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Geneza szeregów spêkañ kulisowych w warstwach wapieni cieszyñskich
okolic Cieszyna
Marek Koprianiuk*
Na badanym obszarze wydzielono dwie grupy szeregów spêkañ kulisowych: œciêciowe i ekstensyjne. Szeregi
œciêciowe tworz¹ dwa zespo³y szeregów skoœnych w stosunku do kierunku regionalnych struktur fa³dowych. Szeregi ekstensyjne natomiast sk³adaj¹ siê na zespo³y:
poprzeczny i pod³u¿ny w stosunku do tych struktur.
Geneza szeregów œciêciowych jest zwi¹zana z drugorzêdn¹ tensj¹ w strefie œcinania. Szeregi ekstensyjne, zaœ,
powstaj¹ w peryferycznych strefach istniej¹cych ju¿
powierzchni spêkañ (np. spêkañ ciosowych), które rozwinê³y siê w p³aszczyŸnie naprê¿enia g³ównego (F1–F2), a
wiêc równie¿ ekstensyjnie. Przejœcie w szereg kulisowy
jest zainicjowane przez reorientacjê maksymalnego
naprê¿enia g³ównego F1.
Geometria szeregów œciêciowych ró¿ni siê od geometrii szeregów ekstensyjnych. Zasadniczy wp³yw na geometriê szeregów maj¹ dwa parametry: k¹t (*) miêdzy

azymutem pojedynczego spêkania w szeregu (a) a azymutem szeregu (A) oraz stosunek zak³adki (odcinka, wzd³u¿
którego s¹siednie spêkania zachodz¹ na siebie) pomiêdzy
s¹siednimi spêkaniami w szeregu (z) do d³ugoœci tych spêkañ (d). Ustalono charakterystyczne, geometryczne parametry pozwalaj¹ce na rozró¿nienie szeregów œciêciowych
od szeregów ekstensyjnych. Szeregi œciêciowe cechuj¹ siê
znacznymi wartoœciami k¹tów " (26–45o) oraz du¿ymi
wartoœciami zak³adki z/d (0,4–1). W przypadku szeregów
ekstensyjnych k¹t * w przybiera mniejsze wartoœci (0–26o)
oraz mniejsze wartoœci zak³adki z/d (0–0,4). Charakterystyczn¹ cech¹ ekstensyjnych szeregów kulisowych s¹
asymetryczne zakoñczenia pojedynczych spêkañ. Asymetrycznoœæ objawia siê rozwidleniem jednego z dwóch
koñców spêkania i jest wynikiem mechanicznych interakcji miêdzy s¹siednimi spêkaniami w czasie ich rozwoju.
Przedstawione kryteria rozpoznawcze szeregów œciêciowych i szeregów ekstensyjnych umo¿liwiaj¹ w³aœciw¹
identyfikacjê szeregów kulisowych w terenie.

Rozwój spêkañ i uskoków w piaskowcach kwarcytycznych seisu pokrywy autochtonicznej Tatr w rejonie Suchego Wierchu Ornaczañskiego
Miros³aw Ludwiniak*, Jacek Rubinkiewicz*
Badaniami zosta³y objêtê spêkania i uskoki wystêpuj¹ce w s³abo zaburzonych tektonicznie piaskowcach
kwarcytycznych seisu, le¿¹cych w najni¿szej czêœci profilu
jednostki autochtonicznej w Tatrach polskich.
W wyniku przeprowadzonych badañ, polegaj¹cych na
analizie geometrycznej i genetycznej spêkañ i uskoków
odtworzono pola peleonaprê¿eñ i etapy ewolucji tych
struktur w powi¹zaniu z ogólnie przyjêtymi etapami ewolucji Tatr.
Najstarszymi spêkaniami s¹ spêkania œciêciowe systemu S, które powsta³y w wyniku kompresji o kierunku
SSW–NNE w ska³ach niemal poziomych lub lekko wychylonych ku pó³nocy. W etapie tym mog³y powstawaæ równie¿ uskoki zespo³u F1 w wyniku poœlizgów wzd³u¿

powierzchni u³awicenia lub bliskich tym powierzchniom.
Nast¹pi³o to po wczesnym turonie, a przed koniakiem.
Kolejny etap ewolucji omawianych struktur by³
zwi¹zany z rotacyjnym wypiêtrzeniem Tatr w miocenie.
Sukcesywnie zaczê³y powstawaæ spêkania zespo³u L w
stopniowo wypiêtrzaj¹cych siê ska³ach seisu w wyniku
dzia³ania ekstensji o œrednim kierunku SSW–NNE. W tym
czasie dosz³o równie¿ do powstania uskoków normalnych
systemu F2 z równoczesnym otwieraniem siê czêœci ze spêkañ systemu S oraz odm³odzeniem uskoków zespo³u F1.
W ostatnim etapie ewolucji (plejstocen? — dziœ)
powstawa³y osuwiska konsekwentno-strukturalne, powoduj¹ce skrêcenia pakietów warstw ³¹cznie z wystêpuj¹cymi tu spêkaniami. Mog³o równie¿ dojœæ do
reaktywacji czêœci z uskoków zespo³u F1
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