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patach fliszowych, a przede wszystkim ska³ki andrychowskie, których poznanie uwa¿a³ za kluczowe dla w³aœciwego
odtworzenia geodynamiki Karpat Zachodnich (Ksi¹¿kiewicz & Liszkowa, 1972). Bada³ te¿ ska³ki bachowickie. Na
podstawie odkrytych fragmentów odtworzy³ ich pe³ny profil
litostratygraficzny, od dolnej jury po górn¹ kredê. W wielu
przypadkach badania litofacjalne uzupe³nia³ M. Ksi¹¿kiewicz wykonanymi przez siebie badaniami makro- i mikrofaunistycznymi. Szczególne znaczenie maj¹ pionierskie badania œladów ¿ycia organizmów dennych w basenie fliszowym (Ksi¹¿kiewicz, 1960, 1961, 1968, 1977a).
Kolejn¹ dziedzin¹ geologii karpackiej, w której rozwi¹zanie Profesor M. Ksi¹¿kiewicz po³o¿y³ nieocenione
zas³ugi, jest wyjaœnienie budowy zachodnich Karpat fliszowych. W tym miêdzy innymi odkrycie podœl¹skich
okien tektonicznych na przedpolu p³aszczowiny magurskiej w rejonie Lanckorony oraz zdefiniowanie p³aszczowiny œl¹skiej. Profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza mo¿na
uznaæ za twórcê modelu tektonicznego zachodnich Karpat
fliszowych. Model ten rozwija³ w kolejnych swoich pracach, a przede wszystkim w pracach o tektonice Karpat
(1972, 1977b). Przedstawi³ tak¿e w³asne, oryginalne pogl¹dy
na geodynamikê Karpat w œwietle tektoniki p³yt, zwracaj¹c
uwagê m.in. na mo¿liwoœæ wystêpowania kredowej subdukcji pod³o¿a Karpat, skierowanej ku pó³nocy (1977b).
Bardzo wa¿nym polem dzia³alnoœci Profesora by³y badania sedymentologiczne, w których wykaza³ m.in., ¿e flisz
karpacki jest osadem g³êbokowodnym, a wystêpuj¹ca w
nim p³ytkowodna fauna jest redeponowana. Badania sedymentologiczne przynios³y mu miêdzynarodowe uznanie i
miano twórcy polskiej szko³y sedymentologicznej. Innym,
bardzo znacz¹cym polem dzia³alnoœci Profesora M. Ksi¹¿kiewicza by³y prace dotycz¹ce paleogeografii i geodynamiki
Karpat. Stworzy³ On oryginalny model paleogeograficzny
Karpat zewnêtrznych, przyjmuj¹c m.in. istnienie basenów
przedzielonych kordylierami dostarczaj¹cymi do basenów
znaczn¹ czêœæ materia³u klastycznego. W tym czasie nie
by³o to akceptowan¹ ide¹. Najlepszym przyk³adem osi¹gniêæ
na tym polu jest zainicjowany przez Niego i opracowany
przede wszystkim przy wspó³udziale pracowników Oddzia³u
Karpackiego PIG unikalny atlas paleogeograficzny Karpat
(1962). Ten model paleogeograficzny Karpat fliszowych
jest cytowany do dnia dzisiejszego.

Profesor M. Ksi¹¿kiewicz zajmowa³ siê równie¿ problemami batymetrii w basenach fliszowych, poœwiêcaj¹c
im kilka prac (1975, 1976), w których — na podstawie
szcz¹tków organizmów, œladów ¿ycia na dnie basenu oraz
struktur sedymentacyjnych — przeprowadzi³ analizê
mo¿liwych zmian g³êbokoœci morza karpackiego.
Przedstawione przyk³ady osi¹gniêæ w dzia³alnoœci
naukowej Profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza w Karpatach
jednoznacznie œwiadcz¹ o ogromnej wiedzy i roli, jak¹
odegra³ w wyjaœnieniu budowy i geodynamiki Karpat.
Uzasadniaj¹ uznanie, jakim cieszy³ siê w miêdzynarodowej spo³ecznoœci geologicznej. Zawsze jednak pozostawa³
Cz³owiekiem skromnym, dziel¹cym siê swoimi przemyœleniami i chêtnie wys³uchuj¹cym opinii innych badaczy.
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Wspó³czesne geologiczne prace kartograficzne Oddzia³u Karpackiego PIG
Leszek Jankowski*, Robert Kopciowski*, Wojciech Ry³ko*
Odzia³ Karpacki Pañstwowego Instytutu Geologicznego jest bezpoœrednim kontynuatorem prac Karpackiej Stacji Geologicznej w Borys³awiu, której g³ównym zadaniem
badawczym by³o wykonywanie map geologicznych Karpat. W pocz¹tkowym etapie prace kartograficzne by³y skoncentrowane w obszarach wystêpowania z³ó¿ ropy naftowej. Jeszcze w okresie przedwojennym uzyskano zarys
obrazu budowy geologicznej Karpat. W latach powojennych g³ównym celem prac kartograficznych by³o wykona-
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nie szeregu seryjnych map geologicznych obszaru Karpat i
ich przedgórza. Prowadzone prace kartograficzne zosta³y
ukierunkowane przez prof. Mariana Ksi¹¿kiewicza, co
zaowocowa³o przygotowaniem na pocz¹tku lat 1960. seryjnej mapy w skali 1 : 50 000. Dodatkowo prowadzono tak¿e
pionierskie w skali œwiatowej obserwacje sedymentologiczne, które zaowocowa³y pocz¹tkami analizy basenowej.
Na podstawie obserwacji terenowych, g³ównie pracowników OK PIG, wydano pionierskie opracowanie Atlasu
stratygraficzno-facjalnego Karpat zewnêtrznych (1962).
Prace kartograficzne prowadzone przez geologów OK
PIG mia³y podstawowe znaczenie dla wytyczenia zrêbów
stratygraficzno-tektonicznych g³ównych jednostek tekto-
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niczno-facjalnych Karpat polskich (m.in. A. Œl¹czka — jednostka dukielska, S. Gucik — jednostka skolska, K. ¯ytko —
obszar centralnej depresji karpackiej). Owocem wieloletnich badañ terenowych i prac by³o zestawienie na pocz¹tku
lat 1960. map geologicznych w skali 1 : 50 000 dla niemal
ca³ego obszaru Karpat (w wersji tymczasowej, bez utworów czwartorzêdowych).
W póŸnych latach 1960. i 1970. badania kartograficzne
w Oddziale Karpackim PIG mia³y bezpoœredni zwi¹zek z
szeroko zakrojon¹ akcj¹ wiertnicz¹ na terenie polskich Karpat. Prace kartograficzne pracowników OK PIG (np. S. Gucika, L. Koszarskiego, W. Nowaka, D. Poprawy, A. Œl¹czki,
J. ¯gieta i K. ¯ytki) zaowocowa³y przygotowaniem kartograficznym licznych wierceñ rozpoznawczych, g³ównie
we wschodniej czêœci Karpat.
Rozpoznanie geologiczne Karpat mia³o swoj¹ kontynuacjê w zestawianych arkuszach Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, w wersji uzupe³nionej
ju¿ o mapy pokryw czwartorzêdowych. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w wyniku podstawowych prac kartograficznych, g³ównie
pracowników OK PIG, w nowoczesnej formie przygotowano do druku kilkadziesi¹t arkuszy Szczegó³owej mapy
geologicznej Polski, obejmuj¹cych niemal ca³y obszar Karpat zewnêtrznych. W terenowych badaniach kartograficznych uczestniczy³o kilka pokoleñ pracowników OK PIG
(m.in. A. Borys³awski, J. Burtan, M. Cieszkowski, J. Goloka, S. Gucik, L. Jankowski, J. Jasionowicz, R. Kopciowski, A. Kulka, T. Malata, P. Marciniec, P. Nescieruk,
W. Nowak, N. Oszczypko, Z. PAU, A. Wójcik, W. R¹czkowski, W. Ry³ko, W. Sikora, F. Szymakowska, S. Wdowiarz,
Z. Zimnal i K. ¯ytko). Prowadzone konsekwentnie prace
terenowe doprowadzi³y do pokrycia ju¿ niemal ca³ego
obszaru Karpat szczegó³owym zdjêciem geologicznym, co
jest ewenementem w skali miêdzynarodowej.
Oprócz opracowania Szczegó³owej mapy geologicznej
Polski osi¹gniêciem naukowym OK PIG jest wykonanie
arkuszy map przegl¹dowych w skali 1 : 200 000, zestawianych na podstawie map szczegó³owych. Arkusze w tej skali objê³y ca³y obszar Karpat.
Badania kartograficzne obszaru Karpat by³y podsumowywane przegl¹dowymi opracowaniami kartograficznymi. Na uwagê zas³uguje Geological Atlas of the Western
Outer Carpathians and their Foreland, opracowany pod
redakcj¹ naukow¹ D. Poprawy i J. Nemèoka (wydany w

latach 1988–1989), w którym przedstawiono zarys budowy geologicznej Karpat i ich pod³o¿a. Pracownicy OK PIG
(m.in. S. Gucik, A. Œl¹czka i K. ¯ytko) wnieœli du¿y wk³ad
w popularyzowanie wiedzy o geologii Karpat, przygotowuj¹c tak¿e przewodniki po Karpatach zewnêtrznych.
W ostatnich latach opracowanie map rozci¹gniêto na
obszar Karpat ukraiñskich, s³owackich, a nawet Czech i Rumunii. Wykonanie Geological Map of the Outer Carpathians:
Borderland of Poland, Ukraine and Slovakia 1 : 200 000
(L. Jankowski, R. Kopciowski i W. Ry³ko) wraz z pracami
korelacyjnymi ma istotne znaczenie dla ujednolicenia sposobu przedstawiania zawi³ej budowy geologicznej ³uku
Karpat. W opracowaniu tych samych autorów powsta³a
nastêpna czêœæ przegl¹dowej mapy ³uku Karpat — Geological Map of the Outer Carpathians: Borderland of Ukraine and Romania 1 : 200 000.
Problematyka zwi¹zana z zagro¿eniami wymaga³a podjêcia prac maj¹cych na celu kartowanie stref podlegaj¹cych
szczególnym zagro¿eniom (P. Marciniec, T. Mrozek, P. Nescieruk, W. R¹czkowski, A. Wójcik i Z. Zimnal), co ma
istotne znaczenie dla projektowania infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego obszaru Karpat.
Pracownicy OK PIG brali aktywny udzia³ w tworzeniu
zbiorczych opracowañ kartograficznych obszaru ca³ej Polski (m.in. Atlas geologiczny Polski w skali 1 : 750 000 —
K. ¯ytko, W. Ry³ko, P. Nescieruk i A. Tomaœ; Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 100 000 — W. Ry³ko; Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 500 000 — A. Wójcik i Z. Zimnal).
Prace kartograficzne s¹ podstaw¹ nowoczesnych metod
badawczych, które maj¹ na celu np. analizê basenow¹
(stratygrafia sekwencji) oraz odtworzenie historii deformacji tektonicznych (tzw. przekroje zbilansowane). Metody te
wymagaj¹ zmiany podejœcia do tradycyjnych metod badawczych, ale tak¿e zmiany rozumienia niektórych terminów
geologicznych (np. rewizji pojêcia formacji).
Terenowe prace kartograficzne s¹ nieodzownym uzupe³nieniem metod geofizycznych u¿ywanych w geologii
z³o¿owej. Wspó³czesne prace kartograficzne koncentruj¹
siê na wyznaczeniu istotnych dla obrazu kartograficznego
stref œciêæ tektonicznych, które wytyczaj¹ granice g³ównych
elementów tektonicznych. Przedmiotem ostatnich badañ s¹
te¿ coraz czêœciej opisywane z rejonu Karpat kompleksy
chaotyczne (L. Jankowski).

Kartografia geologiczna w Tatrach
Krystyna Piotrowska*
Mapy geologiczne w sposób kompleksowy przedstawiaj¹ wiedzê o budowie geologicznej, s¹ wynikiem badañ
wielu specjalistów z ró¿nych dziedzin geologii i dlatego
ich znaczenie nie mo¿e byæ przecenione. Jednoczeœnie w
obrazie kartograficznym zachowane s¹ informacje o stanie
rozpoznania geologicznego w okreœlonym przedziale czasowym.
Pocz¹tki kartografii geologicznej w Tatrach siêgaj¹
odleg³ych czasów XVI wieku. Zwi¹zane by³y z wydobywaniem rud miedzi, srebra i ¿elaza, a pierwsz¹ mapê z ele-

mentami geologii i opisami terenów eksploatacji rud
przedstawi³ Baltazar Hacquet. W XIX wieku powsta³o
dzie³o Stanis³awa Staszica O ziemiorództwie Karpatów
(1815), zawieraj¹ce mapê wraz z opisem ska³ tatrzañskich.
Przekrój geologiczny przez Tatry wraz z map¹ sporz¹dzi³
równie¿ L. Zejszner. Mapê geologiczn¹ ca³ych Tatr wraz z
czêœci¹ Podhala, Spisza i Liptowa wyda³ V. Uhlig (1889),
opieraj¹c siê prawdopodobnie na rêkopiœmiennej mapie
G. Stachego. Na podstawie tej mapy i w³asnych badañ w
Alpach, M. Lugeon (1903) przedstawi³ now¹ — p³aszczowinow¹ interpretacjê budowy geologicznej Tatr, zapocz¹tkowuj¹c systematyczne badania i dalszy postêp kartografii
tatrzañskiej.
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