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Abstract: Olistoliths of various ages, provenance and dimensions are known in all of the higher-rank
tectonic units of the Outer Carpathians. Their occurrences at various stratigraphic levels (Late Jurassic 
Early Miocene) are related to different stages of development of the flysch basins, from the stage of rifting
to post-rifting, through the orogenic phases, and further to the post-orogenic period.
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WSTÊP
Pojêcie olistostromy zosta³o wprowadzone przez Floresa (1959), który zdefiniowa³ je jako
osad podmorski z³o¿ony z fragmentów (olistolitów) zawartych w matrix. Rozmiary olistolitów wahaj¹ siê od klasy ¿wiru po bloki osi¹gaj¹ce rozmiarami wiele kilometrów szeciennych. W póniejszych latach koncepcja Floresa zosta³a rozszerzona. Obecnie olistostroma
jest uwa¿ana za jednostkê depozycyjn¹ z³o¿on¹ g³ównie z osadów chaotycznych, czêsto zró¿nicowanych litologicznie, a wystêpuj¹c¹ wród podcielaj¹cych j¹ i nadleg³ych normalnych
osadów morskich (Abbate et al. 1970, Naylor 1981). Olistostroma jest efektem grawitacyjnej
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redepozycji mas niewysortowanego osadu przez sp³ywy rumoszowe zawieraj¹ce bloki olistolitów. Olistolity ekstremalnie du¿ych rozmiarów mog¹ równie¿ byæ przemieszczane jako p³aty zelizgowe. Asocjacja facjalna olistostromy mo¿e równie¿ zawieraæ warstwy turbidytowe
oraz sp³ywy mu³owe. Rozmiary olistostromy mog¹ wahaæ siê od pojedynczej warstwy wystêpuj¹cej wród normalnych osadów basenu po kompleks olistostromowy gruboci wielu
setek metrów (Wendorff 2005). G³ównym czynnikiem odpowiedzialnym za powstanie olistostromy jest znaczne tektoniczne podniesienie partii basenu (strefy ród³owej), jej intensywna
erozja oraz utrata stabilnoci osadów zgromadzonych na sk³onie, na co m.in. mog¹ mieæ wp³yw
wstrz¹sy sejsmiczne. Tote¿ asocjacje olistostromowe s¹ doskona³ymi wskanikami g³ównych
stadiów ruchów podnosz¹cych i wynurzenia  zarówno w odniesieniu do basenów synorogenicznych jak i ryftowych.
Ró¿nej wielkoci olistolity znane s¹ w pó³nocnych Karpatach zewnêtrznych we wszystkich jednostkach tektonicznych wy¿szego rzêdu, a ich pojawianie siê w ró¿nych stratygraficznych poziomach zwi¹zane jest z ró¿nymi stadiami rozwoju basenów fliszowych, pocz¹wszy
od fazy ryftowej i post-ryftowej, przez fazy orogeniczne, po etap postorogeniczny (Golonka
et al. 2006). Najobficiej pojawiaj¹ siê one w osadach typu debris-flow, w szeregu przypadków
zwi¹zanych z olistostromami. W pó³nocnych Karpatach zewnêtrznych olistostromy oraz inne
osady z olistolitami znane s¹ z pónej jury, kredy, paleogenu oraz miocenu (Cieszkowski et al.
2009, w druku, wraz z literatur¹ tam cytowan¹). Wystêpuj¹ one w pieniñskim pasie ska³kowym, we fliszu p³aszczowin zewnêtrznokarpackich oraz w utworach molasowych zapadliska
przedkarpackiego (Cieszkowski & Golonka 2006).

OLISTOLITY W SERII L¥SKIEJ
Najpe³niejsz¹ sekwencjê osadów, w których obficie wystêpuj¹ olistolity, jak te¿ w ró¿nych
poziomach wiekowych pojawiaj¹ siê olistostromy, jest seria l¹ska (m.in. l¹czka 1961, 1963,
Szymakowska 1976, Cieszkowski 1992, Cieszkowski & Polak 1998, Polak 1999, Cieszkowski & Golonka 2006, Jankowski 2007), reprezentuj¹ca w Karpatach zewnêtrznych p³aszczowinê l¹sk¹ (Fig. 1). Wystêpuje w niej ci¹g³y profil, g³ównie fliszowych osadów od pónej
jury po wczesny miocen (Fig. 2).

Póna jura  wczesna kreda
Profil serii l¹skiej zaczyna siê formacj¹ wêdryñsk¹ wieku kimeryd  tyton (Golonka et al.
2008a), do tej pory nazywan¹ dolnymi warstwami cieszyñskimi lub dolnymi ³upkami cieszyñskimi. Formacja ta z³o¿ona jest w znacznej mierze z chaotycznych utworów, reprezentowanych przez szare, ciemnoszare, czarne lub brunatne mu³owce margliste. Tworz¹ one rodzaj
brekcji sedymentacyjnej, w której wystêpuj¹ bloki lub olistolity margli lub rozerwane ³awice
wapieni. Utwory te powsta³y podczas ryftowej aktywnoci, w efekcie której utworzy³ siê basen proto-l¹ski. Basen ten, powstaj¹cy w warunkach ekstensyjnych, by³ wype³niany materia³em detrytycznym z przyleg³ej do niego od pó³nocy platformy pó³nocnoeuropejskiej, jak te¿
wêglanowej platformy na po³udniu. Czêæ materia³u deponowana na krawêdzi platformy i jej
sk³onie dosta³a siê do basenu w osuniêtych masach osadów przechodz¹cych w sp³yw typu
debris-flow.

Fig. 1. Map of the Polish Carpathians with location of most important settings of olistostromes and olistoliths

Fig. 1. Mapa Karpat polskich z lokalizacj¹ wa¿niejszych wyst¹pieñ olistostrom i olistolitów w p³aszczowinie l¹skiej: 1  Cieszyn, 2  Gumna,
3  Goleszów, 4  Ustroñ, 5  Malinowa Ska³a, 6  ¯ywiec, 7  Kamesznica-Koniaków, 8  Kalwaria Zebrzydowska, 9  Lanckorona,
10  Skawinki, 11  Kostrza, 12  Skrzydlna, 13  ¯egocina, 14  Ro¿nów, 15  Kurów, 16  Mi³kowa, 17  £u¿na, 18  Harklowa,
19  Jas³o, 20  Strachocina, 21  Roztoki Dolne, 22  Kalnica, 23  Bukowiec
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Fig. 2. Zgeneralizowany profil litostratygraficzny serii l¹skiej z zaznaczon¹ pozycj¹ wystêpowania
wa¿niejszych poziomów olistolitowych i olistostromowych
Fig. 2. Generalized lithostratigraphic section of the Silesian Series with marked position of most important levels with olistostromes and olistoliths
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We wschodnim obrze¿eniu okna tektonicznego ¯ywca, poni¿ej ujcia Koszarawy do
So³y, ods³ania siê znacznych rozmiarów olistostroma. Sk³ada siê ona z olistolitów i klastów
utworów wieku póna jura  wczesna kreda, reprezentuj¹cych formacjê wêdryñsk¹, cieszyñsk¹
i grodzisk¹ (Golonka et al. 2008a, b, Wakowska et al. 2008 z literatur¹ tam cytowan¹) i przykryta jest przez wy¿sz¹ czêæ formacji grodziskiej o rozwoju piaskowcowo-zlepieñcowym.
W ni¿szej czêci olistostromy wystêpuj¹ plastycznie zdeformowane w zespó³ regularnych,
w¹skopromiennych fa³dów, turbidytowe wapienie formacji cieszyñskiej (Golonka et al.
2008a, b) wieku tyton  walan¿yn. Obserwuje siê w nich kilka intruzji cieszynitów. Górna
czêæ olistostromy sk³ada siê z wielkich olistolitów utworów formacji wêdryñskiej i grubo³awicowych wapieni najwy¿szej czêci formacji cieszyñskiej (Cieszkowski et al. 2009,
w druku, z literatur¹ tam cytowan¹) i ni¿szej czêci formacji grodziskiej (ogniwo z Cisownicy), a sam jej strop wieñcz¹ ca³kowicie chaotyczne osady z³o¿one ze ¿wirowców piaszczystomu³owych z otoczakami, porozrywanymi ³awicami wapieni, margli, syderytów i piaskowców
wy¿ej wymienionych formacji, wród których wystêpuj¹ te¿ otoczaki wapieni jurajskich, bloki cieszynitów, zbrojone toczeñce marglistych wapieni i okruchy wêgla. Na tym zalegaj¹ u³awicone piaskowce i zlepieñce formacji grodziskiej (ogniwo z Piechówki). Formacja grodziska, w której piaskowce i zlepieñce bogate s¹ w ró¿norodny materia³ klastyczny, jest
w p³aszczowinie l¹skiej rozpowszechniona od rejonu Cieszyna po okolice Sanoka i Baligrodu. Do bardziej znanych stanowisk nale¿¹ ich ods³oniêcia w ¯egocinie (Golonka et al. 2008a),
a tak¿e w rejonie Sanoka i Baligrodu. W warstwach lgockich wieku alb  cenoman grubszy
materia³ klastyczny pojawia siê rzadko. Niekiedy piaskowcom grubo³awicowym tej formacji
towarzysz¹ zlepieñce, g³ównie z otoczakami ska³ krystalicznych.

Póna kreda
W pónej kredzie, pocz¹wszy od turonu, rozpoczyna siê nowa faza w rozwoju basenów zewnêtrznokarpackich (Golonka et al. 2006). Dotychczasowa dominacja warunków ekstensyjnych ustêpuje. Formuje siê w³aciwy basen l¹ski, a od po³udnia ulega wyniesieniu kordyliera
l¹ska. Amplituda podnoszenia kordyliery liczona jest w setkach metrów. Ta z³o¿ona, mobilna struktura geantyklinalna staje siê dominuj¹cym ród³em wielkich iloci gruboklastycznego
materia³u dostarczanego w kilku cyklach do basenu l¹skiego w pónej kredzie i paleocenie,
a tak¿e na pocz¹tku eocenu. W efekcie jego depozycji powsta³ kompleks osadów fliszowych
zdominowanych przez piaskowce, który reprezentuj¹ warstwy godulskie, istebniañskie i piaskowce ciê¿kowickie. W Beskidzie l¹skim osi¹ga on mi¹¿szoæ kilku tysiêcy metrów.
Pierwszy cykl rozpoczynaj¹ warstwy godulskie. W ich sp¹gowej czêci, w bardzo grubo³awicowych piaskowcach wystêpuj¹ wielkie olistolity pochodz¹ce z formacji lgockiej i wierzowskiej. W towarzysz¹cych piaskowcach wystêpuj¹ te¿ zlepieñce, z³o¿one g³ównie z kwarcu i ska³ krystalicznych. Niektóre ³awice wzbogacone s¹ te¿ w klasty ska³ wêglanowych,
czêciowo margli i wapieni kredowego wieku. W Beskidzie l¹skim i Ma³ym, w najwy¿szej
czêci warstw godulskich wystêpuj¹ gruboklastyczne zlepieñce malinowskie, reprezentowane g³ównie przez ska³y metamorficzne z niewielk¹ domieszk¹ granitów, porfirów, a tak¿e ska³
klastycznych oraz pelagicznych wapieni.
Na przejciu warstw godulskich w istebniañskie wykszta³cony jest sp³yw typu debris-flow z³o¿ony ze ¿wirowców piaszczystych, w których widaæ ró¿nych rozmiarów plastycznie
zdeformowane fragmenty ³awic piaskowcowych.
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Najpóniejsza kreda  najwczeniejszy neogen
Cykl nastêpny, zwi¹zany przede wszystkim z mastrychtem i paleocenem, to sedymentacja
piaskowców warstw istebniañskich. Wystêpuj¹ w nich czêsto poziomy gruboklatycznych utworów z egzotykami, najczêciej reprezentowanymi przez ska³y magmowe, g³ównie granitoidy,
oraz ska³y metamorficzne, a w mniejszej iloci mezozoiczne wapienie i margle, w tym organogeniczne wapienie typu sztramberskiego. W cyklu tym powsta³y te¿ olistostromy. W dolnych piaskowcach istebniañskich notuje siê piaszczysto-¿wirowe debris-flow z wiêkszymi
otoczakami i znacznych rozmiarów olistolitami utworów pochodz¹cych z warstw godulskich
i istebniañskich w postaci porozrywanych ³awic piaskowców, piaskowcowo-³upkowych pakietów gruboci od kilku do kilkudziesiêciu metrów, a tak¿e pochodz¹cych ze sk³onu basenowego masywnych margli i piaszczysto-marglistych turbidytów mastrychtu (l¹czka & Gasiñski 1985).
W eocenie sedymentacjê piaskowcow¹ warstw istebniañskich zast¹pi³y piaskowce ciê¿kowickie. We wczesnym i ni¿szym rodkowym eocenie powsta³o szereg sto¿ków formuj¹cych wród pstrych ³upków 2, 3, a niekiedy 4 i 5 poziomów piaskowców. Wystêpuj¹ w nich
piaskowce i piaskowce zlepieñcowate oraz zlepieñce. W obecnych wród nich piaszczysto-¿wirowych sp³ywach spotyka siê otoczaki oraz ostrokrawêdziste klasty, a niekiedy tak¿e olistolity ró¿nych ska³. W rejonie Jeziora Ro¿nowskiego (Cieszkowski 1992) w zlepieñcach
wyró¿niono granitoidy, granitognejsy, ³upki metamorficzne, marmury i kwarce ¿y³owe, wapienie rodkowo- i pónojurajskie (w tym typu sztramberskiego) oraz wapienie i margle kredowe i paleogeñskie, a sporadycznie dewoñskie wapienie i dolomity.
W eocenie rodkowym i pónym omawiany cykl przechodzi w spokojniejsz¹ sedymentacjê cienko- i rednio³awicowego, piaskowcowo-³upkowego fliszu warstw hieroglifowych,
a nastêpnie w pelityczne utwory ³upków zielonych i margli globigerinowych. Ta spokojna
sedymentacja jest zaburzona w rejonie Jeziora Ro¿nowskiego przez olistostromê (Cieszkowski 1992). W jej dolnej czêci rytmiczny flisz warstw hieroglifowych zosta³ zdeformowany
w zespó³ regularnych fa³dów o niewielkiej amplitudzie. Na nich spoczywaj¹ piaszczysto-¿wirowe osady typu debris-flow z otoczakami ska³ krystalicznych i osadowych oraz olistolitami osadów warstw hieroglifowych, a tak¿e ³upków i margli pochodz¹cych ze sk³onu basenowego. S¹ wród nich margle z mikrofaun¹ otwornicow¹ mastrychtu podobn¹ do opisanej
z klastów margli z warstw istebniañskich (l¹czka & Gasiñski 1985). W ³upkach zielonych
zarejestrowano sp³yw mu³owy, w którym tkwi¹ porozrywane, a niekiedy zrolowane ³awice
wapieni turbidytowych. Wapienie te by³y osadzone na po³udniowym sk³onie basenu l¹skiego
i zsunê³y siê w osuwisku, które zosta³o przekszta³cone w sp³yw mu³owy.
Z pónym, oligoceñsko-mioceñskim etapem rozwoju basenu l¹skiego, w czasie sedymentacji warstw kronieñskich, zwi¹zany by³ lokalny rozwój olistostrom. Obszarem ród³owym by³a zarówno pryzma akrecyjna rozwijaj¹ca siê na po³udniowym obrze¿eniu basenu
l¹skiego jak i lokalne wyniesienia w obrêbie tego basenu. Olistolity eoceñskich, pstrych ³upków,
masywnych ³upków i margli, pakietów cienko³awicowego fliszu typu warstw hieroglifowych
i ³upków zielonych oraz ³upków menilitowych i rogowców spotyka siê w warstwach kronieñskich na S od Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony, miêdzy Su³kowicami a Mucharzem (Cieszkowski & Polak 1998). Towarzysz¹ im piaskowce i drobne zlepieñce ze znacznym udzia³em okruchów wêglanowych, w tym m.in. z du¿ymi i ma³ymi otwornicami,
okruchami litotamnii i mszywio³ów, czasem ze szcz¹tkami makrofauny, a niekiedy z wiêk-
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szymi otoczakami wapieni mezozoicznych i ska³ krystalicznych. Utwory te przypominaj¹
piaskowce i zlepieñce grojeckie jednostki przedmagurskiej. W najbardziej wewnêtrznej ³usce
p³aszczowiny l¹skiej, ods³oniêtej u czo³a nasuniêcia magurskiego w zatoce skrzydlañskiej,
zosta³y zidentyfikowane w stropie warstw menilitowych i w najni¿szej czêci piaskowców
cergowskich olistostromy (Cieszkowski & Polak 1998, Polak 1999) z³o¿one z wielkich
olistolitów d³ugoci do kilkuset metrów, z³o¿onych z utworów formacji grodziskiej i wierzowskiej, jak te¿ utworów niefliszowych, m.in. margli eoceñskich. Nad Jeziorem Ro¿nowskim w ni¿szej czêci warstw kronieñskich wystêpuj¹ olistolity ³upków menilitowych, margli globigerinowych i piaskowców magdaleñskich, a w stropowej tak¿e pstrych ³upków
i utworów typu warstw inoceramowych. Niewykluczone, ¿e kredowe i eoceñskie utwory
w sp¹gu piaskowców cergowskich w Klêcznach i Kurowie (por. Cieszkowski 1992 i literatura
tam cytowana) te¿ reprezentuj¹ olistostromê, a ca³y profil tam wystêpuj¹cy reprezentuje ³uskê
p³aszczowiny l¹skiej, a nie jednostkê strefy przedmagurskiej. Wydaje siê, ¿e równie¿ jednostka opisywana tradycyjnie jako ³uska przedmagurska w rejonie ¯ywca i Koniakowa, to
w gruncie rzeczy element p³aszczowiny l¹skiej, a wystêpuj¹ce w niej utwory towarzysz¹ce
warstwom kronieñskim s¹ olistostromowego pochodzenia.
Z po³udniowym obrze¿eniem basenu l¹skiego nale¿y te¿ wi¹zaæ wystêpowanie w obrêbie dolnej, oligoceñskiej czêci warstw kronieñskich kilkudziesiêciometrowego bloku,
lub zespo³u bloków, g³ównie ³upków czerwonych wieku póna kreda  eocen znanych z Mi³kowej na SE od Ro¿nowa (l¹czka 1963). Podobne bloki wystêpuj¹ w Kostrzy na W od
¯egociny. Reprezentuj¹ one po³udniow¹ ilast¹ facjê, zwi¹zan¹ z ni¿sz¹ czêci¹ po³udniowego sk³onu basenu l¹skiego, którego czêæ wy¿sza objêta by³a facj¹ marglist¹ (l¹czka &
Gasiñski 1985). Zbli¿onego wieku s¹ olistostromy wystêpuj¹ce w po³udniowo-wschodniej
czêci basenu l¹skiego w obrêbie warstw kronieñskich. Wystêpuj¹ one, podobnie jak i poprzednie, w s¹siedztwie poziomu wapieni jasielskich, tworz¹c szereg soczewek gruboci od
paru do kilkudziesiêciu metrów i d³ugoci do paru kilometrów. Ci¹gn¹ siê one z przerwami
przesz³o 100 kilometrów od Roztok Dolnych ko³o Baligrodu a¿ po Karpaty ukraiñskie (Wójcik 1906, l¹czka 1961, l¹czka & Wieser 1962). Zwi¹zane s¹ one z odnowieniem kordyliery Bukowca istniej¹cej pomiêdzy basenem l¹skim a dukielskim. Wielkoæ redeponowanych
bloków mo¿e przekraczaæ kilkadziesi¹t metrów. Reprezentowane s¹ one przez fyllity ³yszczykowe, gnejsy serycytowe, amfibolity, metaamfibolity, marmury, kwarcyty oraz wapienie
organodetryczne, margle i ³upki margliste z pónoeoceñsk¹ i oligoceñsk¹ faun¹ p³ytkowodn¹.
Przypuszczalnie nieco m³odsze s¹ poziomy egzotykowe stwierdzone w obrêbie ni¿szej,
piaskowcowej czêci warstw kronieñskich w Strachocinie i Grabówce ko³o Grabownicy
Starzeñskiej, na zachód od Sanoka (Fig. 1). Wystêpuje tu jednak odmienny zespó³ ska³ egzotykowych, reprezentowany przez granity dwu³yszczykowe i muskowitowe, granitognejsy,
granoporfiryty, porfiryty oraz w podrzêdnych ilociach ³upki kwarcowo-serycytowe, marmury o wielkoci dochodz¹cej do kilkunastu centymetrów (Gawe³ 1931, 1932). Ca³kowicie
odmienny sk³ad egzotyków i niewielki obszar ich wystêpowania wskazuje, ¿e w czasie
oligceñskiej kompresji wypiêtrzy³a siê lokalnie w obrêbie pó³nocnej czêci basenu l¹skiego
kordyliera zbudowana g³ównie ze ska³ granitowych.
Pod koniec sedymentacji fliszowej, w najm³odszym oligocenie i we wczesnym miocenie, w obrêb basenu l¹skiego dosta³y siê du¿e iloci materia³u pochodz¹cego z wypiêtrzaj¹cej
siê, brze¿nej czêci basenu magurskiego oraz jednostek przedmagurskich, jak te¿ pochodz¹-
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cego ze sk³onu i szelfu kordyliery l¹skiej, buduj¹c czêæ pó³wyspów £u¿nej i Harklowej oraz
p³aty Sko³yszyna, Lipnicy, Kluczowej, Ko³aczyc (Szymakowska 1976, l¹czka & Oszczypko
1985, Jankowski 2007).
Praca by³a finansowana ze rodków projektu badawczego MNiSW nr N N307 2497 33
oraz DS 11.11.140.447.
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