki.
Iloœæ piaskowców grubo³awicowych zmniejsza siê w kierunku po³udniowym. W zwi¹zku
z takim typem rozwoju Ksi¹¿kiewicz (1974a, b) wyró¿ni³ na mapie trzy ogniwa o charakte-
rze facjalnym: ³upki z podrzêdnymi piaskowcami, piaskowce p³ytowe i skorupowe z pod-
rzêdn¹ iloœci¹ ³upków oraz piaskowce grubo³awicowe z podrzêdnymi piaskowcami p³yto-
wymi i ³upkami.

W rejonie na N od Tarnawy, a na W od Skawiec (Fig. 1) wœród warstw kroœnieñskich
wystêpuj¹ ³upki pstre, które w warstwach kroœnieñskich najprawdopodobniej s¹ olistolita-
mi. WyraŸniejszy poziom olistolitowy (olistostroma), w którym oprócz pstrych ³upków wy-
stêpuj¹ olistolity margli globigerinowych, ³upków menilitowych oraz pakiety fliszowe typu
warstw hieroglifowych zdominowane przez szarozielone ³upki, rozci¹ga siê w obrêbie warstw
kroœnieñskich przed czo³em nasuniêcia magurskiego pomiêdzy Palcz¹ a Stryszowem. W in-
terpretacji Ksi¹¿kiewicza (1974) porozrywane tektonicznie, starsze od warstw kroœnieñ-
skich utwory mia³yby tu wystêpowaæ w j¹drze asymetrycznej, z³uskowanej antykliny
(siod³a) Stryszów – Palcza. Zdaniem autorów (por. te¿ Cieszkowski et al. 2003, 2004) jest
to olistostroma, gdy¿ po obu stronach pasa wyst¹pieñ strzêpów tych utworów, warstwy
kroœnieñskie zapadaj¹ regularnie ku S, najczêœciej pod k¹tem 15–35° (wyj¹tek stanowi lo-
kalne przefa³dowanie w rejonie Palczy), a w kilku miejscach widaæ, ¿e wspomniane olisto-
lity tkwi¹ w zlepieñcu zbudowanym z matrix typu debris-flow. Matrix z³o¿ona jest z frakcji
drobnego ¿wiru, w sk³ad którego wchodz¹ ziarna kwarcu, okruchy wapieni, ska³ krystalicz-
nych i klasty ³upkowe. Niekiedy tkwi¹ w niej otoczaki kwarcu, wapieni i ska³ metamorficz-
nych wielkoœci od kilku do kilkunastu centymetrów. W matrix zaobserwowano tak¿e du¿e
otwornice oraz okruchy litotamni i innych szcz¹tków organicznych (Bassi et al. 2000a, b).
Tak¿e w towarzystwie olistolitów warstw hieroglifowych, znajduj¹cych siê w ni¿szej po-
zycji w profilu warstw kroœnieñskich by³y znajdowane œlady podobnej matrix. Na SE od
Lanckorony takie zlepieñce tworz¹ wk³adki w warstwach kroœnieñskich, lecz w ich ods³oniê-
ciach olistolity nie by³y obserwowane.

Z powodu tektonicznej redukcji ca³kowita mi¹¿szoœæ warstw kroœnieñskich w rejonie
Œwinnej Porêby jest trudna do ustalenia, jednak¿e mo¿na przyj¹æ, ¿e wynosi ponad 1000 m.

Jednostka magurska

W badanym terenie wystêpuje sekwencja utworów serii magurskiej (Fig. 3) typowa
dla jej brze¿nej, pó³nocnej strefy facjalno-tektonicznej, zwanej stref¹ Siar (sensu Koszarski
et al. 1974). Profil serii magurskiej obejmuje tu utwory od górnej kredy (senonu) po oligo-
cen. W sekwencji osadowej wydziela siê tu kilka jednostek litostratygraficznych o randze
formacji. Do tej pory wiêkszoœæ z nich nie doczeka³a formalizacji, tote¿ opisuj¹c poszcze-
gólne wydzielenia, autorzy przedstawiaj¹ w³asny pogl¹d na mo¿liwoœæ formalizacji lito-
stratygraficznej.

166 M. Cieszkowski, J. Golonka, A. Waœkowska-Oliwa & M. Chrustek



WyraŸne zró¿nicowanie w polskiej czêœci Karpat zewnêtrznych pomiêdzy stref¹ Siar
a stref¹ raczañsk¹ zaciera siê na zachód od Wielkiej Raczy na terenie zachodniej S³owacji
i Moraw. Dzieje siê tak ze wzglêdu na zanik wystêpowania w strefie raczañskiej pias-
kowców magurskich w facji muskowitowej (formacja magurska fm. sensu Oszczypko
1991), a w strefie Siar piaskowców magurskich w facji glaukonitowej (w¹tkowskich), które
zast¹pione zostaj¹ przez utwory litofacji zliñskiej o habitusie zbli¿onym do ³upków zemb-
rzyckich i budzowskich (warstw podmagurskich czy nadmagurskich). W tej sytuacji nie
wyró¿nia siê tam strefy Siar, a ca³¹ strefê pó³nocn¹ p³aszczowiny magurskiej okreœla siê
mianem podjednostki raczañskiej, rozdzielaj¹c j¹ najwy¿ej na raczañsk¹ pó³nocn¹ i po³ud-
niow¹. Nazwy „podjednostka Siar” i „podjednostka raczañska” wprowadzone zosta³y dla
polskiej czêœci p³aszczowiny magurskiej przez Koszarskiego et al. (1974). Matejka & Roth
(1956) wydzielili strefê raczañsk¹, któr¹ Wêc³awik (1969) opisa³ odpowiednio jako strefê
gorlick¹ po³udniow¹ – nazwan¹ póŸniej w Polsce raczañsk¹, i gorlick¹ pó³nocn¹ – póŸ-
niejsz¹ Siar. W rejonie Siar rozwój litofacjalny brze¿nej strefy p³aszczowiny magurskiej
ma swój charakterystyczny rozwój (w Siarach zdominowany prawie ca³kowicie przez gru-
bo³awicowe, glaukonitowe piaskowce magurskie – w¹tkowskie), ró¿ny od tego, który
obserwowaæ mo¿na na W od Dunajca, w tym od klasycznego profilu opisywanego przez
Ksi¹¿kiewicza (1966, 1974) z rejonu Suchej Beskidzkiej i Zembrzyc. Chc¹c unikn¹æ sto-
sowania nazwy „Siary” dla obszaru na W od Dunajca, niektórzy autorzy uciekli siê do
okreœlenia „podjednostka raczañska po³udniowa” i „podjednostka raczañska pó³nocna” (np.
Sikora & ¯ytko 1960, Golonka & Wójcik 1978). Nie kwestionuj¹c u¿ycia nazwy „podjed-
nostka Siar” dla obszaru po³o¿onego na E od Dunajca, autorzy niniejszego artyku³u uwa¿aj¹,
¿e w obszarze na W od tej rzeki, gdzie profil omawianej strefy p³aszczowiny magurskiej za-
chowuje charakter zdefiniowany przez Ksi¹¿kiewicza (1966, 1974a, b), powinna ona nosiæ
nazwê podjednostki zembrzyckiej.

Formacja z Jaworzynki (fm.)

Formacja z Jaworzynki (fm.) jako formalna jednostka zosta³a opisana przez Oszczyp-
ko et al. (2005). W prezentowanym ujêciu odpowiada ona warstwom inoceramowym
(ropianieckim) w pó³nocnej facji, zwanej niekiedy facj¹ biotytow¹ sensu Ksi¹¿kiewicz
(1974 a, b) oraz Burtan (W: Burtan & Skoczylas-Ciszewska 1966). Zawiera tu ona utwory
obejmuj¹ce interwa³ wiekowy senon-paleocen. Termin „warstwy z Jaworzynki” zosta³ wpro-
wadzony przez Burtan (1973a, b, Burtan et al. 1976b, 1978b), a nastêpnie przyjêty przez
Golonkê & Wójcika (1976, 1978), Cieszkowskiego (1992) i Oszczypko et al. (2002).
W tym przypadku formacja z Jaworzynki obejmuje interwa³ szerszy ni¿ warstwy z Jawo-
rzynki sensu Burtan (1973a, b), gdy¿ zawiera samodzielnie wydzielane jednostki najwy¿-
szego mastrychtu i/lub paleocenu. W takim ujêciu formacji w jej najwy¿szej czêœci znaj-
duje siê ogniwo ³upków z Go³yni (og.) i ogniwo piaskowców z Mutnego (og.). Nale¿y tu
dodaæ, i¿ tak rozumiana formacja z Jaworzynki jest litostratygraficznym ekwiwalentem
warstw solañskich wydzielanych przez geologów s³owackich i czeskich (Matìjka & Roth
1949, 1956, Pesl 1965) w Karpatach Zachodnich oraz wykazuje zwi¹zki z warstwami z Al-
tlenkbach w paœmie fliszu renodanubskiego w Alpach Wschodnich (Cieszkowski et al.
2002).
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Warstwy ropianieckie zosta³y opisane w miejscowoœci Ropianka w rejonie na SE od
Gorlic, jednak¿e, jak dowiedli Œl¹czka & Mizio³ek (1995), w opisanym profilu z Ropianki
wystêpuj¹ w bezpoœrednim, tektonicznym kontakcie trzy ró¿ne jednostki litostratygraficzne
z³o¿one z cienko³awicowego, piaskowcowo-³upkowego fliszu, reprezentuj¹ce ró¿ne jed-
nostki tektoniczne, a w dodatku ka¿da innego wieku. S¹ to kolejno: warstwy inoceramowe
jednostki magurskiej wieku senon-paleocen, warstwy hieroglifowe jednostki przedmagur-
skiej i warstwy cergowskie w facji ³upkowo-piaskowcowej jednostki dukielskiej. Zatem
z formalnego punktu widzenia profil w Ropiance nie spe³nia wystarczaj¹co warunków pro-
filu stratotypowego (Œl¹czka & Mizio³ek 1995) i taka jego klasyfikacja mo¿e powodowaæ
nieporozumienia dotycz¹ce wieku i przynale¿noœci utworów. Ponadto brak jest w nim dol-
nej granicy stratygraficznej kompleksu senoñsko-paleoceñskich utworów serii magurskiej.
Nadto wybranie stanowiska w Ropiance jako stratotypu mo¿e byæ chybione, podczas gdy
istniej¹ inne profile, w których zarówno profil omawianej jednostki, jak i jej strop oraz
sp¹g s¹ widoczne.

Maj¹c na uwadze wy¿ej przytoczone fakty, autorzy uznaj¹ za najodpowiedniejsze wy-
dzielenie w pó³nocnej czêœci p³aszczowiny magurskiej pod nazw¹ „formacja z Jaworzynki
(fm)” utworów, których sp¹g ograniczaj¹ pstre ³upki turoñsko-dolnosenoñskiej formacji
z Malinowej (sensu Birkenmajer & Oszczypko 1989, warstw z Cebuli sensu Golonka &
Wójcik 1976, 1978) albo te¿ strop senoñskiej formacji z Bia³ego (sensu Oszczypko et al.
2005) (we wschodniej czêœci Beskidu Wyspowego), a strop – eoceñskie pstre ³upki formacji
z £abowej (sensu Oszczypko 1991). Wspóln¹ cech¹ tego wydzielenia jest wystêpowanie
w ró¿nych proporcjach mikowych piaskowców biotytowych, biotytowo-skaleniowych i ska-
leniowych. Zró¿nicowanie tych utworów zarówno w profilu pionowym, jak i lateralne po-
zwala na wydzielenie w omawianej, ³atwo kartowalnej jednostce litostratygraficznej kilku
litostratygraficznych wydzieleñ o randze ogniw.

Formacja z Jaworzynki charakteryzuje siê wystêpowaniem œrednio- i cienko³awicowe-
go fliszu piaskowcowo-³upkowego, ale czêsto pojawiaj¹ siê w niej grubo³awicowe pia-
skowce, które mog¹ wystêpowaæ w postaci pojedynczych ³awic albo te¿ mog¹ tworzyæ cieñ-
sze lub grubsze kompleksy. W omawianym terenie strop formacji wyznacza granica kon-
taktu piaskowcowo-³upkowego lub piaskowcowego fliszu z pstrymi ³upkami formacji
z £abowej. Sp¹g w badanym terenie nie jest widoczny. Podœcielaj¹ce formacjê z Jaworzyn-
ki pstre ³upki turonu i dolnego senonu – formacja z Malinowej sensu Oszczypko & Bir-
kenmajer (1989) lub te¿ pstre ³upki z Cebuli sensu Golonka & Wójcik (1976, 1978) – nie
ods³aniaj¹ siê tutaj, poniewa¿ w wiêkszoœci przypadków dolna granica formacji z Jaworzynki
jest granic¹ tektoniczn¹. Dolna granica formacji wyznaczona przez pojawienie siê wspom-
nianych górnokredowych ³upków pstrych w najbli¿szym s¹siedztwie omawianego terenu
znajduje siê w Beskidzkie ¯ywieckim (por. Sikora & ¯ytko 1959, Golonka & Wójcik
1976, 1978).

Wspóln¹ cech¹ ró¿nych litologicznych kompleksów w obrêbie formacji z Jaworzynki
jest wystêpowanie szaroniebieskawych lub szarozielonawych, a po zwietrzeniu szarych,
niekiedy brubatnawordzawych, wapnistych, muskowitowych, drobnoziarnistych, frakcjono-
wanych piaskowców z laminacj¹ równoleg³¹ i przek¹tn¹, niekiedy konwolutn¹. W sk³adzie
piaskowców dominuje kwarc, liczny jest muskowit koncentruj¹cy siê na powierzchniach
laminacji, w mniejszej iloœci biotyt, skalenie i glaukonit. Te ostatnie nie zawsze wystêpuj¹
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w zauwa¿alnej iloœci. Oddzielnoœæ wzd³u¿ lamin nadaje piaskowcom skorupowy charakter.
Nierzadko, wœród tych piaskowców mo¿na spotkaæ grubsze ³awice 0.5–1.0 m, niekiedy do-
chodz¹ce nawet do 2 m. Piaskowce przek³adane s¹ cienkimi wk³adkami twardych, szarych
lub szaroniebieskawych nieco wapnistych ³upków albo szarozielonawych bezwapnistych
³upków.

Wœród piaskowcowo ³upkowych utworów pojawiaj¹ siê cienkie wk³adki twardych jas-
noszarych lub kremowo¿ó³tawych margli o gruboœci najczêœciej 1–2 cm, zwykle w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu zbioturbowanych. Wystêpuj¹ one w obrêbie turbidytów w se-
kwencji piaskowiec – margiel – ³upek. Czêœciej pojawiaj¹ siê w wy¿szej czêœci omawianej
formacji. Tu te¿ niekiedy pojawiaj¹ siê pojedyncze kalcyturbidity reprezentowane przez
twarde margle lub wapienie margliste gruboœci 5–7 cm. W wapieniach obserwowaæ mo¿na
gradacjê uziarnienia, laminacjê równoleg³¹, rzadziej przek¹tn¹. W najni¿szej czêœci takich
³awiczek, gdzie koncentruje siê najgrubsza frakcja materia³u detrytycznego, oprócz okru-
chów ska³ wêglanowych obserwuje siê w ró¿nej iloœci ziarna pochodzenia sylikoklasty-
cznego, w g³ównej mierze reprezentowanego przez kwarc. Ziarnom tym towarzysz¹ nie-
kiedy pokruszone w wielu przypadkach skorupki otwornic m.in. z rodzajów Heterohelix
i Globotruncana, a czasem te¿ radiolarii. Ku stropowi ³awic wzrasta iloœæ materia³u ilastego
i omawiane utwory przechodz¹ stopniowo w miêkkie, szare lub szarozielonawe ³upki mar-
gliste i kolejno ilaste. Obserwuje siê tu bioturbacje, a jedn¹ z najczêstszych ichnoskamie-
nia³oœci jest Chondrites. Podobne kalciturbidity opisane by³y z formacji z Bia³ego (warstwy
z Kaniny) z podjednostki bystrzyckiej p³aszczowiny magurskiej (Cieszkowski et al. 1989).
Lokalnie w wy¿szej czêœci formacji pojawiaj¹ siê wk³adki pstrych, czerwonych i zielonych
³upków. Ksi¹¿kiewicz (1974a, b) wspomina te¿ o wyst¹pieniach w „warstwach ropianieckich
normalnych” spongiolitów, ale na omawianym terenie ich nie stwierdzono, choæ ich poje-
dyncze wyst¹pienia w brze¿nej czêœci p³aszczowiny magurskiej s¹ znane, m.in. z obszarów
na W od ¯ywca.

W obrêbie formacji z Jaworzynki pojawiaj¹ siê piaskowce glaukonitowo-biotytowe.
S¹ to cienko- i œrednio³awicowe piaskowce osi¹gaj¹ce niekiedy 0.5 m gruboœci, szaronie-
bieskawe, wapniste, muskowitowe, drobno-, rzadziej œrednioziarniste o frakcjonalnym uziar-
nieniu. Obserwuje siê w nich laminacjê równoleg³¹ i przek¹tn¹. G³ównym sk³adnikiem
piaskowców jest kwarc, sporadycznie wystêpuj¹ skalenie i biotyt oraz w mniejszych lub
wiêkszych iloœciach glaukonit. Muskowit, nieraz w du¿ych iloœciach, koncentruje siê na po-
wierzchniach laminacji, zwykle z domieszk¹ uwêglonego detrytusu roœlinnego. Wystêpuj¹
tu te¿ œrednio- i gruboziarniste piaskowce z licznym glaukonitem i muskowitem oraz bio-
tytem (w zauwa¿alnych iloœciach). Skalenie, choæ jest ich niewiele, zaznaczaj¹ siê jasnymi
ziarnami w szarym tle piaskowców. Piaskowcom towarzysz¹ niekiedy w znaczniejszej iloœci,
szarozielonkawe, miêkkie ³upki ilaste miejscami s³abo wapniste o liœciastym lub blaszko-
wym rozpadzie. Kompleks utworów fliszowych, w którym dominuj¹ opisane glaukonito-
wo-biotytowe piaskowce, zosta³ wyró¿niony przez Ksi¹¿kiewicza (1974a, b) miêdzy Stry-
szowem a D¹brówk¹ (Fig. 1). Jego zdaniem utwory te odpowiadaj¹ piaskowcom biotyto-
wym opisanym przez Burtan (1973a, b) z Beskidu Œl¹skiego jako warstwy z Jaworzynki.

W omawianej czêœci formacji znaczn¹ rolê odgrywaj¹ œrednio- lub grubo³awicowe,
jednak rzadko przekraczaj¹ce 0.5 m piaskowce glaukonitowe, zasobne nie tylko w glauko-
nit, ale tak¿e zawieraj¹ce spore domieszki skaleni. Miejscami dominuj¹ one w profilu
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i w rejonie na N od Tarnawy Górnej tworz¹ one znacznej gruboœci kompleks. Jego g³ów-
nym sk³adnikiem s¹ piaskowce gruboziarniste, doœæ twarde, z obfitym bia³ym skaleniem
i glaukonitem. Wystêpuj¹ one w ³awicach do 0.5 m gruboœci. Piaskowce po zwietrzeniu
charakteryzuje brudnozielona barwa, czym odró¿niaj¹ siê od doœæ podobnych arkozowych
piaskowców wy¿ejleg³ego ogniwa piaskowców ze Skawiec. Spoiwo tych piaskowców jest
zwykle ilasto-wapniste, ale wystêpuj¹ te¿ piaskowce bezwapniste, o spoiwie ilasto-krze-
mionkowym. W sk³adzie tych piaskowców dominuje kwarc, w ró¿nej iloœci skalenie, liczny
muskowit, zw³aszcza na powierzchniach laminacji, ale tak¿e w masywnych piaskowcach,
miejscami w zauwa¿alnej iloœci – biotyt, liczny glaukonit. Wystêpuj¹ tu te¿ drobnokalibro-
we zlepieñce buduj¹ce zwykle dolne czêœci ³awic gruboziarnistych piaskowców, z³o¿one
z ziaren i okruchów dochodz¹cych do 1 cm œrednicy. W ich sk³adzie wyró¿nia siê kwarc,
muskowit, niekiedy biotyt, glaukonit oraz liczne, czêœciowo zwietrza³e bia³e skalenie. Nad-
to wystêpuj¹ tu okruchy ska³ metamorficznych, w tym ³upków chlorytowych, muskowito-
wych, rzadziej biotytowych oraz zielonych i popielatych fyllitów, a tak¿e okruchy ska³
wêglanowych, g³ównie wapieni. Te ostatnie wietrzej¹c, nadaj¹ skale charakterystyczne
¿ó³tawe cêtki. W zlepieñcach tych obficie wystêpuje muskowit, niekiedy biotyt oraz glau-
konit. Podobnie jak piaskowce arkozowe, tak i piaskowce glaukonitowo-skaleniowe tworz¹
kompleksy mo¿liwe do kartowania na mapie (por. Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).

Ogniwo ³upków z Go³yni (og.). W opisie warstw z Go³yni Ksi¹¿kiewicz (1974a, b)
wyró¿ni³ grubo³awicowe piaskowce obejmuj¹ce znaczn¹ czêœæ mi¹¿szoœci tego wydziele-
nia oraz ciemne i zielone ³upki. Facja ta reprezentowana jest przez ciemnoszare, niekiedy
czarne ³upki, miejscami z wk³adkami cienko- oraz œredno³awicowych piaskowców typu
inoceramowego, które pojawiaj¹ siê najczêœciej pod piaskowcami zaliczonymi przez
autorów (patrz ni¿ej) do ogniwa piaskowców z Mutnego. £upki te bywaj¹ czêœciowo lub
ca³kowicie zastêpowane przez piaskowce grubo³awicowe. Podobne ciemne ³upki paleoceñ-
skiego wieku zosta³y m.in. wydzielone przez Burtan (1973a, b) jako „czarne ³upki” z miej-
scowoœci Jaworzynka na SW od Koniakowa. Tam podœcielaj¹ one lub miejscami zastêpuj¹
piaskowce z Mutnego wydzielone przez Burtan (1973a, b) jako piaskowce z £yski (góra
£yska w rejonie miejscowoœci Mutne ko³o Jeleœni). Tam gdzie omawiane utwory mo¿na
bez trudu kartowaæ, autorzy proponuj¹ nazwaæ wydzielenie facji ³upkowej „warstw z Go-
³yni” jako ogniwo ³upków z Go³yni (og.), bêd¹ce podjednostk¹ litostratygraficzn¹ formacji
z Jaworzynki. Zielone ³upki warstw z Go³yni w ujêciu Ksi¹¿kiewicza (1974a, b) wystêpuj¹
zwykle jako najwy¿szy poziom tego wydzielenia ponad wspomnianymi piaskowcami, jed-
nak¿e na omawianym terenie wyst¹pienie takich ³upków jest zaznaczone na mapie jedynie
na w pobli¿u D¹brówki (Fig. 1) i to w stropie grubo³awicowych piaskowców z wk³adkami
piaskowców glaukonitowych „warstw ropianieckich” (wg autorów s¹ to najprawdopodob-
niej piaskowce z Mutnego), a bezpoœrednio pod pstrymi ³upkami formacji z £abowej.

Ogniwo piaskowców z Mutnego (og.). Ksi¹¿kiewicz (1974a, b) jako jedno z „ogniw”
opisa³ „warstwy ropianieckie z wk³adkami piaskowców arkozowych” paleoceñskiego wie-
ku, wspominaj¹c, ¿e jedne z najlepszych ods³oniêæ tych utworów znajduj¹ siê w Kukowie
(Fig. 1). Nadmieni³ te¿, ¿e istnieje podobieñstwo miêdzy tymi utworami a warstwami
z Mutnego opisanymi przez Sikorê & ¯ytkê (1959). Warstwy te reprezentowane s¹ przez
piaskowce grubo³awicowe dochodz¹ce do 170 m gruboœci b¹dŸ ciemne ³upki. Zdaniem au-
torów „warstwy ropianieckie z wk³adkami piaskowców arkozowych” oraz piaskowce gru-
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bo³awicowe warstw z Go³yni reprezentuj¹ ten sam poziom litostratygraficzny i przypo-
rz¹dkowuj¹ je do ogniwa piaskowców z Mutnego.

Ogniwo piaskowców z Mutnego (Fig. 10, 11) reprezentuje kilka odmian piaskowców.
Jedn¹ z nich, podrzêdnie wystêpuj¹c¹, s¹ stalowoszare lub szaroniebieskawe, œrednio-
i cienko³awicowe, drobno-, rzadziej œrednioziarniste mikowe piaskowce o wapnistym spoiwie.
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Fig. 10. Piaskowce z Mutnego (paleocen). Sucha Zawodzie

Fig. 10. Mutne Sandstones (Paleocene). Sucha Zawodzie

Fig. 11. Blok piaskowca z Mutnego z klastami wêgla. Sucha Zawodzie

Fig. 11. Block of the Mutne Sandstone with coal clasts. Sucha Zawodzie



Piaskowce te s¹ frakcjonowane, laminowane równolegle lub przek¹tnie, a miejscami
konwolutnie. W niektórych ³awicach piaskowców o równoleg³ej laminacji obserwuje siê
oddzielnoœæ p³ytow¹. S¹ one podobne do piaskowców normalnie wystêpuj¹cych w „war-
stwach inoceramowych”.

W ogniwie piaskowców z Mutnego dominuj¹ piaskowce grubo³awicowe o ³awicach
0.5–1.2 m gruboœci. Czasem pojawiaj¹ siê ³awice grubsze, amalgamowane. S¹ to przewa¿-
nie piaskowce œrednio- i gruboziarniste, niekiedy zlepieñcowate, w ni¿szej czêœci ³awicy
masywne, w wy¿szej – ze s³abo zaznaczon¹ laminacj¹ równoleg³¹, a w przystropowej czêœ-
ci – przek¹tn¹. Piaskowce s¹ stalowoszare, po zwietrzeniu jasnobrunatne lub szare. W dol-
nych czêœciach ³awic piaskowce s¹ czêsto zlepieñcowate. Tu pojawiaj¹ siê te¿ drobnokali-
browe zlepieñce. W sk³adzie piaskowców dominuje kwarc, w mniejszej iloœci wystêpuj¹
skalenie, okruchy ska³ metamorficznych, ³upków mikowych, fyllitów, a tak¿e klasty ³upk-
ów lub margli. Zwykle w piaskowcach notuje siê okruchy wapieni, miejscami liczniejsze.
W kilku przypadkach stwierdzono w nich okruchy litotamnii. Zawsze obecny jest w skale
muskowit, niekiedy biotyt, a miejscami pojawia siê te¿ glaukonit. W wiêkszoœci piaskow-
ców grubo³awicowych glaukonit jest nieobecny, ale istniej¹ pojedyncze ³awice, w których
jego udzia³ jest znaczniejszy. W Kukowie zaobserwowano pojedyncze przypadki piaskow-
ców z drobnymi okruchami b³yszcz¹cego wêgla. Spoiwo piaskowców jest wêglanowe lub
rzadziej wêglanowo-krzemionkowe.

Zlepieñce maj¹ podobny sk³ad do piaskowców. Czêœciej pojawiaj¹ siê w nich okruchy
ska³ wêglanowych, margli i wapieni. Czasami mo¿na zaobserwowaæ w nich trochity.
W Kukowie stwierdzono wk³adki zlepieñców grubokalibrowych. W zlepieñcach tych
w drobniejszym matrix o sk³adzie podobnym do wy¿ej opisanych drobnych zlepieñców
wystêpuj¹ liczne ska³y wêglanowe. S¹ to s³abo obtoczone lub ostrokrawêdziste okruchy
wapieni, wapieni marglistych oraz twardych margli, a rzadziej wapnistych piaskowców.
Najczêœciej wielkoœci otoczaków lub nieobtoczonych klastów wahaj¹ siê miêdzy 2–10 cm,
lecz bywaj¹ fragmenty wiêksze, siêgaj¹ce 15–20 cm, a sporadycznie do 0.5 m. Wyró¿nia
siê tu najczêœciej masywne wapienie pelityczne, rzadziej wapienie zapiaszczone z zaznaczon¹
laminacj¹ równoleg³¹, czasem przek¹tn¹. W kilku ³awicach zlepieñce przybieraj¹ charakter
brekcji sedymentacyjnej, z³o¿onej z tabliczkowatych klastów marglistych wapieni pelitycz-
nych uk³adaj¹cych siê miejscami równolegle do u³awicenia. W wapieniach i marglach
stwierdzono w niewielkiej iloœci zachowane otwornice, m.in. z rodzaju Globotruncana,
a miejscami tak¿e radiolarie. Wystêpuj¹ce tu twarde margle przypominaj¹ podobne utwory
obserwowane w piaskowcach z Mutnego w Mutnem, gdzie ich klasty osi¹gaj¹ znaczne roz-
miary, a nawet tworz¹ olistolity, których ods³oniête fragmenty dochodz¹ do kilkunastu met-
rów (Cieszkowski et al. 2000, Chodyñ 2002).

Piaskowcom towarzysz¹ ³upki ciemnoszare lub prawie czarne, czêsto mu³owcowe
z muskowitowym pelitem i detrytusem roœlinnym, tworz¹ce wk³adki od kilku do kilkunastu
centymetrów, a miejscami do 1 m. Wystêpuj¹ te¿ ilaste lub margliste, dosyæ twarde, blaszko-
wo rozpadaj¹ce siê ³upki, które w najwy¿szej czêœci wydzielenia s¹ koloru zielonego.
W grubszych, licz¹cych 0.5–0.8 m pakietach ³upkowych pojawiaj¹ siê wk³adki laminowanych,
wapnistych, mikowych piaskowców typu inoceramowego. Stwierdzono te¿ pojedyncze
wyst¹pienia wapieni turbiditowych o ³awicach 8–10 cm. Wapienie te w sp¹gu s¹ masywne,
a wy¿ej – laminowane równolegle i przek¹tnie. W szlifie zaobserwowano w nich drobne, s³abo
zachowane szcz¹tki otwornic o wapiennych skorupkach, a niekiedy pojedyncze radiolarie.
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Piaskowce opisane przez Sikorê & ¯ytkê (1960) pod nazw¹ piaskowców z Mutnego
wystêpuj¹ce w odkrywkach przy szosie Jeleœnia – ¯ywiec s¹ makroskopowo oraz mikros-
kopowo identyczne z piaskowcami, które opisane by³y przez Burtan (Burtan & Soko³owski
1956) jako piaskowce z £yski (góra nad Mutnem) (Chodyñ 2002).

Formacja z £abowej (fm.)

Utwory formacji z £abowej wystêpuj¹ce w badanym terenie wiekowo reprezentuj¹
póŸny paleocen-œrodkowy eocen (Cieszkowski & Waœkowska-Oliwa 2001). S¹ one zbudo-
wane z trzech kompleksów pstrych ³upków rozdzielonych dwoma ogniwami grubo³awico-
wych piaskowców z ¯urawnicy i ze Skawiec.

Piaskowce te by³y w pó³nocnej strefie p³aszczowiny magurskiej okreœlone jako „war-
stwy ciê¿kowickie” (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b, Cieszkowski et al. 1999). Nazwa „warstwy
ciê¿kowickie” zosta³a przeniesiona z jednostki œl¹skiej, w której w podobnej pozycji lito-
stratygraficznej oraz w bardzo zbli¿onym wykszta³ceniu do utworów z jednostki magurs-
kiej znajduj¹ siê kompleksy piaskowcowe z pstrymi ³upkami. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e w³aœ-
ciwe piaskowce ciê¿kowickie opisane z p³aszczowiny œl¹skiej stanowi¹ ca³kowicie odrêbny
litosom, zdeponowany w basenie œl¹skim, w nawi¹zaniu do pracy Oszczypko (1991) za-
proponowano dla „warstw ciê¿kowickich” nazwê„ formacja ³upków z £abowej”, a dla
kompleksów piaskowcowych – „ogniwo piaskowca ze Skawiec” (Cieszkowski & Waœko-
wska-Oliwa 2001). W niniejszej pracy autorzy proponuj¹ zachowanie nazwy „ogniwo
piaskowców ze Skawiec” dla kompleksu wy¿szego, a dla ni¿szego wprowadzenie nazwy
„ogniwo piaskowców z ¯urawicy”. Wiek formacji z £abowej w rejonie Suchej Beskidzkiej
(Fig. 1) zosta³ okreœlony na paleocen-œrodkowy eocen (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b, Cieszkowski
& Waœkowska-Oliwa 2001).

£upki pstre formacji z £abowej wieku paleocen-œrodkowy eocen (Fig. 12), w rejonie
badañ tworz¹ trzy poziomy: dolny, œrodkowy i górny (Cieszkowski & Waœkowska-Oliwa
2001).

Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Œwinna Porêba... 173

Fig. 12. £upki pstre formacji z £abowej (górny paleocen-œrodkowy eocen). Sucha, potok Stryszawka

Fig. 12. Variegated Shales of £abowa Formation (Upper Paleocene-Middle Eocene).
Sucha, Stryszawka Stream



£upki pstre dolne s¹ dobrze rozwiniête w brze¿nej strefie jednostki magurskiej, gdzie
tworz¹ na du¿ej przestrzeni stosunkowo ci¹g³y poziom o niewielkiej mi¹¿szoœci. S¹ to
³upki ilaste, przewa¿nie czerwone, z pojedynczymi wk³adkami cienko³awicowych piaskow-
ców glaukonitowych, rzadko tworz¹cymi niegrube pakiety. Spoczywaj¹ one na warstwach
z Jaworzynki.

W œrodkowym pakiecie pstrych ³upków pojawia siê wiêcej wk³adek zielonych ³upków
ilastych.

£upki pstre górne s¹ z³o¿one z naprzemianleg³ych kompleksów ³upków czerwonych
i zielonych. Zawieraj¹ one wiêcej wk³adek piaskowcowych, a w ich górnej czêœci prze-
wa¿aj¹ zwykle ³upki zielone. Piaskowce te s¹ cienko³awicowe, od 1–10 cm, glaukonitowe.
Miejscami pojawiaj¹ siê tu piaskowce wapniste, a niekiedy miêkkie albo twarde, szare mar-
gle, a nawet wapienie turbiditowe. Rzadziej zdarzaj¹ siê wtr¹cenia piaskowców w ³awicach
o gruboœci 0.5 m, gruboziarnistych, frakcjonalnie warstwowanych. W ni¿szej czêœci gór-
nego poziomu pstrych ³upków obserwuje siê poziom mineralizacji manganowej. Mo¿na tu
spotkaæ konkrecje manganowe, w których obserwuje siê niekiedy obecnoœæ rodochrozytu
otoczonego naskorupieniami tlenków manganu. Naloty i naskorupienia manganowe obser-
wuje siê te¿ na ³upkach, piaskowcach i mu³owcach. W towarzystwie poziomu manganowe-
go obserwuje siê cienkie, nieprzekraczaj¹ce 1 cm wk³adki bentonitów.

Ogniwo piaskowca z ¯urawnicy (og.) (nowa nazwa). Nazwê „piaskowiec ¿urawicki”
zaproponowa³ dla tego poziomu Ksi¹¿kiewicz (1974b, str. 35). Nazwa ta pochodzi od góry
¯urawnica k. Krzeszowa. Wczeœniej piaskowce tego poziomu, podobnie jak i wy¿szego,
nazywane by³y piaskowcami ciê¿kowickimi, a nastêpnie opisane ³¹cznie z ogniwem pias-
kowców ze Skawiec (Cieszkowski & Waœkowska-Oliwa 2001). Jest to kompleks zbudo-
wany z piaskowców grubo³awicowych, wapnistych, œrednio- i drobnoziarnistych, miejsca-
mi zlepieñcowatych, które s¹ dobrze rozwiniête w grzbiecie miêdzy Skawcami a Tarnaw¹
Doln¹ (Fig. 1). Gruboœæ ³awic wynosi 30–70 cm, grubsze ³awice zdarzaj¹ siê wyj¹tkowo.
W stanie œwie¿ym piaskowce maj¹ barwê niebieskaw¹, któr¹ niektóre odmiany utrzymuj¹
nawet w stanie du¿ego zaawansowania w wietrzeniu. Piaskowce s¹ przewa¿nie œrednioziar-
niste, nierównoziarniste, z³o¿one g³ównie z kwarcu, nielicznych skaleni, okruchów ³upków
chlorytowych, serycytowych, fyllitów, wapieni. Muskowit i glaukonit s¹ w nich prawie nie-
obecne. Wiele ³awic, zw³aszcza drobniej ziarnistych, pozbawionych jest skaleni. Charakte-
rystyczne dla tego kompleksu jest wystêpowanie drobnoziarnistych, œrednio³awicowych
piaskowców o spoiwie kalcytowym. W p³ytkach cienkich widoczne s¹ du¿e otwornice,
a tak¿e ma³e, wapienne, szcz¹tki mszywio³ów, litotamni i innych glonów, wystêpuj¹ce licz-
nie zw³aszcza wtedy, gdy ska³a wzbogacona jest w ziarna wapieni. Zlepieñce w tym ogniwie
wystêpuj¹ podrzêdnie, sk³adaj¹ siê z kwarcu (szarego, bezbarwnego, mlecznego, czarnego),
skaleni i okruchów ³upków krystalicznych. Otoczaki osi¹gaj¹ wielkoœci do 4 cm œrednicy.
Mi¹¿szoœæ tego ogniwa wynosi 150–200 m, a w rejonie Tarnawy dochodzi do oko³o 300 m.

Piaskowiec ze Skawiec (og.). Ogniwo to reprezentowane jest przez piaskowce ma-
sywne, grubo- lub bardzo grubo³awicowe, gruboziarniste i zlepieñcowate, przek³adane za-
zwyczaj jedynie cienkimi wk³adkami ³upków (Fig. 13, 14). Warstwowanie frakcjonalne
jest w nich mniej lub bardziej wyraŸnie zaznaczone, a czasami pojawia siê inwersja gradacji
uziarnienia. Gruboœæ pojedynczych ³awic wynosi zwykle oko³o 1 m, nierzadko jednak jest
wiêksza, niektóre ³awice z³o¿one, porozdzielane powierzchniami amalgamacji dochodz¹
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do 4, a nawet 8 m mi¹¿szoœci. Zlepieñce, reprezentuj¹ce przewa¿nie drobne frakcje, wystê-
puj¹ czêsto jako smugi i soczewki, zw³aszcza w ni¿szych czêœciach ³awic piaskowcowych,
rzadziej jako samodzielne ³awice. Barwa piaskowców w stanie œwie¿ym jest stalowoszara,
po zwietrzeniu ¿ó³tawa z lekkim zielonawym odcieniem. Piaskowce sk³adaj¹ siê g³ównie
z kwarcu i skaleni i niemal zawsze z domieszkami okruchów ³upków krystalicznych, g³ów-
nie zielonych i szarych fyllitów, ³upków chlorytowych, a tak¿e okruchów ska³ wêglano-
wych itd.
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Fig. 13. Ogniwo piaskowców ze Skawiec (eocen dolny-œrodkowy). Tarnawa Dolna

Fig. 13. Skawce Sandstone Member (Middle-Upper Eocene). Tarnawa Dolna

Fig. 14. Blok zlepieñca. Ogniwo piaskowców ze Skawiec (eocen dolny-œrodkowy). Tarnawa Dolna

Fig. 14. Block of conglomerate. Skawce Sandstone Member (Middle-Upper Eocene). Tarnawa Dolna



W drobnokalibrowych zlepieñcach obserwuje siê miejscami nieco wiêksze domieszki
okruchów pelitycznych wapieni. Towarzysz¹ im zazwyczaj litotamnia. W wiêkszych frag-
mentach 1–4 cm mo¿na zaobserwowaæ glonowe struktury nawet makroskopowo. Glaukonit
wystêpuje nielicznie i nie we wszystkich ³awicach. Spoiwo jest wapienno-ilaste, ale na ogó³
piaskowce s¹ mniej wapniste ni¿ w ogniwie dolnym. W niektórych stanowiskach obserwo-
wano du¿ych rozmiarów ichnoskamienia³oœci z rodzaju Zoophycos.

£upki tworz¹ zazwyczaj cienkie wk³adki parocentymetrowej gruboœci. S¹ one ilaste,
najczêœciej zielone, czasem te¿ pstre. Wk³adki ³upków niekiedy s¹ grubsze (do kilku met-
rów mi¹¿szoœci) i mo¿na je wtedy kartograficznie zaznaczyæ. W tych grubszych wtr¹ce-
niach wystêpuj¹ niemal zawsze pakiety piaskowców glaukonitowych podobnie jak w ogni-
wie dolnym. Mi¹¿szoœæ piaskowców ze Skawiec wynosi do 350 m w rejonie Tarnawy Dol-
nej, a w rejonie Skawiec oko³o 200 m (Fig. 1).

Formacja beloweska (fm.)

W polskim sektorze p³aszczowiny magurskiej formacja beloweska jako sformalizo-
wana, litostratygraficzna jednostka zosta³a opisana w podjednostce bystrzyckiej (Oszczyp-
ko 1991). W zamieszczonym schemacie litostratygraficznym w pracy Oszczypko et al.
(2002) zaznaczony jest jej zasiêg tak¿e w podjednostkach raczañskiej i Siar, gdzie zajmuje
ona pozycjê warstw hieroglifowych. W rejonie Suchej Beskidzkiej utwory tej formacji by³y
opisane przez Ksi¹¿kiewicza (1974) jako warstwy hieroglifowe, z adnotacj¹, ¿e s¹ uznane
za warstwy beloweskie górne (op. cit. str. 41 „Warstwy hieroglifowe/beloweskie górne”).
Wydzielenie warstw beloweskich w obrêbie p³aszczowiny magurskiej u¿ywane jest od lat
przez karpackich geologów s³owackich i czeskich (Matìjka & Zelenka 1931–1932, Leško
& Samuel 1968, Janoèko et al. 2003), przy czym wielu autorów ³upki pstre formacji
z £abowej uzna³o za ni¿sz¹ czêœæ warstw beloweskich. Nazwa formacji beloweskiej pocho-
dzi od miejscowoœci Belove�a we wschodniej S³owacji, gdzie znajduje siê typowy profil tej
formacji.

W rejonie Suchej Beskidzkiej utwory formacji beloweskiej zalegaj¹ na pstrych ³up-
kach formacji z £abowej, bezpoœrednio pod utworami formacji makowskiej. Nie s¹ one,
jednak jednolicie rozprzestrzenione w ca³ym omawianym terenie. Mi¹¿szoœæ tego wydzie-
lenia waha siê od kilku do kilkudziesiêciu metrów, ale w wielu przypadkach ulega ono wy-
klinowaniu i ogniwo zembrzyckie formacji makowskiej zalega wprost na ³upkach formacji
z £abowej. Niekiedy jest to zwi¹zane z tektoniczn¹ redukcj¹ formacji beloweskiej.

Formacjê belowesk¹ na prezentowanym obszarze tworz¹ dwie facje, z których pierw-
sza, ³upkowa jest zwi¹zana z brze¿n¹ czêœci¹ p³aszczowiny magurskiej, natomiast facja
„normalna” sensu Ksi¹¿kiewicz (1974a, b), piaskowcowo-³upkowa wystêpuje przede
wszystkim bezpoœrednio na po³udnie od niego. Przejœcia lateralne miêdzy tymi facjami s¹
stopniowe. Ksi¹¿kiewicz (1974a, b) opisa³ facjê pó³nocn¹ jako warstwy hieroglifowe w fa-
cji ³upków zielonych.

Facja ³upkowa formacji beloweskiej jest tu reprezentowana g³ównie przez szarozielo-
nawe ³upki o doœæ grubej ³upliwoœci, przewa¿nie bezwapniste. Towarzysz¹ im jaœniejsze,
szare ³upki wapniste, a miejscami miêkkie, plastyczne, ¿ó³tawobe¿owe ³upki margliste i kil-
kunastocentymetrowe wk³adki twardych, popielatych margli, przypominaj¹cych margle
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³¹ckie, a sporadycznie cienkie warstewki marglistych wapieni turbiditowych. Wystêpuj¹ tu
równie¿ cienkie wk³adki syderytów ilastych. Notowano tak¿e wyst¹pienia konkrecji man-
ganowych (Ksi¹¿kiewicz 1974 b, Cieszkowski & Wieser 1979). Ksi¹¿kiewicz (1974b)
opisuje te¿ wyst¹pienie 1 cm warstewki zbentonityzowanego tufitu. Wyst¹pienie zbentoni-
tyzowanego tufitu w podobnej pozycji stratygraficznej znane jest z ods³oniêcia w potoku
Koszarawa w pobli¿u przysió³ka Pewel Ma³a (Cieszkowski et al. 1985a).

Piaskowce w tej facji formacji beloweskiej wystêpuj¹ podrzêdnie i w stosunku do
³upków proporcje ich udzia³u wynosz¹ 1:5 i 1:10. Piaskowce maj¹ szaroniebieskaw¹ lub
szarozielonaw¹ barwê, s¹ drobnoziarniste, frakcjonowane, laminowane równolegle i prze-
k¹tnie, a niekiedy konwolutnie. W sk³adzie piaskowców dominuje kwarc, w niewielkiej
iloœci pojawia siê muskowit i w ró¿nej iloœci glaukonit, czasami detrytus roœlinny. Spoiwo
piaskowców jest najczêœciej wapniste lub wapnisto-krzemionkowe. Pêkaj¹ one kostkowo,
a niekiedy wykazuj¹ oddzielnoœæ p³ytkow¹. Ku po³udniowi udzia³ piaskowców wzrasta
i stosunek piaskowców do ³upków wynosi 1:2 i 1:1. £upki przek³adaj¹ce piaskowce s¹ prze-
wa¿nie brudnozielone, bezwapniste, o liœciastym rozpadzie. W dolnej czêœci formacji mog¹
siê pojawiaæ cienkie pakiety pstrych ³upków.

W obrêbie formacji beloweskiej zosta³a oznaczona mikrofauna otwornicowa wskazu-
j¹ca na œrodkowo- i póŸnoeoceñski wiek tych warstw (poziomy Reticulophragmium am-
plectens oraz Ammodiscus, latus), choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w niektórych miejscach
³upkowa facja warstw beloweskich w brze¿nej strefie p³aszczowiny magurskiej reprezentu-
je wy³¹cznie eocen górny. Autorzy proponuj¹, by ww. facjê ³upkow¹ formacji beloweskiej
nazwaæ ogniwem ³upków z DroŸdziny (potok w Budzowie), a facjê piaskowcowo-³upkow¹
(normalne warstwy hieroglifowe sensu Ksi¹¿kiewicz 1974) ogniwem z Grzechyni.

Formacja makowska (fm.) (nowa nazwa)

Nazwa formacji pochodzi od Beskidu Makowskiego, w którego pó³nocnej czêœci for-
macja ta jest rozprzestrzeniona. Jest tam wykszta³cony pe³ny, klasyczny jej profil opisywa-
ny przez Ksi¹¿kiewicza oraz dostêpne ods³oniêcia. Ma ona zast¹piæ nieformaln¹ nazwê
„warstwy magurskie” zaproponowan¹ przez Ksi¹¿kiewicza (1974a, b).

Na analizowanym terenie formacja makowska jest trójdzielna i sk³ada siê z ogniw:

– zembrzyckiego,
– w¹tkowskiego,
– budzowskiego.

Formacja ta w rejonie Suchej Beskidzkiej zalega na formacji beloweskiej, a w stre-
fach, gdzie brak jest osadów formacji beloweskiej, znajduje siê bezpoœrednio nad formacj¹
z £abowej. Górna granica formacji makowskiej jest granic¹ erozyjn¹. Odpowiednikiem
formacji makowskiej jest formacja ze Zlina, ale typowa formacja ze Zlina (zliñska) obej-
muje równie¿ osady jednostki strefy raczañskiej (Matìjka & Roth 1949, 1956, Pesl 1964,
Janoèko et al. 2003).

Ogniwo ³upków zembrzyckich (og.). Podstaw¹ wydzielenia tej jednostki litostraty-
graficznej jest obecnoœæ litotypu tzw. ³upków podmagurskich, dlatego te¿ by³y wyró¿niane
przez Ksi¹¿kiewicza (1974a, b) jako warstwy podmagurskie. Autor ten (Ksi¹¿kiewicz
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1974b) jednoczeœnie w przypisach wskaza³ na mo¿liwoœæ zastosowania nazwy regionalnej
– „³upki zembrzyckie”. S¹ to masywne, grubo³upliwe, margliste ³upki, mu³owce lub margle
oraz piaskowce, zazwyczaj glaukonitowe (Fig. 15). £upki s¹ szarozielonawe lub ¿ó³tawo-
oliwkowe, popielatoszare lub be¿owe, po zwietrzeniu jaœniejsze, mniej lub bardziej mar-
gliste, o rozpadzie tabliczkowym, sierpowym, muszlowym lub kulistym. W p³ytkach cienkich
wykonanych z twardszych margli ³upkowych obserwowano miejscami trudne do identyfi-
kacji, choæ masowo wystêpuj¹ce, mocno skorodowane skorupki otwornic wapiennych,
m.in. z rodziny Globigerinidae. Stopieñ ich syndiagenetycznej korozji jest tak zawansowa-
ny, ¿e przy próbie maceracji omawianych margli skorupki otwornic ulegaj¹ ca³kowitemu
rozpadowi i nie udaje siê uzyskaæ z nich materia³u do oznaczeñ mikropaleontologicznych.
W ogniwie zembrzyckim w podrzêdnej iloœci wystêpuj¹ te¿ ciemnopopielate lub prawie
czarne ³upki i margle o barwie brunatnej. Te ostatnie przypominaj¹ utwory wystêpuj¹ce
w jednostce grybowskiej, zwane ³upkami lub marglami grybowskimi sensu Kozikowski
(1953). Szarozielone ³upki ilaste wystêpuj¹ tu rzadko. £upki tworz¹ najczêœciej warstwy
gruboœci 0.5–2.5 m, ale zdarzaj¹ siê warstwy dochodz¹ce do 4 m, a niekiedy grubsze. Pia-
skowce tworz¹ ³awice od kilkunastu centymetrów do 0.5 m, ale spotyka siê ³awice grubsze,
dochodz¹ce nawet do 1.5 m lub (wyj¹tkowo) wiêcej. Piaskowce tworz¹ce cieñsze ³awice s¹
zazwyczaj drobno- lub œrednioziarniste, frakcjonowane, z laminacj¹ równoleg³¹ i prze-
k¹tn¹, rzadziej konwolutn¹. W grubszych ³awicach pojawia siê frakcja gruboziarnista,
a rzadziej zlepieñcowata. W najgrubszych ³awicach piaskowce s¹ masywne o ziarnie Ÿle
wysortowanym. W sk³adzie piaskowców dominuje kwarc, niekiedy obficie wystêpuje mu-
skowit, w mniejszych lub wiêkszych iloœciach skalenie, okruchy ³upków metamorficznych
oraz nieliczne klasty ska³ wêglanowych. W szczególnych przypadkach w grubszych frak-
cjach piaskowców napotkaæ mo¿na detryt ska³ wêglanowych, du¿e otwornice albo okruchy
litotamnii. W wiêkszoœci ³awic wystêpuje glaukonit, nierzadko w znaczniejszych iloœciach.
Piaskowce zawieraj¹ najczêœciej spoiwo wapniste.
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Fig. 15. Ogniwo ³upków zembrzyckich (górny eocen). Sucha Ryczki

Fig. 15. Zembrzyce Shale Member (Upper Eocene). Sucha Ryczki



Piaskowce (Fig. 16) s¹ barwy niebieskawoszarej, niekiedy z zielonawym odcieniem
zwi¹zanym z obecnoœci¹ glaukonitu. Po zwietrzeniu staj¹ siê szare lub brunatnoszare.
W istocie omawiane piaskowce i ³upki warstw zembrzyckich s¹ grubo³awicowymi turbi-
ditami, z których ka¿dy rozpoczyna siê piaskowcem i stopniowo przechodzi w masywny
mu³owiec. Niekiedy takie turbidity rozdzielane s¹ pakietami z³o¿onymi z kilku ³awic cien-
ko³awicowych piaskowców i ³upków o habitusie warstw hieroglifowych. W sp¹gach ³awic
piaskowców wystêpuj¹ hieroglify pr¹dowe. Najczêœciej s¹ to œlady wleczenia, rzadziej jam-
ki wirowe i œlady uderzeniowe. Hieroglify organiczne s¹ tu rzadkie.

W ogniwie ³upków zembrzyckich ³upki zazwyczaj przewa¿aj¹ nad piaskowcami, czê-
sto doœæ znacznie. Proporcje ³upków i piaskowców wynosz¹ najczêœciej 2:1, a czêsto 5:1
i wiêcej. Ku górze profilu przewaga ³upków maleje. Mi¹¿szoœæ ogniwa zembrzyckiego
w omawianym terenie jest zmienna i wynosi od kilkudziesiêciu metrów do oko³o 500 m.
Jest to zwi¹zane z lateralnym zastêpowaniem litotypu „³upków podmagurskich” przez lito-
typ „glaukonitowych piaskowców magurskich” ogniwa w¹tkowskiego reprezentuj¹cego fa-
cje kana³owe. Najlepszy przekrój, w którym ogniwo zembrzyckie jest w omawianym terenie
ods³oniête, znajduje siê w Zembrzycach (Fig. 1). Wiekowo warstwy podmagurskie reprezen-
tuj¹ tu eocen górny lub górny eocen/oligocen (Jednorowska 1966, Ksi¹¿kiewicz 1966,
1974a, b, Oszczypko-Clowes 2001).

W niektórych miejscach w sp¹gowej czêœci ogniwa zembrzyckiego pojawia siê kom-
pleks grubo³awicowych piaskowców (por. Ksi¹¿kiewicz 1974a, b), licz¹cy od kilku do kil-
kunastu metrów. Piaskowce te s¹ najczêœciej gruboziarniste lub zlepieñcowate, a niekiedy
przechodz¹ w drobne zlepieñce. Ich dominuj¹cym sk³adnikiem jest kwarc, liczne okruchy
zielonych fyllitów oraz ³upków serycytowych. W piaskowcach tych miejscami wystêpuj¹
te¿ okruchy wapieni, a tak¿e du¿e otwornice i szcz¹tki litotamni. W niektórych profilach,
m.in. w Palczy czy w Zache³mnej, kompleks tych piaskowców jest na tyle wyrazisty, ¿e
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Fig. 16. Piaskowiec typu piaskowców z W¹tkowej w ogniwie ³upków zembrzyckich (górny eocen).
Sucha Ryczki

Fig. 16. W¹tkowa type sandstone within Zembrzyce Shale Member (Upper Eocene). Sucha Ryczki



mo¿na je wydzielaæ jako osobne ogniwo litostratygraficzne formacji makowskiej. Jego za-
siêg lateralny i ci¹g³oœæ wymagaj¹ przeœledzenia. Podobne piaskowce, choæ o bardziej
urozmaiconym sk³adzie, zosta³y wyró¿nione w sp¹gowej czêœci warstw podmagurskich
pomiêdzy Wojakow¹ a Rajbrotem i opisane jako osobne wydzielenie litostratygraficzne
o randze ogniwa pod nazw¹ piaskowców z Wojakowej (Cieszkowski 1992). Wczeœniej
by³y one tam wyró¿niane przez Skoczylas-Ciszewsk¹ (1960) jako piaskowce ciê¿kowickie.

Ogniwo piaskowców z W¹tkowej (og.). Ogniwo to ze wzglêdu na obecnoœæ piaskow-
ców o habitusie zbli¿onym do w³aœciwych piaskowców magurskich (w facji muskowitowej)
wystêpuj¹cych w krynickiej, bystrzyckiej i raczañskiej podjednostce zosta³o okreœlone
przez Ksi¹¿kiewicza (1966a) mianem piaskowców magurskich. Jednak¿e z uwagi na obec-
noœæ w nich glaukonitu, który w facjach w³aœciwych piaskowców magurskich nie wystê-
puje, grubo³awicowe piaskowce wystêpuj¹ce w pó³nocnej, brze¿nej strefie p³aszczowiny
magurskiej zosta³y okreœlone mianem piaskowców magurskich w facji glaukonitowej lub
po prostu nazw¹ „piaskowce magurskie glaukonitowe”. W istocie piaskowce te stanowi¹
odrêbny litosom i obszar ich alimentacji, podobnie jak i piaskowców glaukonitowych
w ogniwach zembrzyckim i budzowskim, znajdowa³ siê w pó³nocnym obrze¿eniu basenu
magurskiego. W odró¿nieniu od nich obszar alimentacyjny w³aœciwych piaskowców ma-
gurskich reprezentuj¹cych formacjê magursk¹ (fm.) sensu Birkenmajer & Oszczypko
(1989) oraz Oszczypko (1991) obrze¿a³ basen magurski od po³udnia. W tej sytuacji nazwa
„piaskowce magurskie” z formalnego punktu widzenia pozostaje nie do utrzymania. Autorzy
przyjmuj¹ zatem nadan¹ tym piaskowcom przez Koszarskiego (1985) nazwê „piaskowce
z W¹tkowej”, która w literaturze geologicznej stopniowo siê utrwala.

Ogniwo tych piaskowców stanowi g³ówny element grzbietotwórczy w po³udniowym
rejonie obszaru badañ. S¹ one przewa¿nie szarozielonawe, œrednio- i grubo³awicowe o gru-
boœci ³awic 0.20–1.20 m. Niekiedy napotkaæ mo¿na ³awice jeszcze grubsze, z³o¿one, po-
przedzielane powierzchniami amalgamacji. Piaskowce te s¹ œrednio- i gruboziarniste o spo-
iwie ilasto-wêglanowym lub krzemionkowo-ilastym. Zdarzaj¹ siê te¿ piaskowce zlepieñc-
owate, a tylko w szczególnych przypadkach – zlepieñce. W sk³adzie piaskowców dominuje
kwarc, w mniejszych iloœciach skalenie i muskowit, a tak¿e klasty mu³owców, i³owców i
³upków metamorficznych. Muskowit gromadzi siê w wy¿szych, laminowanych partiach
³awic, czêsto towarzyszy mu detrytus roœlinny. W wiêkszoœci ³awic obserwuje siê wyraŸn¹
obecnoœæ glaukonitu. Piaskowce s¹ frakcjonowane, w wy¿szych czêœciach ³awic z lamin-
acj¹ równoleg³¹ lub przek¹tn¹. W grubszych ³awicach obserwuje siê piaskowce s³abiej wy-
sortowane, masywne. Piaskowce przek³adane s¹ najczêœciej cienkimi wk³adkami brudnoz-
ielonych, bezwapnistych ³upków. Niekiedy pojawiaj¹ siê drobnoziarniste, cienko³awicowe,
wapniste piaskowce, którym towarzysz¹ grubsze wk³adki ³upków, niekiedy przy- pominaj¹ce
³upki ogniwa zembrzyckiego.

Na sp¹gach ³awic piaskowcowych wystêpuj¹ hieroglify pr¹dowe wskazuj¹ce dostawê
materia³u klastycznego z NE i ENE. W wielu miejscach strop ogniwa piaskowców w¹t-
kowskich jest erozyjny. Jego mi¹¿szoœæ jest zmienna i wynosi od kilkuset do 1000 m.

Wiek tych piaskowców ogniwa w¹tkowskiego jest okreœlany jako póŸny eocen, ale
istniej¹ przes³anki, ¿e ich sedymentacja przetrwa³a do oligocenu (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b
Oszczypko-Clowes 2001).
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Ogniwo ³upków budzowskich (og.). Typowy profil ³upków budzowskich znajduje
siê w Budzowie (Fig. 1). Jego litologiczny rozwój w znacznej mierze przypomina ogniwo
zembrzyckie. Osady te by³y wyró¿niane przez Ksi¹¿kiewicza (1974a, b) jako warstwy nad-
magurskie. Autor ten (Ksi¹¿kiewicza 1974b) jednoczeœnie w przypisach wskaza³ na mo¿li-
woœæ zastosowania nazwy regionalnej „³upki budzowskie”. Dominuj¹ tu grubo³awicowe
turbidity z³o¿one z piaskowców glaukonitowych i grubo³upliwych ³upków marglistych
i margli. Czêœciej jednak pojawiaj¹ siê tu szare, twarde margle. Niekiedy w czêœciach stro-
powych ich ³awic pojawiaj¹ siê cienkie, kilkucentymetrowe warstwy rogowców i skrze-
mionkowanych margli (Ksi¹¿kiewicz 1966). Podobnie jak w ogniwie zembrzyckim, wystê-
puj¹ tu brunatne ³upki i margle, których geochemiczne i mikropaleontologiczne (nano-
plankton) podobieñstwo do analogicznych utworów z warstw grybowskich wykazywa³
m.in. Cieszkowski (1992). W ogniwie budzowskim stwierdzono te¿ obecnoœæ pojedynczych
³awic gruboziarnistych piaskowców wzbogaconych w detrytus ska³ wêglanowych z okrucha-
mi litotamni i mszywio³ów. Piaskowce wzbogacone w podobny materia³ obserwowane
by³y te¿ w Laskowej na E od Limanowej (Cieszkowski 1992) oraz na S od Koniakowa
(Burtan 1973). Mi¹¿szoœæ ogniwa budzowskiego dochodzi do 800 m, jednak¿e jego strop
jest erozyjny. Wiek tych utworów uznany za oligocen przez Jednorowsk¹ (1966) i Ksi¹¿kie-
wicza (1974a, b) zosta³ potwierdzony w oparciu o badania zespo³ów nanoplanktonu wa-
piennego przez Smagowicz (W: Borys³awski 1982) i Dudziaka (W: Birkenmajer & Du-
dziak 1988) oraz Oszczypko-Clowes (2001), a tak¿e w badaniach zespo³ów otwornicowych
wykonane przez Malatê (W: Leszczyñski & Malata 2002).

W kilku miejscach, gdzie brzeg nasuniêcia p³aszczowiny magurskiej cofa siê ku po-
³udniowi, szeroka zazwyczaj na kilka, a nawet kilkanaœcie kilometrów brze¿na strefa p³asz-
czowiny magurskiej ulega silnemu zwê¿eniu lub brak jej ca³kowicie. Z tak¹ sytuacj¹ mamy
m.in. do czynienia w rejonie Zatoki Skrzydlnej czy w rejonie Jeziora Ro¿nowskiego
(Cieszkowski 1992). Niekiedy w obszarze na W od Dunajca w profilu omawianej strefy
kompleks glaukonitowych piaskowców z W¹tkowej zast¹piony jest facj¹ piaskowcowo-
-³upkow¹. Trudno jest wtedy rozdzieliæ kartograficznie ³upki zembrzyckie (warstwy pod-
magurskie) od ³upków budzowskich (warstwy nadmagurskie), st¹d tam, gdzie trójpodzia³
formacji makowskiej jest trudny do wprowadzenia, mo¿na w literaturze spotkaæ wzmianki
o bardzo du¿ych mi¹¿szoœciach warstw podmagurskich, osi¹gaj¹cych nawet 1000 m (Bro-
mowicz 1992, Cieszkowski 1992). Ogniwo piaskowców glaukonitowych znika te¿ na W od
Zwardonia, tote¿ w S³owacji zachodniej i na Morawach nie jest wyró¿niane.

Utwory czwartorzêdowe

Utwory czwartorzêdowe s¹ rozwiniête w dolinie Skawy i jej dop³ywów jako aluwia
oraz na zboczach wzgórz. Osady plejstoceñskie obejmuj¹ Ÿle wysortowane ¿wiry i gliny
tarasów 15–35 m n.p. Skawy, najlepiej rozwiniête w Zembrzycach przy ujœciu Paleczki.
W górnej czêœci s¹ one zwykle wymieszane glin¹ i przykryte spe³zaj¹cymi glinami zbo-
czowymi. Wydzielenie to obejmuje równie¿ gliny zwa³owe zlodowacenia po³udniowopol-
skiego, które mog¹ wystêpowaæ na badanym obszarze (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).
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Najstarszymi utworami holocen s¹ ¿wiry i gliny tarasów 7–10 m n.p. rzeki, najlepiej
rozwiniête w dolinie potoku Jaszczurowa przy jego ujœciu do Skawy. ¯wiry i gliny tarasów
3–6 m n.p. rzeki s¹ dobrze rozwiniête i zajmuj¹ rozleg³e przestrzenie (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).
Nale¿y do nich miêdzy innymi taras i sto¿ek, na którym le¿¹ Zembrzyce i tarasy Skawy
poni¿ej Zembrzyc. Gliny, przewa¿nie aluwialnego pochodzenia, na tym tarasie s¹ dobrze
rozwiniête. Najm³odszymi osadami aluwialnymi s¹ ¿wiry (kamieñce), piaski i mady koryt
rzecznych i tarasów 2–3 m n.p. rzeki. Taras o wysokoœci 2–3 m jest niemal wszêdzie do-
brze rozwiniêty. Po³o¿enie jego krawêdzi ulega znacznym zmianom wskutek czêstych po-
wodzi.

Koluwia osuwiskowe zajmuj¹ doœæ znaczne obszary (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b). Osuwiska
powsta³y w utworach zwietrzelinowych, aluwialnych oraz w utworach skalnego pod³o¿a,
g³ównie w seriach ³upkowych w kompleksach grubo³awicowych piaskowców. Przyczyny po-
wstawania osuwisk na omawianym obszarze s¹ ró¿ne, zwykle powodem ich uruchomienia
by³a erozyjna dzia³alnoœæ rzeki Skawy i Stryszówki – podciêcie przez nurt niestabilnych
stoków. Osuwiska mog¹ siê uaktywniæ po wype³nieniu wod¹ zbiornika Œwinna Porêba,
a tak¿e po wybudowaniu nowych dróg podcinaj¹cych zbocza.

TEKTONIKA

W budowie terenu bior¹ udzia³ utwory p³aszczowiny œl¹skiej zajmuj¹ce pó³nocn¹
czêœæ terenu, na które od po³udnia nasuniête s¹ utwory p³aszczowiny magurskiej. W ka¿dej
z tych jednostek zaznacza siê odmienny styl tektoniki fa³dowej i dysjunktywnej (Fig. 17, 18).
Nadto obserwujemy tu tak¿e ró¿nice w lateralnej budowie geologicznej na wschód i na
zachód od przep³ywaj¹cej przez ten teren rzeki Skawy. Rzeka ta zajmuje dolinê, wzd³u¿
której przebiega tzw. „uskok” Skawy, bêd¹cy w istocie systemem dyslokacji. Skawa sta-
nowi tu swoist¹ „liniê demarkacyjn¹”, dlatego w omawianym terenie obserwuje siê m.in.
po obu jej stronach nie tylko zmianê stylu tektonicznego, ale tak¿e zmianê kierunków
g³ównych karpackich struktur fa³dowych z orientacji W-E zaznaczaj¹cej siê na E od Skawy
na orientacjê WSW-ENE na W od tej rzeki. Na pó³noc od rozwa¿anego terenu, wzd³u¿ sys-
temu dyslokacyjnego Skawy nastêpuje w jego wschodnim skrzydle przemieszczenie mas
p³aszczowiny œl¹skiej ku pó³nocy. Skutkiem tego przemieszczenia brzeg p³aszczowiny
œl¹skiej na W od Skawy jest cofniêty ku po³udniowi o oko³o 10 km wzglêdem jego pozycji
na E od tej rzeki (por. Ksi¹¿kiewicz 1972, 1974a, b). Uskoki tego systemu dyslokacyjnego
maj¹ te¿ wp³yw na cofniêcie ku po³udniowi brzegu nasuniêcia magurskiego na W od Skawy,
co widoczne jest w omawianym terenie (Fig. 1, 17, 18). Tu jednak przemieszczenie za-
chodzi stopniowo, wzd³u¿ kilku uskoków i ma charakter „schodkowy”, a jego ³¹czna am-
plituda jest mniejsza i nie przekracza 5 km. Wœród uskoków poprzecznych w badanym
terenie wyró¿niæ mo¿na uskoki przesuwcze, zrzutowo-przesuwcze, a czasem no¿ycowe.
Niektóre uskoki zaznaczaj¹ce siê w p³aszczowinie œl¹skiej kontynuuj¹ siê na krótszym czy
d³u¿szym dystansie w p³aszczowinie magurskiej, ale w ka¿dej z tych jednostek czêœæ usko-
ków zachowuje swój indywidualny styl tektoniczny. Niektóre z dyslokacji pod³u¿nych to
nasuniêcia powsta³e ze z³uskowania antyklin, a inne – w efekcie wytworzenia siê œciêæ na
granicy kompleksów skalnych o ró¿nej kompetencji.
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Fig. 17. Mapa lokalizacji g³ównych uskoków w rejonie na pó³noc od Suchej Beskidzkiej

Fig. 17. Map with location of the major faults in the area north of Sucha Beskidzka
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Fig. 18. Mapa lokalizacji g³ównych nasuniêæ, ³usek, synklin i antyklin w rejonie na pó³noc od Suchej
Beskidzkiej

Fig. 18. Map with location of the major thrusts, scales, anticlines and synclines in the area north of
Sucha Beskidzka



P³aszczowina œl¹ska

P³aszczowina œl¹ska buduje pó³nocn¹ czêœæ obszaru badañ, a obszar jej wystêpowania
po³o¿ony jest przede wszystkim na W od rzeki Skawy i wchodzi w strukturê uformowa-
nego w tej p³aszczowinie bloku Beskidu Ma³ego (Fig. 1, 2, 17, 18). Blok ten od wschodu
ograniczony jest uskokiem Klecza Dolna–£êkawica–D¹brówka (Ksi¹¿kiewicz 1974a, b).
Wzd³u¿ tego uskoku, wchodz¹cego w system uskokowy Skawy, blok Beskidu Ma³ego kon-
taktuje ze strukturaln¹ stref¹ Pogórza Lanckoroñskiego, rozprzestrzenion¹ na E od Skawy.
Strefa Pogórza Lanckoroñskiego jest wzd³u¿ tego uskoku tektonicznie obni¿ona, w zwi¹z-
ku z czym na N od Skawiec dochodzi wzd³u¿ niego do kontaktu górnokredowych utworów
bloku Beskidu Ma³ego z oligoceñskimi utworami strefy Pogórza Lanckoroñskiego.

W pó³nocno-zachodniej czêœci terenu wyró¿nia siê synklinê (³êk) ¯aru–Œwinnej Porê-
by z warstwami istebniañskimi w j¹drze oraz antyklinê (siod³o) Leskowca, której j¹dro
zbudowane jest z warstw godulskich œrodkowych. Wschodnie przed³u¿enie tej antykliny
zosta³o na szkicu tektonicznym Ksi¹¿kiewicza (1974b) okreœlone mianem siod³a Suszyc.
Tylko w zachodniej czêœci skrzyd³o po³udniowe synkliny ¯aru–Œwinnej Porêby jest zacho-
wane, bowiem w czêœci wschodniej jest ono zredukowane wskutek z³uskowania i nasuniêcia
antykliny Leskowca–Suszyc. W j¹drze osie obu tych struktur fa³dowych przyjmuj¹ kieru-
nek o orientacji zbli¿onej do WSW-ENE. Warstwy w ich skrzyd³ach s¹ ³agodnie nachylone
i zapadaj¹ na ogó³ pod k¹tami 15–35°, wyj¹tkowo wiêkszymi. Dalej na S, w rejonie Jasz-
czurowej obserwuje siê kolejne, mniej znacz¹ce zafa³dowanie warstw godulskich górnych.
Na S od potoku p³yn¹cego przez Jaszczurow¹ warstwy godulskie i istebniañskie zapadaj¹
³agodnie ku SSE pod nasuniêcie ³uski Gilowic–Œleszowic, zbudowanej g³ównie z odk³u-
tych i przemieszczonych ku N utworów oligoceñskich reprezentowanych przewa¿nie przez
warstwy kroœnieñskie. Pó³nocny brzeg tej ³uski nasuniêty jest g³ównie na warstwy istebniañ-
skie górne lub miejscowo na warstwy istebniañskie dolne. Warstwy kroœnieñskie ³uski
Gilowic–Œleszowic s¹ sfa³dowane, a wiêksz¹ struktur¹ jest tu antyklina Krzeszów Dol-
ny–Œleszowice, obalona miejscami ku NNW. W j¹drze tego siod³a wystêpuj¹ pstre ³upki
eoceñskie. Warstwy kroœnienskie ³uski Gilowic–Œleszowic nasuniête s¹ na jednostki litostra-
tygraficzne ró¿nego wieku, w wielu miejscach na górnokredowe i paleoceñskie. Jest to
³uska (tak¿e na S od Skawy), która zosta³a wyrwana ze strefy bardziej po³udniowej i przy-
transportowana wraz z nasuwaj¹c¹ siê p³aszczowin¹ magursk¹.

Wystêpuj¹cy w pó³nocno-zachodniej czêœci terenu fragment bloku Beskidu Ma³ego
jest pociêty szeregiem uskoków poprzecznych. Uskoki te dziel¹ blok na szereg segmentów
i stopniowo obni¿aj¹ go tak, ¿e w segmentach po³o¿onych bli¿ej Skawy wystêpuj¹ utwory
coraz m³odsze. W zespole tych uskoków najwa¿niejsze s¹, od zachodu ku wschodowi,
uskoki: Merkowej, Jaszczurowej, Berszcza, Mucharza, Mucharza II, Œwinnej Porêby, Za-
górza i Zagórza II, uskok Skawiec i ww. uskok Klecza Dolna–£êkawica–D¹brówka.
Uskoki te maj¹ kierunek NNW-SSE, z wyj¹tkiem uskoków Œwinnej Porêby, Mucharza II,
Zagórza II i uskoku £êkawicy o przebiegu N-S. Najbardziej zachodni uskok Merkowej
zrzuca skrzyd³o wschodnie, tak ¿e do synklinalnie u³o¿onych warstw godulskich skrzyd³a
wisz¹cego przylegaj¹ wprost ³upki warstw istebniañskich górnych, czêœciowo te¿ synkli-
nalnie u³o¿one. Nastêpny z kolei uskok, Jaszczurowej, rozwiniêty bardziej na po³udniu, na
wschód od Koziñca, jest uskokiem no¿ycowym, jego wschodnie skrzyd³o jest podniesione
w stosunku do segmentu zachodniego w czêœci pó³nocnej, a obni¿one w czêœci po³udniowej.
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Uskok ten przed³u¿a siê ku SSE na obszar ³uski Gilowic–Œleszowic i obszar p³aszczowiny
magurskiej. Wzd³u¿ niego, w jego skrzydle wschodnim (zrzuconym) obserwujemy prze-
mieszczenie ku N brzegu nasuniêcia ³uski Gilowic-Œleszowic o oko³o 2 km wzglêdem
wisz¹cego skrzyd³a zachodniego. Kolejny uskok, Berszcza, przebiegaj¹cy przez wschodni¹
czêœæ Œwinnej Porêby, zrzuca swe wschodnie skrzyd³o, wskutek czego warstwy istebniañ-
skie górne przesunê³y siê znowu ku pó³nocy. Segment po³o¿ony na wschód od tego uskoku
dochodzi do doliny Skawy, której dnem biegnie uskok Œwinnej Porêby. Kolejne dwa usko-
ki ku E to Mucharz i uskok Zagórza. Miêdzy uskokiem Berszcza i Œwinnej Porêby a usko-
kiem Zagórza utworzy³o siê poprzeczne zapadlisko wype³nione warstwami kroœnieñskimi
nasuniêtymi przekraczaj¹co na warstwy istebniañskie górne i dolne. W dolnym biegu Jasz-
czurówki utworzy³o siê wyraŸne obni¿enie morfologiczne zwi¹zane z budow¹ geologiczn¹
p³aszczowiny œl¹skiej. Ku pó³nocy przed³u¿a siê ono w dolinê Skawy i kontynuuje po
Œwinn¹ Porêbê. Zapadlisko to okreœlone zosta³o mianem zapadliska Mucharza. Powsta³e tu
morfologiczne obni¿enie ograniczone jest od zachodu wyniesieniem góry Berszcz zbudo-
wanej z warstw godulskich górnych, a od wschodu wyniesieniem góry Upalisko zbudo-
wanej z piaskowców istebniañskich dolnych. W obni¿eniu powsta³ym miêdzy uskokami
Berszcza i Mucharza istnieje jeszcze jeden uskok o orientacji bardziej zbli¿onej do N-S
niepozostaj¹cy bez wp³ywu na uformowanie siê zapadliska. Zapadlisko to jest struktur¹
typu pull-apart powsta³¹ w okresie aktywnoœci systemu uskoków Skawy jako lewoskrêt-
nego uskoku przesuwczego (zob. Zuchiewicz 1998, Zuchiewicz et al. 2002, Golonka et al.
2004). Podobne zapadlisko wstêpuje równie¿ w rejonie Skawiec i Zembrzyc, ju¿ na obsza-
rze p³aszczowiny magurskiej. Miêdzy uskokiem Mucharza a uskokiem Zagórza utworzy³
siê zr¹b, w którym g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ dolne piaskowce istebniañskie. Skrzyd³o
wschodnie uskoku Zagórza jest skrzyd³em zrzuconym. W Zagórzu zaznaczaj¹ siê jeszcze
dwa uskoki, ale o orientacji N-S, jeden na E od uskoku Zagórza, a drugi na W od niego.

Kolejny uskok to uskok Skawiec, przed³u¿aj¹cy siê w g³¹b p³aszczowiny magurskiej
na po³udnie a¿ po rejon Suchej Beskidzkiej. Miêdzy Such¹ a Zembrzycami uskok ten nosi
nazwê uskoku Skawy (Ksi¹¿kiewicz 1974b). Uskok Skawiec obni¿a znowu skrzyd³o
wschodnie, w którym ukazuj¹ siê ju¿ tylko utwory paleogenu reprezentowane przez pia-
skowce ciê¿kowickie, pstre ³upki warstwy hieroglifowe, menilitowe i kroœnieñskie. W jego
wschodnim skrzydle tak¿e brzeg nasuniêcia p³aszczowiny magurskiej jest pchniêty ku N
o oko³o 1 km. Wzd³u¿ kolejnego uskoku, Kleczy Dolnej–£êkawicy–D¹brówki, przed³u¿a-
j¹cego siê ku S na obszar p³aszczowiny magurskiej, jak wspomniano, blok Beskidu Ma³ego
kontaktuje siê ze stref¹ Pogórza Lanckoroñskiego. W rejonie £êkawicy i D¹brówki war-
stwy istebniañskie i hieroglifowe kontaktuj¹ obocznie z warstwami kroœnieñskimi. Segment
po³o¿ony po wschodniej stronie Skawy jest w stosunku do segmentów lewego brzegu pod-
niesiony. Wed³ug Zuchiewicza (1998) podnoszenie siê obszaru na wschód od Skawy trwa-
³o w okresie czwartorzêdowym i jest wyraŸnie zaznaczone na mapach morfometrycznych.

Strefa Pogórza Lanckoroñskiego jest reprezentowana w g³ównej mierze przez po-
wierzchniowe wyst¹pienia warstw kroœnieñskich. Podobnie jak w bloku Beskidu Ma³ego,
warstwy kroœnieñskie s¹ odk³ute i nasuniête na starsze jednostki litostratygraficzne p³asz-
czowiny œl¹skiej. Brzeg nasuniêcia tych utworów w strefie Pogórza Lanckoroñskiego
wzd³u¿ uskoku Kleczy Dolnej–£êkawicy–D¹brówki jest w jego skrzydle wschodnim
przesuniêty ku N o 8–9 km, nasuniêcie to znajduje siê ju¿ poza obszarem przedstawianym
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na figurze 1. Warstwy kroœnieñskie s¹ tu sfa³dowane, przy czym nachylenia warstw w skrzy-
d³ach fa³dów wahaj¹ siê najczêœciej w przedziale 15–35°. Wyró¿nia siê tu antyklina Stronia
zbudowana z warstw kroœnieñskich z menilitowymi warstwami w j¹drze. Ksi¹¿kiewicz
(1974b) stwierdzi³ tu te¿ istnienie antykliny Stryszów–Palcza, lecz w interpretacji autorów
antyklina ta w takiej formie jak przypuszcza³ Ksi¹¿kiewicz nie jest rozwiniêta (patrz opis
warstw kroœnieñskich). W strefie Pogórza Lanckoroñskiego w omawianym obszarze wy-
ró¿niaj¹ siê dwa znaczniejsze uskoki o orientacji N-S. Pierwszy z nich, uskok Stryszówki
biegn¹cy niemal równolegle do uskoku Kleczy Dolnej–£êkawicy–D¹brówki, powoduje
przesuniêcie brzegu p³aszczowiny magurskiej ku N, a drugi, uskok Zakrzowa, ogranicza
rozci¹g³oœæ antykliny Stroñ od zachodu.

P³aszczowina magurska

Czêœæ p³aszczowiny magurskiej w granicach omawianego obszaru (Fig. 1, 17, 18)
znajduje siê w obrêbie antyklinorium brze¿nego tej p³aszczowiny (Ksi¹¿kiewicz 1974b).
W jego po³udniowym odwodzie, ju¿ poza granicami terenu, rozprzestrzenia siê synklinorium
Beskidu Wysokiego. Na obszarze badañ obserwuje siê tu szereg nasuniêæ o ró¿nej ampli-
tudzie i zasiêgu. Czêœæ z nich powsta³a w efekcie z³uskowania fa³dów przez podcinanie
pó³nocnych skrzyde³ antyklin, a czêœæ w efekcie œciêæ powsta³ych na granicy kompleksów
skalnych o ró¿nej kompetencji. W tym drugim przypadku najczêœciej dochodzi do odk³ucia
miêdzy sztywniejszym, z³o¿onym z grubo³awicowych piaskowców glaukonitowych ogni-
wem z W¹tkowej a ni¿ejleg³ymi utworami ³upkowymi, jak np. ³upki zembrzyckie, utwory
formacji beloweskiej czy formacji z £abowej. St¹d w wielu miejscach piaskowce w¹tkow-
skie w pó³nocnych skrzyd³ach synklin kontaktuj¹ wprost z pstrymi ³upkami czy piaskowca-
mi ze Skawiec, z utworami formacji z Jaworzynki. Opisuj¹c struktury tektoniczne, Ksi¹¿kie-
wicz (1974b) zwróci³ uwagê zarówno na nasuniêcia ³usek, jak i odk³ucia na granicy zró¿ni-
cowanych kompleksów. Pierwsze z nich zosta³y zaznaczone na szkicu tektonicznym, a na
mapie szczegó³owej Ksi¹¿kiewicza (1974a) nie zosta³y uwzglêdnione. Autorzy niniejszej
pracy zidentyfikowali je i wyró¿nili na figurze 1. Najbardziej na pó³noc wysuniêtym ele-
mentem strefy antyklinorialnej w obszarze na W od Skawy jest ³uska brze¿na ¯urawnicy,
zbudowana z utworów formacji z Jaworzynki i formacji z £abowej. W jej odwodowej
czêœci uformowana jest synklina Prorokowej wype³niona piaskowcami z W¹tkowej (ma-
gurskie glaukonitowe), które na znacznej d³ugoœci s¹ odk³ute od ni¿ejleg³ych utworów,
skutkiem czego w jej pó³nocnym skrzydle ³upki zembrzyckie s¹ jedynie fragmentarycznie
ujawnione na powierzchni. Frontalna czêœæ tej ³uski na odcinku przyleg³ym do Skawy jest
przesuniêta ku pó³nocy wzd³u¿ uskoku Jaszczurowej o 1.5 km w stosunku do odcinka
po³o¿onego bardziej na zachód. W obszarze miêdzy Krzeszowem na pó³nocy a Kukowem
na po³udniu system dyslokacji o kierunkach zbli¿onych do NW-SE, przecinaj¹cych tu jed-
noczeœnie p³aszczowinê magursk¹ i œl¹sk¹, spowodowa³ cofniêcie brzegu p³aszczowiny
magurskiej ku SE i utworzenie w obrazie intersekcyjnym zatoki tektonicznej, okreœlonej
przez Ksi¹¿kiewicza (1974b) mianem pó³okna tektonicznego Krzeszowa. Na wyznaczenie
jego po³udniowo-zachodniego brzegu ma wp³yw uskok Stryszawki.

Od po³udnia na odwodow¹ czêœæ ³uski brze¿nej nasuwa siê kolejna ³uska. Jej czêœæ
frontaln¹ tworz¹ z³uskowane antykliny: antyklina Kukowa, antyklina B³¹dzonki–Gryg³owa,
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o zredukowanych skrzyd³ach pó³nocnych. W ich odwodzie kszta³tuj¹ siê kolejno z WSW
ku ENE synklina (pó³³êk) Lipskiej Góry i synklina Jasienia. W istocie jest to najprawdopo-
dobniej jedna synklina, lecz ci¹g³oœæ jej osi przerwana jest ukoœn¹ struktur¹ o kierunku
NW-SE, nazwan¹ antyklin¹ B³¹dzonki–Suchej, która w istocie jest efektem uformowania
struktury typu „wysadu tektonicznego” wzd³u¿ skoœnie zorientowanego lewoskrêtnego
uskoku przesuwczego. Wed³ug Golonki et al. (2004) uskoki przesuwcze o kierunkach N-S
oraz NW-SE w Karpatach zewnêtrznych powodowa³y niejednokrotnie rotacjê bloków
wzd³u¿ p³aszczyzn uskokowych a tak¿e diapirowe wyciskanie mniej kompetentnych kom-
pleksów fliszowych o znacznej zawartoœci ³upków. Uskok ten przyjmuje orientacjê podob-
n¹ do zespo³u uskoków zwi¹zanych z pó³oknem Krzeszowa.
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Fig. 19. Uskok przecinaj¹cy ³upki pstre formacji z £abowej. Sucha, potok Stryszawka

Fig. 19. Fault cutting Variegated Shales of £abowa Formation. Sucha, potok Stryszawka

Fig. 20. Uskok przesuwczy przecinaj¹cy ³upki pstre formacji z £abowej. Sucha, potok Stryszawka

Fig. 20. Strike-slip fault cutting Variegated Shales of £abowa Formation. Sucha, potok Stryszawka



W rejonie Suchej na po³udnie od Stryszawki (Fig. 17, 19, 20) zaznacza siê inny sys-
tem uskoków przesuwczych lub zrzutowo-przesuwczych o orientacji NNE-SSW lub N-S
i lewoskrêtnej rotacji. Od zachodu ku wschodowi s¹ to kolejno: uskok Stryszawki, uskok
Zasypnicy i uskok Nad Stawami, z których orientacjê N-S przyjmuje uskok Zasypnicy.

Dyslokacje poprzeczne w dolinie Skawy (uskoki Mucharza, Skawiec, Kleczy Dolnej–
£êkawicy–D¹brówki) i Stryszówki (uskok Stryszówki) przesuwaj¹ brzeg p³aszczowiny
magurskiej prawie o 2 km ku pó³nocy (Fig. 17). Utwory p³aszczowiny magurskiej s¹ na
wschód od tych dyslokacji i ich przed³u¿eñ bardziej p³asko u³o¿one i równoczeœnie obni¿o-
ne. Z obni¿eniem tym wi¹¿e siê znaczne rozszerzenie pasa wychodni formacji z Jaworzynki
wystêpuj¹cego tu w ³usce brze¿nej Che³mu, której utwory s¹ tu zafa³dowane w kilka mniej-
szych synklin i antyklin. Pas wychodni tych utworów bardzo szybko zwê¿a siê w kierunku
wschodnim. W odwodzie tej strefy, na E od uskoku Wielkiego Pola rozci¹gaj¹cego siê
miêdzy D¹brówk¹ a Marcówk¹, uformowana jest synklina (pó³³êk) Che³mu. Miêdzy Wiel-
kim Polem a Zarêbkami mamy kolejn¹ ³uskê z³o¿on¹ ze z³uskowanej antykliny D¹brówki–
Zache³mnej i synkliny (pó³³êku) Sosnówki. Od po³udnia nasuwa siê na ni¹ ³uska Pilchów-
ki–Marcówki z wype³nion¹ piaskowcami z W¹tkowej synklin¹ Marcówki w odwodzie.
Na W od wielkiego uskoku Marcówki–Grzechyni, w jego wisz¹cym skrzydle Grzechyni
mamy kolejno ku po³udniowi antyklinê Zembrzyc z ³upkami zembrzyckimi w j¹drze, o osi
biegn¹cej wzd³u¿ rzeki Paleczki, i synklinê Dzia³owskiego (Dzia³u Makowskiego). Od S na
piaskowce buduj¹ce jej po³udniowe skrzyd³o nasuwa siê zbudowana z przefa³dowanych utwo-
rów formacji z Jaworzynki i formacji z £abowej z³uskowana antyklina Suchej–Jachówki.

We wschodnim, zrzuconym skrzydle uskoku Marcówka–Grzechynia mamy rozleg³¹
synklinê o osi biegn¹cej dnem doliny Paleczki. Jej j¹dro wype³niaj¹ ³upki ogniwa budzows-
kiego, a skrzyd³a zbudowane s¹ z piaskowców z W¹tkowej. Na po³udnie od niej uformowa-
na jest antyklina Suchej–Jachówki z utworami formacji beloweskiej i formacji z £abowej,
a nastêpnie wype³niona piaskowcami w¹tkowskimi synklina Stañkówki.

Pod³o¿e p³aszczowin magurskiej i œl¹skiej

Bezpoœrednio pod p³aszczowin¹ œl¹sk¹ (Fig. 21–23) znajduje siê jednostka podœl¹ska,
stanowi¹ca najni¿sz¹ jednostkê strukturaln¹ Karpat fliszowych na omawianym obszarze
(np. Ksi¹¿kiewicz 1972, Golonka 1981, Oszczypko 1998, Golonka et al. 2005a, Oszczypko
et al. 2005, Œl¹czka et al. 2005). Sk³ada siê ona z kilku nasuniêtych ku pó³nocy, z³uskowa-
nych fa³dów. Jest bardzo silnie tektonicznie zgnieciona i zaburzona, czego przyczyn¹ jest
znaczny udzia³ w jej budowie utworów marglistych i ³upkowych.

Nasuniêcie Karpat zapada ³agodnie ku po³udniowi, znajduj¹c siê w otworze Zawoja 1
(Fig. 22) na g³êbokoœci 3225 metrów poni¿ej poziomu morza, a bardziej na po³udnie, w re-
jonie planowanego g³êbokiego wiercenia na Orawie (Golonka et al. 2005a), dochodz¹c
prawdopodobnie do g³êbokoœci 6 km (Fig. 22). Poni¿ej nasuniêcia znajduj¹ siê otwory
pod³o¿a i pokrywy platformowej przykryte autochtonicznymi lub czêœciowo sfa³dowanymi
utworami miocenu (Moryc 2005). Pod³o¿e jest zbudowane z silnie sfa³dowanych prekam-
bryjskich ska³ metamorficznych nale¿¹cych do teranu Bruno-Vistulicum. Teran ten zosta³
skonsolidowany w czasie orogenezy kadomskiej w wendzie. Utwory pod³o¿a pokryte s¹
dyskordantnie (Fig. 21, 22) przez utwory dewonu i wy¿szego paleozoiku. Utwory dewonu
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zosta³y nawiercone na pó³noc od Babiej Góry, ich po³udniowy zasiêg nie jest znany.
Utwory pod³o¿a s¹ przeciête szeregiem dyslokacji (Fig. 21). WyraŸnie zaznaczone s¹ trzy
kierunki uskoków (np. Ry³ko & Tomaœ 2001, Moryc 2005): SW-NE, W-E oraz SE-NW.
Ten ostatni jest odzwierciedlony przez poprzeczne uskoki przesuwcze, miêdzy innymi
przez system uskoków dyslokacji Skawy, przecinaj¹cych allochtoniczne utwory fliszowe
Karpat zewnêtrznych w przebiegu SE-NW.
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Fig. 21. Mapa geologiczno-strukturalna pod³o¿a miocenu rejonu na po³udnie od Wadowic (wg Mo-
ryca 2005, zmienione). 1 – prekambr, 2 – kambr dolny, 3 – dewon, 4 – karbon, 5 – trias dolny,
6 – jura œrodkowa i górna, 7 – izobaty [m], 8 – uskoki, 9 – otwory wiertnicze: Jach1– Dachówka 1,
L – Lachowice, Po1 – Potrójna IG-1, S IG-1 – Sucha IG-1, Str.– Stryszawa, Œl – Œlemieñ 1,

Z – Zawoja

Fig. 21. Geological-structural map of the sub-Miocene basement according to Moryc 2005: 1 – Pre-
cambrian, 2 – Lower Precambrian, 3 – Devonian, 4 – Carboniferous, 5 – Lower Triassic, 6 – Middle
and Upper Jurassic, 7 – isobaths [m], 8 – faults, 9 – abbreviation of boreholes: Jach1– Jachówka 1,
L – Lachowice, Po1 – Potrójna IG-1, S IG-1 – Sucha IG-1, Str.– Stryszawa, Œl – Œlemieñ 1,

Z – Zawoja



Zarys rozwoju geotektonicznego obszaru badañ

Utwory fliszowe p³aszczowiny magurskiej osadza³y siê w basenie megapieniñskim
(Œl¹czka et al. 2005, Golonka et al. 2005b), który rozwin¹³ siê jako basen oceaniczny w ju-
rze pomiêdzy teranem Alp Wschodnich–Karpat wewnêtrznych a platform¹ pó³nocnoeuro-
pejsk¹. Pod³o¿e megabasenu pieniñskiego jest czêœciowo utworzone przez skorupê przej-
œciow¹. Na terenie Polski, S³owacji i Ukrainy megabasen pieniñski jest reprezentowany
przez sekwencje sedymentacyjne wieku jurajskiego, kredowego, paleogeñskiego i neogeñ-
skiego (Golonka et al. 2003). Czêœæ tych sekwencji znajduje siê wspó³czeœnie w strefie
szwu pomiêdzy teranem Karpat wewnêtrznych a platform¹ pó³nocnoeuropejsk¹, tworz¹c
pieniñski pas ska³kowy, czêœæ wchodzi w sk³ad p³aszczowiny magurskiej. W okresie póŸ-
nojurajskim rozwin¹³ siê ryft Karpat zewnêtrznych (z którego powsta³ póŸniej basen œl¹ski)
wype³niony górnojurajskimi-dolnokredowymi osadami fliszowymi. Grzbiet œl¹ski (Ksi¹¿kie-
wicz 1977) oddziela³ basen œl¹ski od magurskiego w wyniku rozpadu platformy europejskiej
na tym obszarze (Olszewska & Wieczorek 2001).

Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Œwinna Porêba... 191

Fig. 22. Przekrój przez Karpaty zewnêtrzne i ich pod³o¿e w pomiêdzy Oraw¹ a Potrójn¹ (wg
Oszczypko 1998, Golonka et al. 2005, zmienione): 1 – pod³o¿e Karpat wewnêtrznych, 2 – proterozoik
– dolny paleozoik teranu Bruno-Vistulicum, 3 – mezozoik Karpat wewnêtrznych, 4 – dolny paleo-
zoik, 5 – górny paleozoik, 6 – jura, 7 – dolna kreda i paleogen jednostki œl¹skiej, 8 – cenoman i se-
non, 9 – górna kreda i paleocen jednostki podœl¹skiej, 10 – senon i paleocen, 11 – eocen, 12 – dolny

miocen, 13 – górny miocen, 14 – neogen, 15 – otwory wiertnicze, 16 – uskoki

Fig. 22. Cross-sections through the Outer Carpathians and their basement between Orava and
Potrójna (after Oszczypko 1998, Golonka et al. 2005, modified): 1 – consolidated basement of the In-
ner Carpathians, 2 – Proterozoic – Lower Paleozoic of the Bruno-Vistulicum, 3 – Inner Carpathians
Mesozoic, 4 – Lower Paleozoic, 5 – Upper Paleozoic, 6 – Jurassic, 7 – Lower Cretaceous – Paleo-
gene of the Silesian Unit, 8 – Cenomanian – Senonian, 9 – Upper Cretaceous – Paleocene of the
sub-Silesian Unit, 10 – Senonian – Paleocene, 11 – Eocene, 12 – Lower Miocene, 13 – Upper

Miocene, 14 – Neogene, 15 – boreholes, 16 – faults



W paleocenie-eocenie trwa³o zamykanie basenów mezozoicznych w wyniku przesu-
wania siê bloku alpejskiego Karpat wewnêtrznych (ALCAPA) ku pó³nocy. Basen magurski
uleg³ znacznemu zwê¿eniu i wszed³ w sk³ad pryzmy akrecyjnej, która tworzy³a siê stopnio-
wo, powoduj¹c migracjê osi basenu ku pó³nocy. Drobnorytmiczny flisz przeszed³ w gruby
kompleks turbidytów i fluksoturbidytów. Baseny dukielski, œl¹ski, podœl¹ski i skolski po-
zosta³y otwarte z sedymentacj¹ fliszow¹ skoncentrowan¹ w czêœciach po³udniowych (ba-
seny dukielski i œl¹ski) i facjami pelagicznymi umiejscowionymi dalej ku pó³nocy (Bieda et
al. 1963). W oligocenie subdukcja poch³onê³a czêœæ basenu magurskiego (Oszczypko
1998, Oszczypko et al. 2003). Po okresie fa³dowañ oligoceñskich p³aszczowina magurska
zosta³a popchniêta ku pó³nocy, pokrywaj¹c resztki grzbietu œl¹skiego. Uformowa³ siê wtedy
resztkowy basen z sedymentacj¹ bogatych w substancjê organiczn¹ ³upków menilitowych.
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Fig. 23. Mapa polskich Karpat zewnêtrznych na zachód od Dunajca z lokalizacj¹ przekroju
Orawa–Potrójna

Fig. 23. Map of the Polish Outer Carpathians west od Dunajec with the location of the Orawa
–Potrójna cross-section



Szat-burdyga³ (egger – wczesny karpat) by³ okresem g³ównej fazy orogenezy alpejskiej,
formowania siê gór w obszarze alpejsko-karpackim, œródziemnomorskim, himalajskim
i Azji Centralnej. Terany alpejsko-karpackie posuwa³y siê ku pó³nocy, bêd¹c w kolizji
z p³yt¹ europejsk¹. Proces ten zakoñczy³ siê oko³o 17 milionów lat temu (Decker & Peresson
1996). Kolizja ta prowadzi³a do rozwoju zewnêtrznej pryzmy akrecyjnej, uformowania siê
szeregu p³aszczowin fliszowych i utworzenia zapadliska przedgórskiego (Kováè et al.
1993, 1998, Œl¹czka 1996a, b). P³aszczowiny by³y odk³ute od swojego pierwotnego pod-
³o¿a i nasuniête na paleozoiczno-mezozoiczne osady platformy pó³nocnoeuropejskiej, po-
kryte czêœciowo przez utwory trzeciorzêdowe. Po okresie fa³dowañ póŸnoligoceñskich
p³aszczowina magurska zosta³a nasuniêta na pó³noc w kierunku resztkowego fliszowego
basenu seweryñsko-mo³dawidzkiego, w którym trwa³a sedymentacja warstw kroœnieñskich
(Oszczypko 1998). We wczesnym burdygale brzeg p³aszczowiny magurskiej dotar³ do
po³udniowej czêœci basenu œl¹skiego (Oszczypko 1998), po czym nast¹pi³a stopniowa mi-
gracja osi subsydencji w kierunku pó³nocnym. W burdygale powsta³o prawdopodobnie
morskie po³¹czenie z basem wiedeñskim przez Orawê (Cieszkowski 1992). W po³udniowej
czêœci basenu magurskiego morze nie ust¹pi³o co najmniej do pocz¹tku serawalu (Ciesz-
kowski 1992, Oszczypko et al. 1999, 2003, Oszczypko & Oszczypko-Clowes 2002, 2003).
Œcieniona skorupa kontynentalna szcz¹tkowego basenu fliszowego zosta³a podsuniêta pod
nasuwaj¹cy siê orogen karpacki. To podsuwanie siê jest zwi¹zane z œródburdygalskim
fa³dowaniem i wyniesieniem Karpat zewnêtrznych. G³ówna faza formowania siê nasuniêæ
Karpat Zachodnich zosta³a zakoñczona (Kováè et al. 1993, 1998, Œl¹czka 1996a, b, Oszczypko
1997). P³aszczowiny œl¹ska i podœl¹ska sfa³dowa³y siê, nasunê³y i zosta³y wyniesione oraz
czêœciowo zerodowane wczeœniej, st¹d nasuwaj¹ce siê z po³udnia jednostki le¿¹ na ró¿no-
wiekowych ogniwach. Zbudowane z warstw kroœnieñskich jednostki zewnêtrzne i p³asz-
czowina magurska podobnie dopasowuj¹ siê do morfologii/tektoniki przedpola.

P³aszczowiny magurska i przedmagurska dosuwa³y siê póŸniej ni¿ jednostki zewnêtrzne,
czego œwiadectwem jest zapis geologiczny w le¿¹cym poza obszarem badañ rejonie Iwko-
wej (Cieszkowski et al. 1988, Cieszkowski 1992). W znajduj¹cym siê tam profilu miocenu
licz¹cym 500 m, le¿¹cym transgresywnie na dolnej i górnej kredzie, w dolnej czêœci wystê-
puj¹ tylko ¿wiry z materia³em œl¹skim (otoczaki piaskowców godulskich i istebniañskich).
W nastêpnych 150 m pojawiaj¹ siê ¿wiry z piaskowcami magurskimi i utworami przed-
magurskimi (piaskowce cergowskie, wapienie ³u¿añskie, margle podgrybowskie itp.),
ostatnie 50 m profilu zawiera ¿wiry tylko z materia³em magurskim. P³aszczowina œl¹ska
by³a pociêta ju¿ uskokami w czasie nasuwania siê p³aszczowiny magurskiej. Uskoki te
odm³odzi³y siê czêœciowo, rozprzestrzeniaj¹c siê na teren brze¿nych ³usek jednostek m³od-
szych. Wewnêtrzne ³uski s¹ od œl¹skiego systemu ju¿ niezale¿ne i daleko w g³¹b p³aszczo-
winy magurskiej siêga tylko uskok Skawy (przed³u¿enie uskoku Kleczy Dolnej–£ukowi-
cy–D¹brówki i uskoku Skawiec). Po obu jego stronach, jak wspominano wy¿ej, mamy
ró¿ne kierunki uskoków. System uskok o kierunku NNE-SSW wydaje siê najstarszym sys-
tem magurskim, zaœ system o kierunku NW-SE jest od poprzedniego niezale¿ny.

Przesuwanie siê górotworu ku pó³nocy jest zwi¹zane z rozwojem dekstralnych usko-
ków przesuwczych o kierunku N-S i NW-SE. Przesuniêcia p³aszczowin i nasuniêæ we-
wn¹trzp³aszczowinowych wskazuj¹ na to, ¿e uskoki przecinaj¹ce te p³aszczowiny s¹ m³od-
sze od g³ównej fazy formowania siê tektoniki p³aszczowinowej Karpat zewnêtrznych, która
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mia³a miejsce w serawalu (badenie). Uskoki przesuwcze przyczyni³y siê do powstania ba-
senów typu pull-apart. Baseny te maj¹ charakter regionalny, jak czêœciowo basen wiedeñ-
ski, lub lokalny, jak minibaseny w dolinie Skawy. W okresie pliocenu-plejstocenu-holoce-
nu mioceñskie uskoki przesuwcze zosta³y odm³odzone jako uskoki normalne, na co wska-
zuj¹ wspó³czesne ruchy obni¿aj¹ce i wypiêtrzaj¹ce w Karpatach (Zuchiewicz 1998, Zuchie-
wicz et al. 2002, Golonka et al. 2004, 2005a, b).

Badania by³y finansowane ze œrodków KBN, projekty 3 P04 D 020 22, 4T12B 025 28,
4 T12B 002 30 oraz œrodków UJ DS/V/ING/1/05 AGH – DS. 11.11.140.159. Autorzy s¹
wdziêczni Prof. dr. hab. Nestorowi Oszczypko za recenzjê, która wydatnie przyczyni³a siê
do udoskonalenia ostatecznej wersji artyku³u.
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Summary

Upper Cretaceous and Paleogene rocks of the Silesian and Magura Nappes build up
the complex structure of the investigated area, which is stretching along the Skawa River
valley between Sucha Beskidzka and Œwinna Porêba (Figs 1–3). Senonian Middle and Up-
per Godula Beds (Figs 4, 5), Senonian-Paleocene Istebna Beds (Figs 6, 7), Eocene red
shales and Lower Eocene Ciê¿kowice Sandstone as well as Middle Eocene Hieroglyphic,
Lower Oligocene Menilite and Oligocene Krosno Beds (Figs 8, 9) form the Silesian Suc-
cession (Fig. 3). The debris-flow deposits with exotic rocks pebbles and large olistolites
were observed within the Krosno Beds. The sedimentary succession is typical for the Siary
sub-unit from the Magura Nappe (Figs 1–3). The present authors proposed the formal
lithostratigraphic names for this unit. According to this formalization the following
lithostratigraphic units have been distinguished within the Siary succession: Senonian-
-Paleocene Jaworzynka Formation (Ropianka Beds) with Paleocene Go³ynia Shale member
and Paleocene Mutne Sandstone Member (Figs 10, 11) within the upper part of profile, Up-
per Paleocene-Middle Eocene £abowa Formation with Upper Paleocene-Middle Eocene
variegated shales (Fig. 12), Upper Paleocene ¯urawnica Sandstone and the Lower Eocene
Skawce Sandstone Member (Figs 13, 14), Middle-Upper Eocene Beloveza Formation, and
Upper Eocene-Oligocene Beskid Makowski Formation with Upper Eocene Zembrzyce
Shale Member (Figs 15, 16), W¹tkowa Sandstone Member and Budzów Shale Member.
The Silesian and Magura Nappes’ rocks are strongly tectonically deformed (Figs 1, 2, 17,
18). Within the Magura Nappes several scales and longitudinal shear zones have been dis-
tinguished (Fig. 5). The formations of both units are cut by normal faults (Fig. 19) and the
transversal fault systems (Fig. 20). The Magura Nappe has the independent fault systems,
some of its dislocations have been acquired, however, from the Silesian Nappe (Fig. 4). Be-
low the Magura and Silesian Nappes, the Subsilesian Unit is present (Figs 21–23). It is
thrust over s the alochthonous and autochthonous Miocene deposits. The basement is repre-
sented by the Precambrian and lowermost Paleozoic of the Bruno-Vistulian terrene covered
by the Devonian and Upper Paleozoic deposits (Fig. 22). The basement rocks are cut by the
dislocation system. Three fault directions are clearly visible: SW-NE. W-E and SE-NW.
The last one is reflected by the transversal strike-slip faults within the alochthonous flysch
deposits. The Skawa river dislocations system displays the SE-NW orientation.
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Fig. 1. Mapa geologiczna z elementami tektoniki rejonu na pó³noc od Suchej Beskidzkiej (wykorzystano materia³y z publikacji Ksi¹¿kiewicz 1951a, b,
1974a, b, Golonka et al. 1981). P³aszczowina œl¹ska: 1 – warstwy godulskie œrodkowe – senon, 2 – warstwy godulskie górne (ze zlepieñcem
malinowskim) – senon, 3 – warstwy istebniañskie dolne – senon, 4 – warstwy istebniañskie górne – paleocen, 5 – piaskowce ciê¿kowickie – dolny
eocen, 6 – ³upki pstre – dolny eocen, 7 – warstwy hieroglifowe – dolny-œrodkowy eocen, 8 – warstwy menilitowe – dolny oligocen, 9 – warstwy
kroœnieñskie – oligocen. P³aszczowina magurska: Formacja z Jaworzynki – senon-paleocen: 10 – formacja z Jaworzynki – senon-paleocen, 11 – ogniwo
piaskowców z Mutnego – paleocen, 12 – ogniwo ³upków z Go³yni – paleocen. Formacja z £abowej – górny paleocen-œrodkowy eocen: 13 – pstre ³upki
formacji z £abowej – górny paleocen-œrodkowy eocen, 14 – ogniwo piaskowców z ¯urawnicy (z kropkami) – górny paleocen, ogniwo piaskowców ze
Skawiec – eocen dolny-œrodkowy, 15 – formacja beloweska – eocen œrodkowy-górny. Formacja makowska – górny eocen-oligocen: 16 – ogniwo
³upków zembrzyckich – górny eocen, 17 – ogniwo piaskowców z W¹tkowej – górny eocen-oligocen, 18 – ogniwo ³upków budzowskich – oligocen,
19 – utwory czwartorzêdowe, 20 – nasuniêcie p³aszczowiny magurskiej, 21 – nasuniêcia, 22 – uskoki, 23 – zasiêg zbiornika wodnego Œwinna Porêba,

24 – linie przekrojów

Fig. 1. Geological map with elements of tectonics of the region north of Sucha Beskidzka (the data from publications of Ksi¹¿kiewicz 1951a, b,
1974a, b; Ksi¹¿kiewicz and Golonka et al. 1981 have been used). Silesian Nappe: 1 – Middle Godula Beds – Senonian, 2 – Upper Godula Beds (with
Malinowska Ska³a Conglomerate) – Senonian, 3 – Lower Istebna Beds – Senonian, 4 – Upper Istebna Beds – Paleocene, 5 – Ciê¿kowice Sandstone –
Lower Eocene, 6 – Variegated Shales – Lower Eocene, 7 – Hieroglyphic Beds – Middle Eocene, 8 – Menilite Beds – Lower Oligocene, 9 – Krosno Beds
– Oligocene. Magura Nappe: Jaworzynka Formation – Senonian-Paleocene: 10 – Jaworzynka Formation – Senonian-Paleocene, 11 – Mutne Sandstone
Member – Paleocene, 12 – Go³ynia Shale Member – Paleocene. £abowa Formation – Upper Paleocene-Middle Eocene, 13 – Variegated Shales of
£abowa Formation – Upper Paleocene-Middle Eocene, 14 – ¯urawnica Sandstone Member (with dots) – Upper Paleocene; Skawce Sandstone Member
– Middle-Upper Eocene, 15 – Beloveza Formation – Middle-Upper Eocene. Beskid Makowski Formation – Upper Eocene-Oligocene: 16 – Zembrzyce
Shale Member (Upper Eocene), 17 – W¹tkowa Sandstone Member – Upper Eocene-Oligocene, 18 – Budzów Shale Member – Upper
Eocene-Oligocene, 19 – Quaternary deposits, 20 – Main Overthrust of Magura Nappe, 21 – Overthrust, 22 – Faults, 23 – Planned Œwinna Porêba

reservoir, 24 – Cross-section lines
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