Przegl¹d Geologiczny, vol. 49, nr 9, 2001

Analiza dynamiki uskoku Mýto–Tisovec
František Marko*, Rastislav Vojtko*
Du¿a strefa uskokowa Mýto–Tisovec o przebiegu NW–SE i kruchym charakterze
oddzia³ywuje wyraŸnie na œrodkow¹ czêœæ
Zachodnich Karpat (ryc. 1). Przecina ona i przemieszcza mezozoiczno-alpejskie jednostki tektoniczne, a tak¿e jest reprezentowana przez strefê
wyraŸnych anomalii geofizycznych. Dziêki
wystepowaniu zró¿nicowanych wiekowo ska³, na
które oddzia³ywa³a dynamika strefy uskokowej
Mýto–Tisovec, mo¿liwe by³o odtworzenie
z³o¿onej historii tektonicznej tego od dawna
aktywnego uskoku, która znajduje odbicie w
obecnej budowie terenu. Jako narzêdzie do rekonstrukcji historii uskoku zosta³a u¿yta analiza paleonaprê¿eñ na podstawie przemieszczeñ na
ma³ych uskokach metod¹ inwersyjn¹ Angeliera w
po³¹czeniu z kartowaniem geologicznym strefy
otaczaj¹cej uskok, ze szczególnym uwzglêdnieniem przemieszczeñ uskokowych. Kluczow¹
rolê odegra³a analiza paleonaprê¿eñ, która
pozwoli³a na odtworzenie orientacji dawnego
pola
naprê¿eñ
na
obszarze
uskoku
Mýto–Tisovec. Dane o przemieszczeniach
uskokowych pochodzi³y ze ska³ od permo-triasu po œrodkowy miocen. Umo¿liwi³y one
wyró¿nienie 7 nastêpuj¹cych po sobie etapów
paleonaprê¿eñ od kredy do dziœ. Podczas ewolucji tektonicznej uskok Mýto–Tisovec ulega³
zmianom kinematycznym w warunkach zmieniaj¹cego sie pola paleonaprê¿eñ. Funkcjonowa³ on jako dekstralna odwrócona, sinistralna
normalna, krucha strefa œcinania. Orientacja osi maksymalnego naprê¿enia rotowa³a zgodnie z ruchem wskazówek zegara od NW–SE w górnej kredzie do NNE–SSW we
wczesnym paleogenie i W–E w póŸnym miocenie. Okresy
kompresji wystêpowa³y na przemian z okresami ekstensji,
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przy zachowanej orientacji g³ównych osi naprê¿eñ. Orientacja najm³odszego pola naprê¿eñ wykazuje w przybli¿eniu NNW–SSE kompresjê, która uruchomi³a dekstralny
ruch przesuwczy wzd³u¿ uskoku Mýto–Tisovec, prowadz¹cy z kolei do dekstralnego przemieszczenia przecinaj¹cego go uskoku murañskiego i badeñskich wulkanitów.
Ta najm³odsza sejsmogeniczna aktywnoœæ mo¿e byæ odpowiedzialna za powstanie potê¿nych obrywów mezozoicznych ska³ wêglanowych obserwowanych w pobli¿u strefy
uskoku.

G³ówne dyslokacje Karpat wewnêtrznych na obrazach satelitarnych
Wojciech Ozimkowski*
Lineamenty widoczne na zdjêciach lotniczych i obrazach satelitarnych s¹ zapewne powierzchniowymi przejawami m³odej aktywnoœci tektonicznej wg³êbnych
nieci¹g³oœci pod³o¿a (Ostaficzuk, 1981). Stosowana zwykle do ich wyznaczania interpretacja wizualna jest metod¹
w znacznym stopniu subiektywn¹ — interpretacje tego
samego obrazu wykonane przez dwóch interpretatorów
mog¹ siê znacznie ró¿niæ. W celu zmniejszenia subiektywizmu mo¿na zastosowaæ zabieg polegaj¹cy na na³o¿eniu
na siebie wiêkszej iloœci (ponad 20) interpretacji tego
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samego obrazu wykonanych przez ró¿ne osoby, co pozwala
na wyznaczenie lineamentów uznanych za niew¹tpliwie
czytelne przez wiêkszoœæ interpretatorów (Ozimkowski &
Mardal, 1994). Metoda ta — nazwana metod¹ pokryæ wielokrotnych (Karnkowski & Ozimkowski, 1998) — pozwala
klasyfikowaæ lineamenty wed³ug stopnia ich czytelnoœci
(procent interpretatorów wyznaczaj¹cych dany lineament),
a tak¿e szacowaæ szerokoœæ strefy lineamentu, co jest trudne
przy interpretacji wykonywanej przez pojedyncz¹ osobê.
Interpretowany obraz pochodzi z satelity Landsat 2, a
wiêc ma 185 x 185 km i obejmuje po³udniow¹ czêœæ
p³aszczowiny magurskiej, pieniñski pas ska³kowy, Tatry,
Podhale, ca³¹ œrodkow¹ S³owacjê od Wielkiej Fatry po
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lokacji. Czêœæ odzwierciedla przebieg
struktur fa³dowych, b¹dŸ granic geologicznych miêdzy ogniwami o ró¿nej
odpornoœci, niektóre zaœ s¹ wyraŸnie
zwi¹zane z dolinami rzek (choæ wzd³u¿
tych dolin nie ma wykartowanych dyslokacji).
Na analizowanym obrazie najlepiej
jako lineamenty s¹ czytelne uskoki o kierunkach SW–NE: ograniczaj¹ce od NW
Tatry, pó³nocna granica Tatr (choæ trudno tu mówiæ o dyslokacji), du¿o gorzej
zaœ jest czytelna ich po³udniowa granica
(niew¹tpliwie uskokowa). Dobrze jest
równie¿ czytelna pó³nocna granica Ni¿nych Tatr. Pieniñski pas ska³kowy jest
czytelny w œrodkowej i zachodniej czêœci obrazu („lineament przypieniñski” —
Mahel & Buday, 1967), na wschodzie
zaœ wystêpuje lineament równoleg³y do
niego, lecz przesuniêty o kilka km na
po³udnie od granicy pasa. Wiele wyznaczonych
lineamentów
stanowi
przed³u¿enie znanych uskoków, b¹dŸ te¿
s¹ do nich równoleg³e.

Opracowanie wykonano w ramach
Ryc. 4. Porównanie obrazu lineamentów uzyskanego metod¹ pokryæ wielokrotnych tematu BW 1484/9 na Wydziale Geologii
(szare cienkie linie) z przebiegiem g³ównych stref dyslokacyjnych na obszarze S³owa- UW.
cji (czarne grube linie)

Koszyce, a na SE siêga do granic Wielkiej Niziny Wêgierskiej (za Miskolc). Zosta³ wykonany w paœmie 6 (bliska IR).
Analizowano jego odbitkê fotograficzn¹ w skali 1 : 1 000 000.
W celu wykonania interpretacji metod¹ pokryæ wielokrotnych wykorzystano 40 interpretacji indywidualnych, które po zeskanowaniu i wektoryzacji na³o¿ono no siebie,
tworz¹c interpretacjê zbiorcz¹, a nastêpnie osadzono na
podk³adzie topograficznym. Umo¿liwi³o to porównywanie
wyników interpretacji z mapami geologicznymi w ró¿nych
skalach (Biely i in., 1996; Vozár & Ka er, 1996), a tak¿e przebiegiem sieci rzecznej i innych elementów rzeŸby terenu.
Z porównania przebiegu g³ównych stref dyslokacyjnych na obszarze S³owacji (uwzglêdnionych na wymienionych mapach) z obrazem lineamentów uzyskanych metod¹
pokryæ wielokrotnych (ryc. 1) wynika, ¿e podobnie jak na
innych obszarach (Ozimkowski & Mardal, 1994) jedynie
czêœæ lineamentów jest zgodna z przebiegiem znanych dys-
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Uwagi o fa³dach regionalnych w polskich Karpatach zewnêtrznych
Ryszard Szczêsny*
Praca przedstawia dotychczasowe wyniki studiów nad
odtworzeniem regionalnych kierunków kompresji odpowiedzialnych za uformowanie struktur fa³dowych I rzêdu
w obrêbie p³aszczowin magurskiej i œl¹skiej w polskiej
czêœci Karpat zewnêtrznych.
P³aszczowiny magurska i œl¹ska bêd¹ce najwiêkszymi
elementami tektonicznymi polskiego odcinka Karpat zewnêtrznych s¹ w przekroju poprzecznym silnie sfa³dowane.
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W ich obrêbie wyró¿niæ mo¿na od kilku do kilkunastu równoleg³ych do siebie struktur fa³dowych. Rozci¹g³oœæ tych
fa³dów ma zasiêg regionalny i zwykle przekracza kilkadziesi¹t kilometrów (Ksi¹¿kiewicz, 1972; Poprawa &
Nemèok, 1988–1989).
Niniejsze opracowanie zosta³o wykonane w oparciu o
analizê pomiarów po³o¿eñ warstw zebranych z opublikowanych — zakoñczonych i tymczasowych arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000,
obejmuj¹cych zasiêgiem obszar wystêpowania utworów
p³aszczowiny magurskiej i œl¹skiej. Kompletowane dane
uzupe³niono w czêœci bieszczadzkiej pomiarami
833

