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Treæ: Przedmiotem pracy s¹ Karpaty zewnêtrzne pomiêdzy Bielskiem-Bia³¹ a Nowym Targiem. Zbudowane s¹ one z silnie, p³aszczowinowo sfa³dowanych osadów fliszowych wieku jury górnej  neogenu.
Wród p³aszczowin Karpat zewnêtrznych wyró¿nia siê (id¹c od po³udnia): jednostkê (p³aszczowinê) magursk¹, grupê p³aszczowin przedmagurskich, p³aszczowiny l¹sk¹, podl¹sk¹ i skolsk¹ (grupa rednia).
Jednostka magurska od po³udnia, wzd³u¿ linii Stare Bystre  Szaflary, graniczy z pieniñskim pasem ska³kowym. Jest nasuniêta na jednostki grupy redniej  wielkoæ nasuniêcia wynosi co najmniej 20 km.
Strefa przedmagurska ci¹gnie siê w¹skim pasem z rejonu Milówki w kierunku na po³udniowe zbocze
Beskidu Ma³ego, gdzie zanika. P³aszczowina l¹ska podzielona jest wzd³u¿ uskoku Skawy na dwa odcinki. Zachodni charakteryzuje siê potê¿nym rozwojem kredowych piaskowców godulskich, we wschodnim
ods³aniaj¹ siê na znaczniejszym obszarze warstwy kronieñskie. P³aszczowina podl¹ska wystêpuje w postaci porozrywanych strzêpów i p³atów pojawiaj¹cych siê u brzegu p³aszczowiny l¹skiej, jak równie¿
w oknach tektonicznych w obrêbie jednostki l¹skiej. Jednostka skolska wystêpuje na pó³noc od Wadowic
i Andrychowa, gdzie tworzy element ³uskowo nasuniêty na miocen zapadliska przedkarpackiego.
S³owa kluczowe: Karpaty zewnêtrzne, flisz, tektonika, p³aszczowina magurska, grupa p³aszczowin
przedmagurskich, p³aszczowina l¹ska, p³aszczowina podl¹ska, p³aszczowina skolska
Abstract: The Polish Outer Carpathians between Bielsko-Ba³a and Nowy Targ are built up from the
thrust, imbricated Upper Jurassic  Neogene flysch deposits. The following Outer Carpathian nappes
have been distinguished: Magura Nappe, Fore-Magura group of nappes, Silesian, Subsilesian and Skole
Nappes. The Magura Nappe borders along Stare Bystre  Szaflary line with the Pieniny Klippen Belt. It
is thrust over the Fore-Magura and Silesian nappes at least 20 km. The Skawa line system of faults
displaces the Magura Nappe margin 2 km northward. The Fore-Magura narrow zone runs from Milówka to the southern slope of Beskid Ma³y, where disappears from the surface. The Silesian Nappe is
divided into two segments along the Skawa fault. The western one is characterized by the development
of Cretaceous Godula Sandstones, eastern by the occurrence of Krosno Beds. The Sub-Silesian Nappe
occurs as broken pieces along the northern margin of the Silesian Nappe, as well as in the tectonic
windows within the Silesian Nappe. The Skole Unit is thrust over the Miocene deposits of Carpathian
Foredeep in the area noth of Wadowice and Andrychów.
Key words: Outer Carpathians, flysch, tectonics, Magura Nappe, Fore-Magura Nappes, Silesian Nappe,
Fore-Silesian Nappe, Skole Nappe
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WSTÊP
Na obszarze badañ (Fig. 1) znajduje siê górotwór Karpat, nale¿¹cy do Alpidów Europy oraz
zapadlisko przedkarpackie stanowi¹ce rów przedgórski Karpat. Karpaty dziel¹ siê na wewnêtrzne i zewnêtrzne. Na pograniczu Karpat wewnêtrznych i zewnêtrznych znajduje siê pieniñski
pas ska³kowy, zbudowany z wapienno-krzemionkowych ska³ jurajsko-dolnokredowych oraz
z fliszowych ska³ górnokredowych, w mniejszym stopniu paleogeñskich. Karpaty zewnêtrzne
zbudowane s¹ z silnie, p³aszczowinowo sfa³dowanych osadów fliszowych wieku jury górnej
 neogenu. Górotwór Karpat jest nasuniêty na zapadlisko przedkarpackie wype³nione molasowymi osadami neogeñskimi spoczywaj¹cymi na starszym mezozoiczno-paleozoicznym,
miejscami prekambryjskim pod³o¿u (l¹czka 1976, Golonka et al. 2005, Oszczypko et al.
2006, l¹czka et al. 2006). Stosunek Karpat zewnêtrznych do pod³o¿a i litostratygrafia utworów fliszowych s¹ przedmiotem osobnych prac (Golonka & Wakowska-Oliwa 2007, Pietsch
et al. 2007  ten numer). Molasa neogeñska jest silnie zaburzona tektonicznie w swej strefie
wewnêtrznej przez nasuwaj¹ce siê Karpaty, w strefie zewnêtrznej natomiast jest sfa³dowana
bardzo s³abo.

Fig. 1. Mapa tektoniczna polskich Karpat zewnêtrznych na zachód od Dunajca z lokalizacj¹ przekroju
na figurze 2 (wed³ug Cieszkowski et al. 2006, zmienione)
Fig. 1. Map of the Polish Outer Carpathians west od Dunajec with the location of the cross-section
on the Fig. 2 (after Cieszkowski et al. 2006, modified)

Fig. 2. Cross-section through the Outer Carpathians and their foreland (after Oszczypko 1998, Golonka et al. 2006, modified). 1  Consolidated
basement of the Inner Carpathians, 2  Proterozoic  Lower Paleozoic of the Bruno-Vistulicum terran, 3  Inner Carpathians Mesozoic, 4  Lower
Paleozoic, 5  Upper Paleozoic, 6  Jurassic, 7  Lower Cretaceous  Paleogene 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

Fig. 2. Przekrój przez Karpaty zewnêtrzne i ich przedpole (wed³ug Oszczypko 1998, Golonka et al. 2006, zmienione). 1  pod³o¿e Karpat Wewnêtrznych, 2  proterozoik  dolny paleozoik teranu Bruno-Vistulicum, 3  mezozoik Karpat Wewnêtrznych, 4  dolny paleozoik, 5  górny paleozoik, 6  jura, 7  dolna kreda i paleogen jednostki l¹skiej, 8  cenoman i senon, 9  górna kreda i paleocen jednostki podl¹skiej, 10  senon i paleocen,
11  eocen, 12  dolny miocen, 13  górny miocen, 14  neogen, 15  otwory wiertnicze, 16  uskoki
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KARPATY ZEWNÊTRZNE
Osady fliszowe Karpat zewnêtrznych reprezentuj¹ce przedzia³ czasowy jura  wczesny miocen (Golonka & Wakowska-Oliwa 2007  ten numer) u³o¿one s¹ p³aszczowinowo w szereg
indywidualnych jednostek tektonicznych ponasuwanych na siebie w kierunku pó³nocnym.
P³aszczowiny Karpat zewnêtrznych (Fig. 2) s¹ nasuniête co najmniej 70 km na po³udniow¹
czêæ platformy europejskiej pokryt¹ osadami miocenu zapadliska przedkarpackiego (l¹czka 1975, 1976a, b, Oszczypko et al. 2006, l¹czka et al. 2006). Podczas ruchu nasuwczego
p³aszczowiny Karpat zewnêtrznych zosta³y odk³ute od pod³o¿a i tylko ich basenowe czêci
zosta³y zachowane. P³aszczyzna nasuniêcia Karpat zapada ³agodnie ku po³udniowi znajduj¹c
siê w otworze Zawoja 1 na g³êbokoci 3225 metrów poni¿ej poziomu morza, a bardziej na
po³udnie, w rejonie planowanego g³êbokiego wiercenia na Orawie (Golonka et al. 2005) dochodz¹c prawdopodobnie do g³êbokoci 6 km (Cieszkowski et al. 2006). Poni¿ej nasuniêcia
znajduj¹ siê utwory pod³o¿a zbudowane z silnie sfa³dowanch prekambryjskich ska³ metamorficznych nale¿¹cych do teranu Bruno-Vistulicum, z paleozoiczno-mezozoiczn¹ pokryw¹ platformow¹, oraz autochtonicznymi, lub czêciowo sfa³dowanymi utworami miocenu (l¹czka
1975, 1976, Moryc 2005, Cieszkowski et al. 2006). Utwory pod³o¿a s¹ przeciête szeregiem
dyslokacji (np. Ry³ko & Toma 2001, Moryc 2005, Cieszkowski et al. 2006), niektóre z nich
przecinaj¹ allochtoniczne utwory fliszowe Karpat zewnêtrznych.
Wród p³aszczowin Karpat zewnêtrznych wyró¿nia siê (id¹c od po³udnia): jednostkê
(p³aszczowinê) magursk¹, grupê p³aszczowin przedmagurskich, p³aszczowiny l¹sk¹, podl¹sk¹ i skolsk¹. Grupa borys³awsko-pokucka wystêpuje w zasadzie we wschodniej czêci Karpat, poza omawianym obszarem.

P£ASZCZOWINA MAGURSKA
P³aszczowina magurska, obejmuj¹ca zewnêtrzn¹ czêæ basenu magurskiego, od po³udnia, wzd³u¿
linii Stare Bystre  Szaflary, graniczy z pieniñskim pasem ska³kowym. Pieniñski pas ska³kowy
jest struktur¹ geologiczn¹ po³o¿on¹ miêdzy Karpatami wewnêtrznymi a zewnêtrznymi. Wewnêtrzna czêæ basenu magurskiego wchodzi w sk³ad pasa ska³kowego tworz¹c ³uskê w rejonie
Rogonik  Zaskale. W rejonie Starego Bystrego na jednostki wewnêtrzne pasa ska³kowego
nasuwaj¹ siê warstwy jarmuckie. Prawdopodobnie wergencja ta wskazuje na istnienie struktury kwiatowej zwi¹zanej z uskokiem przesuwczym oddzielaj¹cym bloki litosfery Karpat wewnêtrznych i platformy europejskiej. Linia kontaktu nie jest zbyt wyrana, fliszowe utwory obu
basenów s¹ ze sob¹ sfa³dowane tworz¹c jednostkê tektoniczn¹ ni¿szego rzêdu (huliñsk¹) 
sytuacjê komplikuje zakrycie rejonu kontaktu przez osady neogeñskie (Golonka 1981).
Granica pó³nocna p³aszczowiny magurskiej biegnie ³ukiem wzd³u¿ linii Milówka 
¯ywiec  D¹brówka do Suchej i Mylenic. Nasuniêta jest ona na jednostki grupy redniej.
Wielkoæ nasuniêcia wynosi co najmniej 20 km.
W zachodniej czêci obszaru w obrêbie p³aszczowiny magurskiej mo¿na wyró¿niæ kilka jednostek tektonicznych ni¿szego rzêdu. Najbardziej zewnêtrzn¹ jest jednostka Siar, na ni¹
nasuniêta jest jednostka raczañska, na któr¹ z kolei nasuwa siê jednostka bystrzycka. Linia
nasuniêcia jednostki raczañskiej na jednostkê Siar biegnie od Rajczy przez Milówkê, Juszczyn do Krzy¿owej i Przyborowa.
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Jednostka bystrzycka wchodzi na obszar Polski w rejonie na po³udnie od Ujso³ów oraz
w rejonie Korbielowa. Nasuniêcia jednostek ni¿szego rzêdu nie przekraczaj¹ kilku kilometrów. Jednostki te zbudowane s¹ z silnie z³uskowanych siode³ i ³êków o kierunku SW-NE.
W jednostce Siar wyró¿nia siê kilka w¹skich ³usek i siode³, w jednostce raczañskiej strefy
synklinalne zbudowane z eoceñskich piaskowców magurskich s¹ szersze ni¿ strefy antyklinalne. Najwiêkszym elementem antyklinalnym jest silnie wydwigniête siod³o Rajczy  Zimnej
Roztoki z utworami kredowymi w j¹drze. W synklinie Sopotni wystêpuj¹ struktury poprzeczne o kierunku SE-NW, powsta³e na skutek skrêcenia p³yty piaskowców magurskich. Jednostka
bystrzycka jest reprezentowana na tym obszarze g³ównie przez ³uskê brze¿n¹, obwodowa czêæ
jednostki znajduje siê na terenie S³owacji. W rejonie Sopotni Ma³ej w strefie nasuniêcia jednostki raczañskiej wystêpuje ³uska zawieraj¹ca utwory p³aszczowiny l¹skiej. £uska ta, bêd¹ca pierwotnie oknem tektonicznym, zosta³a odk³uta od pod³o¿a i nasuniêta ku pó³nocy.
Na wschód od Jeleni  Przyborowa budowa p³aszczowiny magurskiej jest bardziej regularna. Siod³a tu wystêpuj¹ce daj¹ siê ledziæ na du¿ej przestrzeni. Nie obserwuje siê tu
wiêkszych nasuniêæ wyznaczaj¹cych granice wspomnianych wy¿ej jednostek tektonicznych
ni¿szego rzêdu. Jednostki te mo¿na obserwowaæ, zaznaczaj¹ siê one jednak g³ównie jako
strefy facjalne. Na przekroju Babiej Góry zaznacza swe istnienie 20 siode³ i ³êków o kierunku
W-E. Najsilniej wypiêtrzone jest siod³o Grzechyni, bêd¹ce odpowiednikiem siod³a Rajczy 
Zimnej Roztoki. Struktury geologiczne grupuj¹ siê w: antyklinorialn¹ grupê brze¿n¹ (odpowiednik jednostki Siar), strefê synklinaln¹ Zawoja  Jordanów (jednostka raczañska), antyklinorialn¹ strefê Orawy (jednostka bystrzycka), najbardziej po³udniow¹ strefê synklinorialn¹
(jednostka krynicka). Podobn¹ sytuacjê tektoniczn¹ mo¿na obserwowaæ dalej na wschód, z tym
¿e wzd³u¿ linii Skawy osie struktur s¹ poprzesuwane o kilka kilometrów.
Du¿¹ rolê w budowie p³aszczowiny magurskiej odgrywaj¹ dyslokacje poprzeczne. Najwiêksze z nich wystêpuj¹ w rejonie Ujso³ów, w rejonie Korbielowa  Jeleni, na linii Skawy
i Raby. Potê¿ny uskok Koszarawy  G³uchej, daj¹cy siê ledziæ równie¿ na terenie S³owacji po
rejon Namestova, przesuwa struktury pieniñskiego pasa ska³kowego, wyznacza granicê wschodni¹ nasuniêtych jednostek w obrêbie p³aszczowiny magurskiej i liniê, wzd³u¿ której nastêpuje
zmiana kierunku struktur z SW-NE na W-E. Najwiêksze uskoki przed³u¿aj¹ siê na teren p³aszczowiny l¹skiej, a tak¿e niektóre mog¹ przed³u¿aæ siê na teren Karpat wewnêtrznych w Czechach (np. uskok Zazriva  Ujso³y  Beskid l¹ski). Dyslokacje poprzeczne w dolinie Skawy
(uskok Skawy bêd¹cy w istocie system uskoków w rejonie Mucharza, Skawiec, Kleczy Dolnej  £êkawicy  D¹brówki i Stryszówki (uskok Stryszówki)) przesuwaj¹ brzeg p³aszczowiny
magurskiej prawie o 2 km ku pó³nocy (Cieszkowski et al. 2006). Utwory p³aszczowiny
magurskiej s¹ na wschód od tych dyslokacji i ich przed³u¿eñ bardziej p³asko u³o¿one i równoczenie obni¿one. 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 kompleksów fliszowych o znacznej zawartoci ³upków.

GRUPA P£ASZCZOWIN PRZEDMAGURSKICH
Strefa przedmagurska (Ksi¹¿kiewicz 1977, Golonka 1981, Golonka et al. 2005, l¹czka et al.
2006) ci¹gnie siê w¹skim pasem z rejonu Milówki przez Wêgiersk¹ Górkê, ¯ywiec w kierunku na po³udniowe zbocze Beskidu Ma³ego w okolicy Gilowic, gdzie zanika. Jest to strefa
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zbudowana z p³aszczowin maj¹cych w swym sk³adzie elementy magurskie i l¹skie. P³aszczowina przedmagurska pó³nocna zawiera w swym sk³adzie elementy litologii magurskie jak
i l¹skie  w kredzie wystêpuj¹ warstwy z Jaworzynki (warstwy biotytowe  ogniwo w obrêbie warstw ropianieckich) w eocenie seria menilitowo-kronieñska. P³aszczowina przedmagurska po³udniowa ma sk³ad zbli¿ony do serii magurskiej. W budowie jednostki przedmagurskiej dominuj¹ silnie z³uskowane fa³dy o nachyleniu ku pó³nocy, sprasowane pomiêdzy
jednostk¹ magursk¹ a piaskowcowymi seriami jednostki l¹skiej Beskidu l¹skiego i Ma³ego;
(Paul et al. 1996) ³¹cz¹ p³aszczowinê przedmagursk¹ po³udniow¹ z wystêpuj¹c¹ na wschodzie w oknach tektonicznych jednostk¹ grybowsk¹, za p³aszczowinê przedmagursk¹ z dukielsk¹. Po³¹czenia tektoniczne tych jednostek s¹ jednak niejasne i spekulacyjne. Przy obecnym stanie wiedzy lepiej pozostawiæ tradycyjne lokalne nazwy i pos³ugiwaæ siê szerokim
pojêciem grupy p³aszczowin przedmagurskich. Do tej grupy zaliczyæ nale¿y równie¿ utwory
znane z wierceñ (eg. Obidowa IG 1, Cieszkowski et al. 1981a, b, Cieszkowski 1985, 2001)
wydzielone czêciowo.

P£ASZCZOWINA L¥SKA
Zachodni odcinek p³aszczowiny l¹skiej charakteryzuje siê potê¿nym rozwojem ogniwa piaskowców godulskich. W rejonie tym nast¹pi³o dysharmonijne zró¿nicowanie siê p³aszczowiny
l¹skiej na dwa zespo³y  drugorzêdne jednostki cieszyñsk¹ i godulsk¹, przy czym granica
miêdzy nimi nie jest na tym obszarze zbyt silnie zaznaczona.
Jednostka cieszyñska zbudowana g³ównie z jurajsko-neokomskich warstw cieszyñskich,
charakteryzuj¹cych siê du¿ym udzia³em ³upków, tworzy kilka drobnych siode³ widocznych
miêdzy Bielskiem a Por¹bk¹. Jednostka godulska zbudowana jest z ogniw o przewadze piaskowców. Dzieli siê na dwa bloki rozdzielone uskokiem  blok Beskidu l¹skiego i Beskidu
Ma³ego. S¹ to monoklinalnie zapadaj¹ce ku po³udniowi bry³y o podniesionym pó³nocnym
brzegu, ze s³abo zaznaczonymi w kredzie pod³u¿nymi sfa³dowaniami.
P³aszczowina l¹ska jest tektonicznie porozrywana. Na po³udnie od Beskidu l¹skiego
graniczy z jednostk¹ przedmagursk¹  na po³udnie od Beskidu Ma³ego z p³aszczowin¹ magursk¹. W rejonie ¯ywca znajduje siê okno tektoniczne, w którym spod jednostki godulskiej
ukazuje siê jednostka cieszyñska, a spod niej jednostka podl¹ska. Liczne okna tektoniczne
z jednostk¹ podl¹sk¹ znajduj¹ siê w rejonie Lanckorony  Mylenic, jednostka podl¹ska kontaktuje siê tu czêsto wprost z jednostk¹ magursk¹. Podobny obraz zaznacza siê w budowie
wg³êbnej  niejednokrotnie brak jest jednostki l¹skiej, a jednostka magurska le¿y wprost na
podl¹skiej. U brzegu p³aszczowiny l¹skiej, w rejonie Andrychowa, wystêpuje kilka bloków
z³o¿onych ze ska³ krystalicznych: wapieni jurajskich, senoñskich i paleogeñskich. Utwory
nazywane ska³kami andrychowskimi (Ksi¹¿kiewicz 1951) uwa¿ane by³y za porwaki tektoniczne oderwane od pod³o¿a przez p³aszczowinê l¹sk¹ (Ksi¹¿kiewicz 1972, 1977, Golonka
1981), wspó³czenie uwa¿a siê je za olistolity w obrêbie fliszu jednostki l¹skiej (l¹czka &
Kamiñski 1998, Golonka et al. 2005).
Wspomniana poprzednio poprzeczna transkarpacka dyslokacja na linii Skawy dzieli
p³aszczowinê l¹sk¹ na dwa odcinki. Po obu stronach systemu dyslokacji wzd³u¿ rzeki Skawy
widaæ nie tylko zmianê stylu tektonicznego, ale tak¿e zmianê kierunków g³ównych karpac-
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kich struktur fa³dowych (Cieszkowski et al. 2006). Orientacja ta zmienia siê z W-E na wschód
od Skawy na orientacjê WSW-ENE na zachód od tej rzeki. Wzd³u¿ systemu dyslokacyjnego
Skawy nastêpuje w jego wschodnim skrzydle przemieszczenie mas p³aszczowiny l¹skiej ku
pó³nocy. Skutkiem tego przemieszczenia brzeg p³aszczowiny l¹skiej na zachód od Skawy
jest cofniêty ku po³udniowi o oko³o 10 km wzglêdem jego pozycji na wschód od tej rzeki (por.
Ksi¹¿kiewicz 1972, 1974a, b, 1977, Cieszkowski et al. 2006).
Na wschód od Skawy wyodrêbniaj¹ siê dwie jednostki tektoniczne: górna  kra Pogórza
Lanckoroñskiego i dolna (Ksi¹¿kiewicz 1972, 1974a, b, 1977, Golonka 1981). Jednostka górna zwê¿aj¹c siê wychodzi na powierzchniê ko³o Mylenic i nigdzie dalej na wschodzie nie
znajdujemy jej odpowiednika. Dolna natomiast ci¹gnie siê dalej na wschód i stanowi g³ówny
pieñ p³aszczowiny. Nasuniêcie biegnie wzd³u¿ linii Wadowice  Kalwaria  Mylenice. Obie
jednostki maj¹ budowê synklinaln¹. W j¹drach synklin jednostki dolnej wystêpuj¹ warstwy
istebniañskie. Strefa Pogórza Lanckoroñskiego jest reprezentowana w g³ównej mierze przez
powierzchniowe wyst¹pienia warstw kronieñskich. Warstwy te s¹ sfa³dowane, przy czym
nachylenia warstw w skrzyd³ach fa³dów wahaj¹ siê najczêciej w przedziale 15÷35°, a tak¿e
odk³ute i nasuniête na starsze jednostki litostratygraficzne p³aszczowiny l¹skiej (Cieszkowski et al. 2006). W strefie Pogórza Lanckoroñskiego wyró¿niaj¹ siê dwa znaczniejsze uskoki
o orientacji N-S. Brzeg nasuniêcia utworów kronieñskich, wzd³u¿ uskoku Kleczy Dolnej 
£êkawicy  D¹brówki, jest w jego skrzydle wschodnim przesuniêty ku N o 89 km.

P£ASZCZOWINA PODL¥SKA
Jednostka podl¹ska stanowi najni¿sz¹ jednostkê strukturaln¹ Karpat fliszowych na wiêkszej
czêci omawianego obszaru, le¿y ona bezporednio na ska³ach mioceñskich przedgórza Karpat. Wystêpuje w postaci porozrywanych strzêpów i p³atów, pojawiaj¹cych siê u brzegu p³aszczowiny l¹skiej na pó³noc od Bielska, w rejonie Kêtów  Wadowic, jak równie¿ w rejonie
Skawiny (Golonka 1981, ¯ytko et al. 1989). P³aszczowina podl¹ska sk³ada siê tu z kilku
nasuniêtych na siebie ku pó³nocy, z³uskowanych fa³dów.
Po³udniowy pas wyst¹pieñ p³aszczowiny podl¹skiej ci¹gnie siê w po³udniowej czêci
p³aszczowiny l¹skiej, przebiegaj¹c lokalnie tu¿ przed czo³em nasuniêcia jednostki magurskiej. Ukazuje siê ona w tektonicznym oknie ¿ywieckim, jak równie¿ w licznych oknach
tektonicznych strefy lanckoroñsko-¿egociñskiej miêdzy Lanckoron¹ a Mylenicami (Golonka 1981). Jednostka podl¹ska jest bardzo silnie tektonicznie zgnieciona i zaburzona, czego
przyczyn¹ jest znaczny udzia³ w jej budowie utworów marglistych i ³upkowych.

P£ASZCZOWINA SKOLSKA
P³aszczowina skolska (w ujêciu: ¯ytko et al. 1989, Paul et al. 1996a, b, Ry³ko & Toma 1996)
wystêpuje na pó³noc od Wadowic i Andrychowa, gdzie tworzy element tektoniczny nasuniêty
³uskowo na miocen zapadliska przedkarpackiego, zawieraj¹cy utwory basenowej i sk³onowej
czêci basenu skolskiego, jak równie¿ podl¹skiego obszaru sedymentacyjnego (zob. Golonka & Wakowska-Oliwa 2007). Z tego powodu jednostka skolska jest trudna do odró¿nienia
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od jednostki podl¹skiej. Ksi¹¿kiewicz (1932, 1951) opisa³ te utwory jako tzw. flisz zewnêtrzny i zakwalifikowa³ do jednostki podl¹skiej (Ksi¹¿kewicz 1972, 1977, podobnie Golonka et
al. 1979 i Golonka 1981).
Praca zosta³a wykonana w czasie realizacji projektu badawczego nr 4 T12 B 025 28
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów
geofizycznych dla weryfikacji mo¿liwoci poszukiwania wêglowodorów w Karpatach Zachodnich.
Autor serdecznie dziêkuje prof. dr hab. Andrzejowi l¹czce za cenne uwagi recenzenckie i dr in¿. Micha³owi Krobickiemu za opracowanie edytorskie.
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Summary
The Polish Outer Carpathians between Bielsko-Bia³a and Nowy Targ are built up from the
thrust, imbricated Upper Jurassic-Neogene flysch deposits. These allochthonous deposits are
thrust over the Carpathian Foredeep filled up by Neogene Molasse deposits, which cover the
older Paleozoic  Mesozoic rocks (Figs 1, 2) or lay directly on the Precambrian basement. The
following Outer Carpathian nappes have been distinguished: Magura Nappe, Fore-Magura
group of nappes, Silesian, Subsilesian and Skole Nappes (Fig. 1).
The Magura Nappe incorporates the outer part of the Magura Basin. The inner part of
this basin belongs to the Pieniny Klippen Belt, which borders along Stare Bystre  Szaflary
line with the Magura Nappe Belt. The Klippen Belt separates the Outer and Inner Carpathans.
The Magura Nappe is thrust over form the Fore-Magura and Silesian nappes, at least 20 km
(Fig. 2). The following tectonic units have been distinguished in the western part of the Magura Nappe: The Krynica, Bystrzyca, Racza and Siary units. The transverse dislocations play
important role in the Magura Nappe structure. The Skawa line system of faults displaces the
nappe margin 2 km northward. The Zazriva  Ujso³y  Beskid l¹ski system of dislocations
extends into the Inner Carpathians. The Fore-Magura narrow zone runs from Milówka to the
southern slope of Beskid Ma³y, where disappears from the surface.
The Silesian Nappe is divided into two segments along the Skawa fault. The western
one is characterized by the development of Cretaceous Godula Sandstones, eastern by the
occurrence of Krosno Beds. Two tectonic units have been distinguished in the western part of
the Silesian Nappe: The Godula and Cieszyn units. The border of the Silesian Nappe displays
the significant offset along the Skawa line. The eastern part of the nappe is located 10 km
north of the western part.
The Sub-Silesian Nappe occurs as broken pieces along the northern margin of the Silesian Nappe, as well as in the tectonic windows in the ¯ywiec and Lanckorona  Mylenice
areas within the Silesian Nappe. Several imbricated scale-folds build up the Sub-Silesian Nappe. The Skole Nappe is thrust over the Miocene deposits of Carpathian Foredeep in the area
north of Wadowice and Andrychów.

