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Tektonika góry

Lopień

(Beskid Wyspowy)

Andrzej Konon
Celem badań była analiza tektoniczna rejonu góry Łopień
(Beskid Wyspowy) po północne zbocza góry Wyszczas (ryc. l ,
2) na podstawie zdjęcia geologicznego w skali l : 10 000, uzupeł
nione o fotointerpretację zdjęć lotniczych w skali l : 25 000.
Pierwsze wzmianki o geologii tego obszaru to prace
Paula (1886 bonajid e Gołąb, 1947), Szajnochy (1895 bona
fide Gołąb , 1947), Gołąba (1947), Bobera i Oszczypki
(1962, 1964). Obraz kartograficzny i tektoniczny przedstawiono na Mapie geologicznej, ark. Rabka w skali l : 50000
(Świderski, 1953a) wraz z objaśnieniami (Świderski,
1953b), Szczegółowej mapie geologi cznej Polski, ark. Mszana Dolna w skali l : 50000 (Burtan, 1974) z objaśnieniami
(Burtan , 1978), Mapie geologicznej Polski w skali l : 50000
ark. Limanowa, wydanie tymczasowe (Burtan & SkoczylasCiszewska, 1966), Mapie geologicznej w skali l : 200000
- ark. Nowy Sącz (Burtan i in., 1981) oraz na Mapie
geologicznej w skali l : 500000 (Żytko i in., 1989).
Na badanym terenie występują trzy serie litostratygraficzne (Burtan , 1974, 1978) - magurska, śląska i podśląska
należące do trzech jednost ek tektonicznych: magurs
kiej,
śląskiej i podśląskiej . Serie śląska i podśląska występu
jące
w północno-zachodniej części terenu (ryc. 2) nie były przedmiotem badań.
Na badanym terenie w obrębie serii magurskiej wystę
pują dwie strefy facjalne (Sikora & Żytko, 1959; Węcławik,
1969; Oszczypko, 1973; Cieszkowski i in., 1989): raczańska
(gorlicka) i bystrzycka (sądecka) . W pracy zastosowano
powszechny dla tych stref podział według Świderskiego
(1953b) i Burtan (1978) na: warstwy inoceramowe (ropianieckie; warstwy z Ropy - propozycja Ślączki i Miziołka
nazwy wprowadzonej przez Uhliga w 1988 bona fide Ślą
czka & Miziołek 1995 - formacja z Mogielicy, Ropy propozycja Wójcik i in., 1996), łupki pstre (fonnacja łupków
z Łabowej - Birkenmajer & Oszczypko, 1989; Oszczypko
i in., 1990; Oszczypko, 1992), warstwy hieroglifowe (formacja hieroglifowa z Grzechyni - propozycja Wójcik i in. ,
1996) i warstwy magurskie (formacja magurska - Birkenmaj er & Oszczypko, 1989; Oszczypko i in., 1990; Oszczypko, 1992, formacja piaskowców magurskich - propozycja
Wójcik i in., 1996). W badanym rejonie stwierdzono niepeł
ny profil litostratygraficzny. Z badań Oszczypki (1992)
wynika, że miąższość warstw magurskich w jednostce raczańskiej można oszacować na około 1000 metrów,
gdy w
profilu z góry Łopień stwierdzono około 650--700 metrów.

Tekton ika
Na badanym terenie w obrębie jednostki magurskiej
wydzielono dwa elementy tektoniczne: na północy skibę
Gór Wyspowych (Świderski, 1953b) odpowiadającą skibie
Beskidu Wyspowego (Mastella, 1988) oraz na południe od
niej - skibę Mogielicy (Świderski, 1953b).
Materiał opracowano zgodnie z zaleceniami Jarosze
wskiego (1972) iMastel li (1988) dla każdej jednostki tektonicznej i mniejszych obszarów jednoro dnych wchodzących
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w jej skład . Wyróżniono strefy (ryc. 3): I - łuski brzeżne,
Uw - północne skrzydło synkliny Łopienia - część zachodnia, IlE - północne skrzydło synkliny Łopienia - część
wschodnia, IIIw - południowe skrzydło synkliny Łopienia
część zachodnia, IIIE - południowe skrzydło synkliny
Łopie
nia - część wschodnia, IV - strefa nasunięcia Skiby Mogielicy. W pracy wykorz ystano część pomiarów z pracy
Chlebowskiego (1992) przy konstrukcji diagramów konturowych położenia warstw , dla strefy Uw i III w.
Terminologię tektoniczną stosowano wg Jaroszewskiego (1994), a dla skał uskokowych wg Sibsona (1977) oraz
Buchera i Freya (1994).
Skiba Beski du Wysp owego

Strefa łusek brzeżnych. Strefa łusek brzeżnych występu
je na północ od głównego nasunięcia synkliny Łopienia (ryc.
2). Szerokość tej strefy, na badanym terenie, wynosi w części
zachodniej około 2200 metrów, do około 2600 metrów w
części wschodniej (ryc. 2). Łuski brzeżne mają w przybliż
eniu
przebie g równoleżnikowy. Dominują położenia warstw
100/35-60N oraz 75-85/40--65S (ryc. 3-I). Nasunięcia łusek
dochodzą skośnie do brzegu nasunięcia jednostki magursk
iej
(ryc. 2). Potwierdza to pogląd (Książkiewicz, 1972), że północ
na granica nasunięcia jednostki magurskiej jest erozyjna.
Nasunięcia poszczególnych łusek są stwierdzane w
terenie
jako wąskie strefy mikrobrekcji i kataklazytów. Łuski tej strefy
w części północnej i południowej mają charakter synklin.
Rozdziela je łuska środkowa o charakterze antykliny o niemal
całkowicie wytartym skrzydle brzusznym (ryc. 2, 4).
Synklin a Łopienia. Łopieńjest izolowaną, "wyspową"
górą (ryc. 1). Jest to płaska synklina zbudowana
z warstw
od inoceramowych po magurskie w jej jądrze (ryc. 2, 4).
Cechuje ją asymetryczność nachylenia skrzydeł (ryc. 4). W
skrzydle południowym, bardziej stromym dominują warstwy o położeniu 90/30N (ryc. 3 - IIIw, Uh) w północnym,
mniej stromym - 60/18S w części zachodniej (ryc. 3 Uw). Położenie osi synkliny Łopienia, obliczone z diagramów (ryc. 4), wynosi 80/4E, a płaszczyzny osiowej 79/82S.
Synklina Łopienia jest nasunięta, jak to wynika z przebiegu linii intersekcyjnej głównego nasunięcia a-a (ryc. 2),
na odległość co najmniej 1700 m. Od południa ogranicza ją
nasunięcie skiby Mogiel icy na skibę Beskidu Wyspow
ego
o przebiegu w przybliżeniu W-E. Liczne, mniejsze nasunię
cia przecinają wschodnie, niższe partie tej synkliny (ryc. 2).
Wśród nich wyróżnia się nasunięcie ciągnące się wzdłuż
potoku Czarna Rzeka. Nasunięcie to, na zachód od uskoku
obcinającego zachodnie zbocza góry Świerczek, przechodzi
w uskok odwrócony o kilkudziesięciometrowym zrzucie.
Przypuszczalnie wiąże się to z rozpraszaniem ku górze, w
warstwach magurskich, ruchu nasunięciowego, co jest efektem, zgodnie z Morleyem (1986), kompensacji ruchu nasunięciowego przy wyjściu nasunięcia na powierzchnię
terenu.
Powierzchnie większych nasunięć, na badanym terenie,
są nachylone pod kątem 30--45 0 na S. Nasunięcia, w większo

ści mają charakter stref, o miąższości od kilku do
kilkunastu
metrów, w których występują złuskowane fragmenty ławic ,
rozdzielone rnikrobrekcjami zmielonych piaskowców i łup-
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Kraków

Imbrykacyjny charakter tych łusek, ich geometria oraz
nad nasunięciem a-a a pod nasunięciem n-n
(ryc. 4 - przekrój 2-2) wskazują, zgodnie z terminologią
Woodcocka i Fischera (1986), że są one podobne do dupleksu kontrakcyjnego.
Dupleksowanie zaszło w obrębie warstwo większej
podatności w stosunku do warstw magurskich, w łupkach
pstrych, warstwach inoceramowych oraz warstwach hieroglifowych. Dupleks, zgodnie z modelem kinematycznego
rozwoju dupleksu z równoległymi nasunięciami stropowym
i spągowym (Boyer & Elliot, 1982), prawdopodobnie powstał pod nasunięciem n-n (ryc. 2). Świadczy o tym przekraczający układ tego nasunięcia stwierdzony w rejonie
wschodniego zakończenia synkliny Lopienia. Imbrykacja
tych łusek jest podobna do dupleksu, który opisuje Mitra
(1986) dla Sawtooth Ranges, a dla rejonu sąsiadującego
Mastella (1988).
Struktura irnbrykacyjna mogła powstać prawdopodobnie
wskutek występowania w podłożu nasunięcia a-a progu, na
przedłużeniu którego występuje okno tektoniczne Klęczan-Pi
sarzowej. Podobne obserwacje o istnieniu równoleżnikowych
depresji i elewacji opisał Kozikowski (1956) w rejonie Klęczan
iMastella (1988) w rejonie okna tektonicznego Mszany Dolnej. Kozikowski (1958) stwierdził, we wschodniej części okna
Klęczan-Pisarzowej, spiętrzenie warstw inoceramowych na
południowym obrzeżeniu okna i brak tego zjawiska na północ
nym obrzeżeniu. Wiercenia z rejonu Klęczan wykazują także
łagodniejszy charakter warstw od strony N (Kozikowski, 1958).
Potwierdza to spostrzeżenia Knipe'a (1985) i Mastelli (1988) o
występowaniu intensywniejszego złuskowania warstw w miejscach, gdzie płaszczowina przekraczała próg w podłożu. Mapa
pionowych granic gęstościowych, wyznaczonych z pola ~G
(Doktór i in., 1987), sugeruje także występowanie stref niecią
głości na większych głębokościach związanych z dyslokacjami
lub granicami litologicznymi w rejonie zachodniego zakończenia
okna tektonicznego Klęczan-Pisarzowej.
występowanie

D
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu
Książkiewieza , 1965)
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ków ilastych oraz kataklazytami złożonych głównie z minerałów ilastych oraz kwarcu.

Strefa łusek w północnym skrzydle synkliny Lopienia. Synklina Lopienia nasuwa się na łuski brzeżne wzdłuż
głównego nasunięcia synkliny Lopienia a-a, a we wschodniej części, także wzdłuż nasunięcia n-n (ryc. 2). W części
wschodniej obszaru badań stwierdzono, zgodnie z przypuszczeniami Świderskiego (1953b), przejawy tektoniki
kontrakcyjnej, objawiającej się w postaci licznych, imbrykacyjnie ponasuwanych na siebie łusek, o rozciągłości równoleż
nikowej (ryc. 2). Ich szerokość waha się od 20 do 300 metrów
(ryc. 4). Luski te odsłaniają się w północnym skrzydle synkliny
Lopienia, w dolinie Słopniczanki, w miejscu gdzie to skrzydło
nasunięte jest na łuski brzeżne (ryc. 2, 4).
Miąższość warstw oraz geometria łusek sugerują, że
poszczególne nasunięcia, oddzielające łuski, zbiegają się do
subhoryzontalnego nasunięcia lub nasunięć na głębokości
około 0-100 m npm (ryc. 4).

~_ _--,-_ _---,
2, km

ś

Jednostki grupy średniej:

ITJ
Jednostka magurska:
~

,varshvy

~ magurskie
warshvy
hieroglifowe
lupki
pstre
warshvy
inoceram owe
osie antyklin
osie synklin
~

uskoki odwrócone
~ ,b
uskoki: a - pewne
b _ prawdopodobne
a '"
........... nasunięcie jednostki magurskiej
:-""'~:;::=I _ _ nasunięcia w obrębie skiby
a
Beskidu Wyspowego:
~~:::~~
a - wyższego rzędu, b - niższego
nasunięcie skiby Mogielicy

--r--

y---.

linia przekroju geologicznego

Ryc. 2. Mapa geologiczna rejonu góry
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metrów (Mitra, 1986). Na podstawie map PO-

łtowicza (1985) z północno-zachodniej części
okna tektonic znego Klęczan-Pisarzowej

można stwierdzić, że dzisiejsze różnice

wyso-

kości spągu jednostki magurskiej wynoszą od

2-4-8-12- 16 %

Q27

2-4-6-8-12 %

strefy podziału obszaru
I badań na jednorodne
przedziały terytorialne
2-4-6-8- 12 % gradacja pól procentowych
} linia przekroju
c:Ib ilość pomiarów

2-4-6-8-1 2 %

około - 1000 m npm do około 250 m npm.
Rampa więc mogła mieć kilkaset metrów wysokości. Należy jednak uwzględnić nierównomieme wydźwignięcie struktur tektonicznych
na skutek inwersji. W tym przypadku termin
inwersja, użyty za Cowardem i in. (1994), jest
stosowany dla scharakteryzowania obszarów
cechujących odwrócenie wyniesienia lub subsydencji. Przybliżone przemieszczenia pionowe (połtowicz, 1985), określone na podstawie
pomiaró w ciśnień dennych z wierceń, wynoszą przykładowo dla jednostki grybowskiej,
zalegającej bezpośrednio pod jednostką magurską, od 30 do 600 fi.
Charak ter tektoni ki opisane j we
wschod niej części góry Łopień wyraźnie
wskazu je na obecność kompre sji skoncen trowane j w zachodn im przedłużeniu okna
tekonic znego Klęczan-Pisarzowej.

Ryc. 3. Diagramy położenia warstw (projekcja normalnych na dolną
półkulę)

Geometria łusek jest kontrolowana m.in. przez kąt nachylenia
stopnia rampowego i jej wysokość (Mitra, 1986). Metodą Suppe
(1983) można oszacować kąt nachylenia opisywanej rampy na
około 15° _18°. Na podstawie mapy Połtowicza (1985) kąt ten, w
rejonie na zachód od Klęczan, osiąga wartość około 25°.
Zgodnie z przekrojami Mastelli (1988), podobne wartości
kąta nachylenia rampy, od 10(l d020° ,występuJąwp
.
ołudni owym
obrzeżeniu okna tektonicznego Mszany Dolnej. Złuskow
anie
powstało w tym rejonie prawdopodobnie w oparciu o
istniejący
stopień rampowy, o wysokości 500 -600 m, wzdłuż linii łączącej
południowe brzegi okien tektonicznych Mszany DIn. i
Szczawy.
Wysokości progu mogą być różne nawet do 3000
~~~41------------

3
S

skiby
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Nasunięcie skiby Mogiel icy jest bardzo dobrze czyteln
e
na zdj ęciach lotniczy ch i w terenie. Wzdłuż nasunięcia, o
położeniu 85-95/3 0S, kontaktują się warstwy inocera mowe
skib Mogieli cy i Beskidu Wyspow ego oraz łupki pstre należące do skiby Beskidu Wyspow ego . W strefie nasunię
cia
dominują warstw y o położeniu 90/20S i 100/27N (ryc.
3IV). Znaczna liczba warstw o mniejszych upadach (ryc. 3 IV) jest spowod owana złuskowaniem w obrębie tej strefy.
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cie jednostki magurskiej na
to więc
uskoki ponasunięciowe (ryc.
2). Niektóre uskoki są przykryte przez nasunięcia, czyli są
przednasunięciowe (ryc. 2).
Część uskoków, jak na to

Literatura

jednostkę śląską. Są

Wł----~'------łE

wskazują występujące fałdki

o osiach pionowych oraz sigmoidalne podgięcia warstw i
s
lustra tektoniczne z poziomyRyc. 5. Diagram rozetowy poło mi rysami, należy uznać jako
żenia uskoków
uskoki przesuwcze. Na ruch
przesuwczy wskazuje również kulisowy układ uskoków, na przykład w środkowej
części doliny Słopniczanki (ryc. 2). Uskok ten pokrywa się
z dyslokacją wyznaczoną badaniami geofizycznymi (Doktór i in., 1987). Prawdopodobnie uskokami przesuwczymi
są także: uskok przecinający zachodnią część góry Łopień
(ryc. 2) oraz uskok występujący w zachodniej części góry
Świerczek (ryc. 2), na co wskazuje ich kulisowy układ.
Bliższa analiza tektoglifów oraz przesunięć linii intersekcyjnych pozwala sądzić , że usk~ki te zostały prawdopodobnie
odmłodzone jako zrzutowe. Slizgi biegowe uskoków przesuwczych dochodzą do kilkudziesięciu metrów. Uskoki
przesuwcze o kierunku NNE-SSW są lewoskrętne, a NNWSSE prawoskrętne (ryc. 2). Występowanie zespołów uskoków NNE-SSW i NNW-SSE potwierdzają badania
teledetekcyjne i geofizyczne (Doktór i in., 1987). Uskoki
przesuwcze obu zespołów przecinają się pod kątem 50° (ryc.
5). Cechy te świadczą, wg kryteriów Freunda (1974), że oba
zespoły tworzą prawdopodobnie komplementarny, sprzężo
ny układ uskoków, tak jak to stwierdził Mastella (1988) na
SW od opisywanego terenu. Badania Tokarskiego (1975) i
Mastelli (1988) uskoków przesuwczych, prowadzone w jednostce magurskiej , sugerują, że są to w większości uskoki
pofałdowe, gdzie pierwotnie ruch był przesuwczy, a dopiero
potem zrzutowy. Inne uskoki, stwierdzone na terenie badań,
są zrzutowe oraz zrzutowo-przesuwcze. Wielkość zrzutów
waha się od decymetrów do kilkudziesięciu metrów.

Podsumowanie
Główną strukturą na badanym terenie jest, należąca do skiby
Beskidu Wyspowego, synklina Łopienia. Ma ona znacznie bardziej skomplikowaną budowę niż to dotychczas przedstawiano.
Synklinę Łopienia o powierzchni osiowej 84/82S i osi 85/3E,
ogranicza od południa nasunięcie skiby Mogielicy. Synklina ta
nasunięta jest na strefę łusek brzeżnych, co najmniej 1,7 km.
Nasunięcia w jednostce magurskiej cechuje kierunek
zbliżony do rozciągłości struktur geologicznych 50-120°
oraz kąt nachylenia 30-45S. W budowie synkliny Łopienia
uwidacznia się wyraźna dwoistość. Występują tu partie wyższe, mniej skomplikowane oraz niższe, mocniej zaangażo
wane tektonicznie, podobne do dupleksu kontrakcyjnego.
Ta struktura imbrykacyjna prawdopodobnie powstała w wyniku oparcia się nasuwającej się jednostki magurskiej o
próg, zlokalizowany na przedłużeniu dzisiejszego okna tektonicznego Klęczan-Pisarzowej i wydzielenia subhoryzontalnych nasunięć, różnych od nasunięcia głównego.
Stwierdzono występowanie regularnej sieci uskoków
NNW-SSE i NNE-SSW. Uskoki mają charakter przesuwczy, zrzutowy i prawdopodobnie zrzutowo-przesuwczy.
Uskoki przesuwcze tworzą prawdopodobnie komplementarny układ uskoków.
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