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w wielu opracowaniach obejmuje utwory o genezie sedymentacyjnej, tektonicznej lub bêd¹cej produktem tych dwu
procesów. Rozpoczête przez autora prace kartograficzne
maj¹ na celu przede wszystkim wykartowanie tego typu
utworów — tam, gdzie jest to mo¿liwe, i przynajmniej w
takich rozmiarach, na jakie pozwala skala wykonywanej
mapy — a w dalszej kolejnoœci umieszczenie ich w kontekœcie geologicznym i rozpoznanie ich genezy.
Przeprowadzone badania kartograficzne i obserwacje
terenowe poparte wynikami oznaczeñ stratygraficznych
uwidoczni³y liczne pomy³ki na mapach (wielokrotnie kompleksy chaotyczne by³y brane za ogniwa litostratygraficzne)
i powszechnoœæ wystêpowania utworów chaotycznych
w strukturach karpackiej pryzmy akrecyjnej. Szczególnie
czêsto kompleksy chaotyczne wystêpuj¹ w utworach dolnomioceñskich, powsta³ych w okresie zamykania resztkowego basenu kroœnieñskiego, oraz w brze¿nej czêœci Karpat,
gdzie gromadzi³y siê sp³ywy schodz¹ce do basenu przedgórza. Dochodzi³o wówczas do dezorganizacji starych systemów depozycyjnych i wzrostu roli ruchów masowych,
rozwiniêtych jako sp³ywy rumoszowe i mu³owe czy potê¿ne
zsuwy. U podnó¿a aktywnych tektonicznie sk³onów, zbudowanych z nasuniêtych na siebie z³uskowanych elementów
pryzmy akrecyjnej, dochodzi do nagromadzeñ zeœlizgów
podmorskich (olistostrom). W wewnêtrznej czêœci Karpat
kompleksy chaotyczne wystêpuj¹ w ci¹g³oœci sedymenta-

cyjnej z utworami basenu kroœnieñskiego — jako efekt
potê¿nych zsuwów (okolice Harklowej) czy te¿ wyj¹tkowo
du¿e nagromadzenie utworów sp³ywów rumoszowych (okolice £u¿nej, Bystrej, Michalczowej i ¯ywca). Pod wzglêdem rozmiarów, szczególnym kompleksem chaotycznym
jest wystêpuj¹cy w zachodniej, brze¿nej czêœci Karpat mioceñski kompleks zwany fliszem zewnêtrznym, powsta³y w
wyniku nagromadzenia zsuwów schodz¹cych do mioceñskiego basenu przedgórza, zdeformowany póŸniej tektonicznie w procesie postêpu pryzmy akrecyjnej.
W wyniku prac terenowych uda³o siê tak¿e wydzieliæ
przebiegaj¹ce przez znaczny obszar Karpat pasy melan¿y o
genezie g³ównie tektonicznej. Jeden z udokumentowanych
kartograficznie pasów melan¿y, ci¹gn¹cy siê od Karpat
ukraiñskich, przez Bieszczady i Beskid Niski, przechodzi
w tzw. strefê lanckoroñsko-¿egociñsk¹. Obecnoœæ pasów
melan¿y tektonicznych uzale¿niona jest, zdaniem autora,
od wystêpowania stref œciêæ tektonicznych zwi¹zanych
najprawdopodobniej z wtórn¹ deformacj¹ tektoniczn¹ Karpat (tzw. nasuniêcia pozasekwencyjne). S¹ one genetycznie powi¹zane ze strukturami pod³o¿a i s¹ dowodem na
wspóln¹ deformacjê tektoniczn¹ pod³o¿a z nasuniêtymi
elementami tektonicznymi pryzmy. Kartograficzne udokumentowanie stref melan¿y umo¿liwi odtworzenie zarysu
subbasenów sedymentacyjnych dynamicznego basenu
Karpat zewnêtrznych.
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Do rozpoznania morfologii i tektoniki skonsolidowanego pod³o¿a Karpat w po³udniowo-wschodniej Polsce i w
zachodniej Ukrainie, na obszarze pomiêdzy Dunajcem a
Tis¹, wykorzystano wyniki sondowañ magnetotellurycznych oraz g³êbokich sondowañ sejsmicznych. Wyniki tych
dwóch metod s¹ kompatybilne i w podobny, rzeczywisty
sposób pozwalaj¹ odtworzyæ g³êbokoœæ zalegania skonsolidowanego pod³o¿a. Z obszaru Polski wykorzystano g³ównie
wyniki sondowañ magnetotellurycznych, natomiast z obszaru
S³owacji i Ukrainy wyniki g³êbokich sondowañ.
Na podstawie wyników badañ sejsmicznych i magnetotellurycznych wykonano mapê g³êbokoœci zalegania
skonsolidowanego pod³o¿a, szkic przebiegu g³ównych elementów tektonicznych oraz wiele g³êbokich przekrojów
poprzecznych. Morfologia powierzchni skonsolidowanego
pod³o¿a Karpat jest bardzo zró¿nicowana. G³êbokoœæ zalegania stropu pod³o¿a waha siê od kilku kilometrów w
zachodniej czêœci obszaru badañ do ok. 24 km w obszarze
po³udniowo-wschodnim. Generalnie powierzchnia obni¿a
siê z pó³nocnego zachodu ku po³udniowemu wschodowi.
Zmiany g³êbokoœci s¹ nieci¹g³e. Na pó³noc od pieniñskiego pasa ska³kowego wystêpuje strefa maksymalnych
depresji. Oœ tej strefy na wiêkszej czêœci obszaru jest regularna i ma przebieg NW–SE. W bezpoœredniej bliskoœci
pieniñskiego pasa ska³kowego powierzchnia skonsolidowanego pod³o¿a wykazuje tendencjê do podnoszenia siê ku
po³udniowi.
Skonsolidowane pod³o¿e charakteryzuje siê budow¹
blokow¹. Jest pociête licznymi roz³amami poprzecznymi i
pod³u¿nymi. Wzd³u¿ roz³amów poprzecznych nastêpuje
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systematyczny zrzut powierzchni w kierunku po³udniowo-wschodnim. W czêœci zachodniej obszaru, na zachód od
Krosna, biegnie roz³am o przebiegu pó³nocny wschód–po³udniowy zachód. Jest to transwersalna strefa tektoniczna B–B.
Biegnie ona wzd³u¿ linii Wysowa–Sêdziszów Ma³opolski.
Wzd³u¿ tego roz³amu bloki skonsolidowanego pod³o¿a przemieszczone s¹ wzglêdem siebie o oko³o 40 km. Nastêpny
ku wschodowi g³êboki roz³am biegnie wzd³u¿ linii o kierunku NE–SW — od Starego Samboru do Ustrzyk Górnych.
Jest to czêœæ roz³amu biegn¹cego od £ucka na platformie
wschodnioeuropejskiej przez Stary Sambor i Ustrzyki Górne po Mihalovce na S³owacji. W czêœci po³udniowej, na
S³owacji, w rejonie Mihalovec roz³am ten rozrywa pas
wylewów Vyhorlatu. Mo¿e to sugerowaæ jego m³ody wiek.
Nastêpny w kolejnoœci jest roz³am Niemirov–Javorov–
Stryj–Skole–Mukaèevo. Stanowi on zachodni¹ granicê strefy najwiêkszych obni¿eñ na obszarze Karpat ukraiñskich.
Najdalej na wschodzie ci¹gnie siê roz³am Ko- lomyja–
Vorochta–Rachov o przebiegu równie¿ NE–SW. W strefie
tego roz³amu zanika pieniñski pas ska³kowy. Jest on równie¿ zachodnim ograniczeniem masywu marmaroskiego.
W skonsolidowanym pod³o¿u Karpat pomiêdzy Dunajcem a Tis¹ wyró¿niono trzy g³ówne roz³amy pod³u¿ne.
W czêœci pó³nocnej jest to roz³am perykarpacki, w czêœci
po³udniowej roz³am perypieniñski, a w œrodkowej czêœci
obszaru badañ wyró¿niono „regionalny sk³on pod³o¿a”.
W powierzchni skonsolidowanego pod³o¿a pomiêdzy
„regionalnym sk³onem pod³o¿a” a roz³amem perypieniñskim wykryto rów o osi Rachov–Krynica. Rów ten jest
prawdopodobnie wype³niony osadami paleozoiku i mezozoiku. W rowie tym znajduj¹ siê przypuszczalnie równie¿
korzeniowe partie jednostek fliszowych.
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