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1. Wstęp i cel badań

W studium sedymentologicznym warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i przeddu-
kielskiej Karpat fliszowych podjęto problematykę analizy facjalnej i interpretacji środowiska 
sedymentacyjnego wymienionej formacji. Do tej pory warstwy cergowskie w polskiej części 
jednostki dukielskiej i przeddukielskiej były interpretowane jako powstałe w wyniku depo-
zycji podmorskiego stożka napływowego, formowanego przez prądy zawiesinowe (Ślączka 
1971; Ślączka i Unrug 1976).

Zagadnienie  spływów  grawitacyjnych,  a  w  szczególności  prądów  turbidytowych,  po-
cząwszy od pionierskiej  pracy Kuenena  i Migliorinirgo  (1950),  stało  się przedmiotem  in-
tensywnych  badań.  Szerokie  zainteresowanie  tą  tematyką,  głównie  za  sprawą  przemysłu 
naftowego,  sprawiło,  że  osady  głębokomorskie  okazały  się  jednymi  z  najlepiej  zdefinio-
wanych  i  rozpoznanych  litofacji osadowych. Niemniej  jednak osady spływów grawitacyj-
nych stawiają przed badaczami kolejne pytania, ponieważ  różnorodność głębokomorskich 
systemów depozycyjnych jest  tak szeroka,  iż niemal każdy z nich musi być rozpatrywany 
indywidualnie (Bouma 2004).

W pracy skoncentrowano się na następujących celach:
1. Szczegółowa dokumentacja  sedymentologiczna osadów warstw cergowskich z wy-

dzieleniem  litofacji  sedymentacyjnych  i  asocjacji  facjalnych, w  obszarze  jednostki 
dukielskiej i przeddukielskiej, między Iwlą na zachodzie a Komańczą na wschodzie 
oraz Rudawką Rymanowską na północy i miejscowością Ruska Volova na południu.

2. Przedstawienie geograficznego rozprzestrzenienia facji sedymentacyjnych i ich ewo-
lucji czasoprzestrzennej.

3. Interpretacja ewolucji litosomu w kategoriach interakcji procesów sedymentacyjnych 
i syndepozycyjnych deformacji tektonicznej basenu.

4. Weryfikacja hipotezy, iż warstwy cergowskie były deponowane jako kompleks pod-
morskiego stożka napływowego. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy, prezenta-
cja modelu stożka warstw cergowskich i porównanie go z danymi literaturowymi, tj. 
Z modelami stożków zaprezentowanych w literaturze karpackiej i zagranicznej. Syn-
teza ewolucji stożka warstw cergowskich w świetle  tektonicznej  i  sedymentacyjnej 
historii basenu dukielskiego i strefy przeddukielskiej.



2. Warstwy cergowskie 
na tle geologii Karpat Zewnętrznych

2.1. Ogólna charakterystyka Karpat, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

Karpat zewnętrznych w oligocenie

Łańcuch  górski  Karpat  rozciąga  się  pomiędzy Alpami Wschodnimi,  od  okolic Wied-
nia, po Bałkanidy w okolicach Żelaznej Bramy nad Dunajem, na odcinku około 1300 km 
(rys.  2.1). Według  najogólniejszego  podziału, Karpaty  są  trójdzielne: Karpaty Zachodnie, 
Karpaty Wschodnie i Karpaty Południowe (rys. 2.1).

Obszar badań tej pracy zlokalizowany jest w Karpatach Zachodnich, które z kolei dzielą 
się  na  Karpaty  wewnętrzne  i  Karpaty  zewnętrzne.  Karpaty  wewnętrzne  (tzw.  starsze)  są 
pasmem  fałdowym powstałym w  czasie  późnokredowych  ruchów górotwórczych,  z  kolei 
pasmo Karpat zewnętrznych  (tzw. młodszych) zostało uformowane w czasie oligoceńsko- 
-mioceńskiej działalności fałdowej (Oszczypko 2006).

W  polskich  Karpatach  zewnętrznych  wyróżnia  się  następujące  jednostki  tektoniczne 
(płaszczowiny; kolejność od południa): magurska,  grupa przedmagurska  (dukielska  i  gry-
bowska), śląska, podśląska i skolska (rys. 2.1, 2.2). Płaszczowiny te kontynuują się w Karpa-
tach Śląsko-Morawskich na zachodzie oraz w Karpatach Ukraińskich na wschodzie, niekie-
dy pod innymi nazwami. Karpaty zewnętrzne są nasunięte na mioceńskie osady zapadliska 
przedkarpackiego (Oszczypko i Tomaś 1985).

Podłożem brzeżnej części Karpat oraz zapadliska przedkarpackiego jest platforma epi-
waryscyjska oraz jej permsko-mezozoiczna pokrywa (Oszczypko i in. 2005). Główne skały 
budujące podłoże to proterozoiczne skały krystaliczne i proterozoiczno-wczesnopaleozoicz-
ne metasedymenty, których obecne struktury powstały w wyniku działalności późnoalpej-
skich ruchów górotwórczych rozwijających się podczas kolizji płyty północnoeuropejskiej 
i bloku wewnątrzkarpackiego (Oszczypko 2006).

Głównymi  skałami  budującymi  Karpaty  zewnętrzne  są  górnojurajsko-dolnomioceń-
skie osady morskich spływów grawitacyjnych (Żytko i in. 1989), które podzielono na trzy 
główne sekwencje depozycyjne: pierwsza (środkowojurajsko-dolnokredowa) i trzecia (gór-
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noeoceńsko-oligoceńska) sekwencja reprezentowane przez skały o ciemnym zabarwieniu, 
typowe dla basenów o stosunkowo niskim natlenieniu i mało zróżnicowanych warunkach 
depozycyjnych oraz środkowa (górnokredowo-środkowoeoceńska) sekwencja  reprezento-
wana  przez  skały  o  czerwonym  i  zielonym  zabarwieniu, wskazujące  natlenione warunki 
zbiornika  i  zróżnicowane  warunki  sedymentacyjne.  Granicą  pomiędzy  pierwszą  i  drugą 
sekwencją  są  cenomańskie  zielone  łupki  radiolarytowe,  natomiast  granicą między  drugą 
i  trzecią  sekwencją  są  górnoeoceńsko-dolnooligoceńskie  podrogowcowe margle  globige-
rynowe.

Na przełomie paleocenu i eocenu, podczas orogenezy alpejskiej i himalajskiej, rozpoczę-
ło się zamykanie Neotetydy w wyniku kolizji superterranu Alcapy (płyta Alp Wschodnich, 

Rys. 2.1. Szkic geologiczny Karpat (wg Kováč i in. 1998) 
1 – platforma północnoeuropejska i mezyjska, 2 – zapadlisko przedkarpackie i baseny systemu panońskiego, 
3 – jednostki przedkarpackie, 4 – jednostki grupy krośnieńsko-menilitowej oraz zewnętrzne Mołdawidy, 

5 – wewnętrzne Mołdawidy, 6 – płaszczowina magurska, 7 – zewnętrzne Dacydy, 8 – pieniński pas skałkowy, 
9 – północne Alpy wapienne, 10 – karpacko-panońskie internidy, 11 – neogeńskie wulkanity, 

12 – główne linie tektoniczne, 13 – głębokość basenów systemu panońskiego i zapadliska przedkarpackiego 
Skróty: RF – reńsko-dunajski flisz, TCR – Grzbiet Zadunajski (środkowy)

Fig. 2.1. Geological map of the Carpathians (after Kováč et al. 1998)
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blok Karpat wewnętrznych, Tisza i mniejsze sąsiednie terrany) – Adrii z płytą euroazjatyc-
ką (Golonka i  in. 2000; Golonka i  in. 2006). Ruch płyt Alcapy-Adrii ku północy trwał do 
miocenu  i ostatecznie doprowadził do powstania pryzmy akrecyjnej Karpat zewnętrznych 
i basenu przedgórskiego.

Zanim doszło do wypiętrzenia Karpat zewnętrznych, w późnym eocenie basen oceanicz-
ny Karpat  zewnętrznych  został  przekształcony w  efekcie wczesnych  ruchów nauswczych 
w basen przedgórski (rys. 2.3; Oszczypko 1999; Golonka i in. 2000), a poziom wód oceanu 
obniżył się glacioeustatycznie o około 100 m (Haq i  in. 1988). Obniżenie poziomu morza 
związane było z ochładzaniem klimatu oraz zamykaniem Neotetydy. Tak znaczące zmiany 
w  środowisku miały  duży wpływ  na warunki  depozycyjne:  głębokomorska  sedymentacja 
w  postaci  łupków  pstrych  oraz  osadów  turbidytowych  (środkowa  sekwencja)  była  stop-
niowo zastępowana przez pelagiczne margle globigerynowe, a następnie łupki menilitowe, 
deponowane  w  niedotlenionych  warunkach  (najmłodsza  sekwencja).  Przez  cały  oligocen 
basen karpacki był stopniowo redukowany przez ruch płyt w kierunku północnym (rys. 2.3). 
W późnym oligocenie powstał synorogeniczny basen charakteryzujący się postępującą sub-
sydencją, gdzie doszło do depozycji warstw krośnieńskich (do 3000 m miąższości).

We wczesnym miocenie, po zakończeniu sedymentacji w zewnętrznym basenie Karpat 
miały miejsce ruchy fałdowe, wypiętrzające oraz nastąpiło nasunięcie Karpat zewnętrznych 
na platformę europejską (rys. 2.3; Oszczypko 1998; Oszczypko i in. 1999).

Rys. 2.2. Mapa geologiczna polskich Karpat (wg Żytko i in. 1989)

Fig. 2.2. Geological map of the Polish Carpathians (after Żytko et al. 1989)
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2.3. Paleogeografia jednostki dukielskiej

Z uwagi na nieliczne i wątpliwe utwory dolnokredowe jednostki dukielskiej, znane z ob-
szaru Ukrainy (Ślączka 1971; Żytko 1999), przyjmuje się, że basen dukielski rozwinął się na 
przełomie dolnej i górnej kredy, podczas austryjskiej fazy ruchów górotwórczych (Ślączka 
1971; 1977). Układ  facji  i  kierunek paleotransportu osadów wskazuje,  że basen dukielski 
został wyodrębniony  przed  senonem  (Malata  i  Poprawa  2006). Długość  tego  basenu,  zo-
rientowanego  w  kierunku  północny-zachód  –  południowy-wschód,  przekraczała  250  km, 
a jego szerokość wynosiła około 70 km (Ślączka 1977). Ślączka (1971) lokalizuje położenie 
basenu dukielskiego pomiędzy południowo-wschodnią granicą Polski  a obszarem położo-
nym w  okolicach  Smilna  (Słowacja). Dalej  ku  zachodowi  basen  ten  najprawdopodobniej 
się zwężał. Książkiewicz (1962) przypuszczał, że w kierunku zachodnim łączył się on z ba-
senem przedmagurskim. Od południa basen dukielski ograniczony był basenem magurskim, 
a od północy – basenem śląskim (rys. 2.4; Ślączka 1971, Cieszkowski i in. 2006). Granice 
między basenami stanowiły podmorskie lub wynurzone wyniesienia (rys. 2.4). W różnych 
etapach rozwoju basen dukielski był mniej  lub bardziej  izolowany od sąsiednich basenów 
(Ślączka 1971).

Basen dukielski po wyodrębnieniu w dolnej kredzie, a także przez cały paleocen i część 
eocenu, był izolowany od basenu śląskiego grzbietem śląskim, skąd pochodził deponowany 
w  nim materiał  detrytyczny  (rys.  2.4;  Ślączka  1971; Malata  i  Poprawa  2006). Ówczesny 
brak aktywnego źródła materiału od strony południowej oraz podobieństwo w wykształce-
niu warstw łupkowskich i warstw ciśniańskich jednostki dukielskiej do warstw inoceramo-
wych jednostki magurskiej wskazuje na brak bariery między tymi dwoma basenami (Ślączka 
1971).  Pomimo  wspomnianych  przesłanek,  basen  dukielski  najprawdopodobniej  nie  był 
częścią basenu magurskiego, a utwory skalne basenu magurskiego były zasilane z grzbietu 
położonego na południe od basenu dukielskiego (rys. 2.4; Malata i Poprawa 2006).

W eocenie zaczął uaktywniać się południowy obszar źródłowy materiału deponowane-
go w  basenie  dukielskim  (rys.  2.4). Nastąpiła wówczas  przebudowa  basenu  dukielskiego 
z wyraźnie  zaznaczoną  strefą  podniesienia,  izolująca  basen  dukielski  od magurskiego  na 
południu oraz zanikającą granicą z basenem śląskim od północy (Ślączka 1971). Materiał 
pochodzący z grzbietu śląskiego oraz wyniesienia pomiędzy basenem dukielskim i magur-
skim jest bardzo podobny (Sikora 1970; Kopciowski 1996; Malata i Poprawa 2006). Oba ob-
szary były zbudowane ze skał o późnowaryscyjskim wieku chłodzenia postmetamorficznego 
(Malata  i  Poprawa 2006). Aktywność południowego  źródła  zasilania  basenu dukielskiego 
zanikła w środkowym eocenie i ponownie rozwinęła się dostawa z grzbietu śląskiego (Ma-
lata i Poprawa 2006).

Na przełomie eocenu i oligocenu miało miejsce znaczne spłycenie całego basenu Karpat 
zewnętrznych (Haq i in. 1988). Także w basenie dukielskim wczesny oligocen był czasem 
stosunkowo szybkiego tempa depozycji. Dostawa materiału do basenu w tym czasie chwilo-
wo odbywała się zarówno z brzegu północnego, jak i południowego (piaskowce z Mszanki), 
po czym ponownie rozwinął się transport z grzbietu śląskiego (Ślączka 1971).
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Rys. 2.3. Mapa palinspastyczna z typowymi litofacjami obszaru wokół-karpackiego w eocenie (45 mln lat temu), 
oligocenie (36 Ma) oraz środkowym miocenie (14 Ma; wg Golonka i in. 2005) 

Ap – góry Apuseni, Bl – basen bałkański (ryft bałkański) lub bałkański pas fałdowy, CF – zapadlisko 
przedkarpackie, Du – basen dukielski, EA – Alpy Wschodnie, Hv – szelf helwecki, IC – Karpaty wewnętrzne, 

In – basen Inačovce-Kričevo, MB – basen molasowy, Mg – basen magurski, Mr – masyw marmaroski, 
PB – basen panoński, PKB – basen pienińskiego pasa skałkowego, Pm – basen magurski, Ps – basen i grzbiet 

podśląski, Ra – basen rachowski, RD – basen renodunajski, SC – kordyliera śląska, Sk – basen skolski, 
Sl – basen śląski, Sn – basen Sinaia, Sz – basen Szolnok, Tc – basen Tarcău, Ti – płyta Cisy, Tl – basen Teleajen, 

Tr – basen transylwański, VB – basen wiedeński

Fig. 2.3. Palinspastic map showing regional lithofacies in the Carpathians region during the Eocene (45 Ma), 
Oligocene (36 Ma) and Middle Miocene (14 Ma; after Golonka et al. 2005)



12

Z końcem wczesnego oligocenu doszło do zanurzenia grzbietu śląskiego, co doprowadzi-
ło do odcięcia basenu dukielskiego od głównego źródła zasilania (Cieszkowski i in. 2012). 
Najmłodsze  osady  charakteryzowanego  basenu  są  datowane  na  późny  oligocen  (warstwy 
krośnieńskie; Ślączka 1971). Basen dukielski został zamknięty w późnym oligocenie, a więc 
znacznie wcześniej niż baseny północne, tj. basen śląski i skolski (Cieszkowski i in. 2012). 
W miocenie osady zdeponowane w basenie dukielskim były deformowane wraz z całą kar-
packą pryzmą akrecyjną.

Reasumując, w rozwoju basenu dukielskiego można zaobserwować dwa główne trendy:
 — pogłębiane basenu związane z  subsydencją  tektoniczną  (senon-eocen),  co najpraw-
dopodobniej miało  związek  z  naciskaniem  skorupy  kontynentalnej  przez  karpacką 
pryzmę akrecyjną. Basen miał wówczas charakter basenu przedgórskiego; 

 — eoceńsko-oligoceńska  przebudowa  basenu,  polegająca  na  jego  gwałtownym  wy-
piętrzeniu wraz  z  obszarami  źródłowymi,  co miało  związek  z  kompresją Alpidów 
europejskich. Basen dukielski stawał się przez  to coraz płytszy przy  jednoczesnym 
wzroście tempa sedymentacji.

2.3. Warstwy cergowskie na tle Karpat

Warstwy  cergowskie  (dolny  oligocen)  występują  w  dwóch  jednostkach  tektonicznych 
Karpat  fliszowych  (Ślączka  1964;  Ślączka  1968; Cieszkowski  i  in.  1990; Wdowiarz  i  in. 
1991; Lexa i in. 2000; Ryłko 2004; Jankowski i in. 2007; Kopciowski 2009). Niemalże ca-
łość ogniwa znajduje się na obszarze jednostek grupy przedmagurskiej: w jednostce dukiel-
skiej oraz jednostce grybowskiej (w oknach tektonicznych), a najbardziej północno-wschod-
ni  fragment należy do południowo-wschodniej  części  jednostki  śląskiej  (rys.  2.2),  zwanej 
jednostką przeddukielską.

Rys. 2.4. Schematyczny przekrój palinspastyczny obrazujący Karpaty zewnętrzne 
w czasie od górnej kredy do paleogenu (wg Cieszkowski i in. 2006)

Fig. 2.4. Schematic palinspastic cross-section through the Outer Carpathians, 
between the Upper Cretaceous and Paleogene periods (after Cieszkowski et al. 2006)
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Początkowo  warstwy  cergowskie  rozpoznano  jako  piaskowce  łupków  menilitowych 
(Warchołowska-Pazdrowa  1929).  Teisseyre  (1932)  zaproponował  funkcjonujący  do  dziś 
termin „piaskowce cergowskie”. Wyodrębniając  to ogniwo spośród warstw menilitowych, 
zwrócił on szczególną uwagę na jego ograniczony zasięg i wyraźną odrębność facjalną. Na-
zwa tej formacji skalnej pochodzi od odsłonięć w rejonie góry Cergowej w okolicy Dukli. 
Ze względu na obecność litofacji łupkowej, która w częściach dystalnych formacji jest ele-
mentem dominującym, Ślączka (1971) zaproponował termin „warstwy cergowskie lub seria 
cergowska”,  jako właściwszą nazwę dla  tego ogniwa. Wydzielenie  stratygraficzne warstw 
cergowskich oraz ich korelacja (podobnie jak w przypadku większości jednostek Karpat ze-
wnętrznych) oparte są na podstawie cech litologicznych, natomiast wiek formacji jest spre-
cyzowany za pomocą badań mikrofauny.

Ze względu na podobieństwo w wykształceniu osadów, warstwy cergowskie porówny-
wano z gruboławicowymi piaskowcami oraz łupkami warstw krośnieńskich (Ślączka 1977). 
Rozróżnienie  tych  dwóch  ogniw  jest  szczególnie  utrudnione  w  jednostce  grybowskiej, 
gdzie warstwy cergowskie bezpośrednio podścielają warstwy krośnieńskie (Stadnik 2009a 
i 2009b). Stąd w literaturze warstwy cergowskie nazywane były niekiedy warstwami typu 
krośnieńskiego  (Książkiewicz  1956; Książkiewicz  1962;  Bromowicz  i  in.  1976;  Jankow-
ski i Kopciowski 2000), facją warstw krośnieńskich (Jucha i Kotlarczyk 1958, 1961; Jucha 
1969) oraz zaliczane do formacji krośnieńskiej (Piecha i in. 2006). Istnieją jednak przesłan-
ki, które pozwalają na odróżnienie obu kompleksów: w warstwach cergowskich może wy-
stępować charakterystyczny poziom korelacyjny wapieni tylawskich (Ślączka 1959; Ciurej 
i Haczewski 2012).

Warstwy cergowskie są jednym z wydzielonych ogniw litologicznych w obrębie warstw 
menilitowych  (rys.  2.5 – kolejność od najstarszych; Leško  i Samuel 1968; Ślączka 1971; 
Koráb i Ďurkovič 1978; Ślączka i Walton 1992):

 — margle i łupki podmenilitowe z piaskowcami z Mszanki,
 — margle podcergowskie,
 — piaskowce i łupki cergowskie (warstwy cergowskie),
 — łupki menilitowe z rogowcami.

Wszystkie  wyróżnione  ogniwa  charakteryzują  się  zmiennością  litologiczną  zarówno 
wzdłuż, jak i w poprzek ogniwa (Ślączka 1971).

Ślączka  i  Unrug  (1976),  przedstawiają  warstwy  cergowskie  jako  wydłużony  litosom 
o  orientacji  północny-zachód  –  południowy-wschód  (rys.  2.6).  Litosom  ten  ma  formę 
soczewkowatą  w  przekroju  podłużnym  i  poprzecznym.  Maksymalną  miąższość  około 
350 m, osiąga on w osiowej części (fałd Piotrusia) i wyklinowuje się ku partiom brzeżnym 
(rys. 2.6). Litosom warstw cergowskich, w dużym uogólnieniu można podzielić na:

 — część osiową charakteryzującą się dominacją litofacji piaskowcowej (piaskowce cer-
gowskie) i ławicami o znacznej miąższości,

 — część brzeżną zawierającą znaczny udział litofacji łupkowej (łupki cergowskie) i ła-
wice piaskowców o niewielkiej miąższości (Ślączka i Unrug 1976).
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Rys. 2.5. Profil litostratygraficzny jednostki dukielskiej (wg Ślączka 1971; zmienione)

Fig. 2.5. Lithostratigraphic profile of the Dukla Unit (after Ślączka 1971; modified)

Rys. 2.6. Szkic litosomu piaskowców cergowskich z miąższościami (wg Ślączka i Unrug 1976)

Fig. 2.6. Sketch of the Cergowa sandstones lithosome and its isopachytes (after Ślączka and Unrug 1976)
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Warstwy cergowskie zostały zinterpretowane jako utwory powstałe w wyniku depo- 
zycji podmorskiego stożka napływowego, formowanego przez prądy zawiesinowe (Ślącz-
ka  i Unrug 1976). Ostatnie badania warstw cergowskich w  słowackiej  części  jednostki 
dukielskiej (8 km ku północnemu-zachodowi od Sniny) podkreślają znaczny udział wy-
soko  gęstościowych  prądów  zawiesinowych,  a  nawet  spływów  rumoszowych,  przeja-
wiających  się  depozycją warstw  hybrydowych  (Dirnerová  i  in.  2012;  definicja warstw 
hybrydowych według Haughton  i  in. 2009). W  tym odsłonięciu, Dirnerová  i  in.  (2012) 
zaobserwowali  pionowy  trend  facjalny  wyrażający  się  przejściem  od  osadów  wysoko 
gęstościowych spływów grawitacyjnych po depozycję z  rozcieńczonych prądów zawie-
sinowych. Sukcesje tę interpretują oni jako efekt ruchów tektonicznych poprzedzających 
depozycję, która następnie wyrównała tektonicznie zmodyfikowaną topografię dna base-
nu. Tym samym Dirnerová i in. (2012) interpretują warstwy cergowskie jako sejsmotur-
bidyty.

Dominujący  kierunek  paleotransportu  w  warstwach  cergowskich  został  odczytany  na 
podstawie  hieroglifów  z  północnego-zachodu  na  południowy-wschód  (Ślączka  i  Unrug 
1976; Dirnerová  i  in.  2012; Dirnerová  i  Janočko 2014). Ponad  to,  bazując na niewielkiej 
liczbie pomiarów hieroglifów prądowych, Dirnerová i Janočko (2014) zaobserwowali nie-
liczne odchylenia od dominującego kierunku.

Wiek warstw cergowskich został określony na zachód od obszaru badań za pomocą nano-
planktonu węglanowego. Opublikowane datowania warstw cergowskich pochodzą z okien 
tektonicznych  jednostki  grybowskiej:  okna  tektonicznego  Szczawy,  Grybowa  oraz  Ropy 
(Oszczypko-Clowes  i  Oszczypko  2004;  Oszczypko-Clowes  i  Ślączka  2006;  Oszczypko- 
-Clowes 2008). W oknie  tektonicznym Szczawy warstwy cergowskie zostały wydatowane 
jako zona NP24 (rupel/szat; Oszczypko-Clowes i Oszczypko 2004), w oknie tektonicznym 
Grybowa  jako  zona  NP24-25  (rupel/szat;  Oszczypko-Clowes  i  Ślączka  2006),  natomiast 
w oknie  tektonicznym Ropy  jako zonaNP25 (szat, Oszczypko-Clowes 2008). Kozikowski 
(1956), Sikora (1969; 1970) i Oszczypko-Clowes (2008) uważają, że kompleksy, datowane 
jako zona NP25, nie powinny być klasyfikowane jako warstwy cergowskie, ale jako warstwy 
krośnieńskie.

Skład mineralny piaskowców cergowskich, charakteryzujących się wysoką zawartością 
węglanów w tym ziarn dolomitu (Peszat 1984), sprawia, że utwory te wykazują bardzo ko-
rzystne właściwości fizyczno-mechaniczne (Bromowicz i in. 1976; Pszonka 2009; Pszonka 
i in. 2010; Pszonka i Wendorff 2013a, 2014). Piaskowce odznaczają się niską i umiarkowa-
ną  ścieralnością,  małą  nasiąkliwością  oraz  bardzo  dobrą mrozoodpornością. Wymienione 
parametry pozwalają określić je jako jedne z najbardziej wartościowych przemysłowo pia-
skowców karpackich. Wysoko ocenione parametry techniczne tych utworów pozwalają na 
wykorzystanie ich do produkcji kruszyw łamanych, stosowanych głównie w drogownictwie 
i budownictwie, a część piaskowców cergowskich, wykazująca słabsze właściwości, wyko-
rzystywana jest w drogownictwie przy pracach pomocniczych (Nieć i in. 2003). Na tak war-
tościowe parametry technologiczne wpływa, w tym przypadku, przede wszystkim obecność 
przekrystalizowanych węglanów (Peszat 1984).



3. Koncepcja i interpretacja podmorskich
spływów grawitacyjnych i ich systemów depozycyjnych

Depozycja większości materiału klastycznego w  środowisku głębokomorskim odbywa 
się za pośrednictwem spływów grawitacyjnych (masowych; Talling i in. 2012), gdzie za eroz-
ję,  transport oraz depozycję materiału  terygenicznego  i biogenicznego odpowiedzialne są: 
procesy resedymentacyjne, prądy denne oraz prądy powierzchniowe z depozycją pelagiczną 
(Stow  i Piper 1984; Stow 1985; Stow 1996). Do procesów resedymentacyjnych zaliczane 
są: obrywy, spełzywanie, ześlizgi, osuwiska, spływy rumoszowe, spływy ziarnowe, spływy 
upłynnionego materiału, wysoko gęstościowe prądy zawiesinowe i nisko gęstościowe prądy 
zawiesinowy. W kategorii prądów dennych wymieniane są: wewnętrzne pływy i falowanie, 
spływy kanałowe, spływy denne (konturyty) oraz głębokie spływy powierzchniowe; nato-
miast do procesów uczestniczących w depozycji pelagicznej z prądów powierzchniowych: 
flokulacja i peletyzacja. Kolejność wymienionych procesów nie jest przypadkowa. Zostały 
one wymienione tutaj w ciągłym spektrum, od procesów o największej koncentracji i zara-
zem najmniejszej wewnętrznej dezintegracji materiału skalnego po procesy charakteryzujące 
się najmniejszą koncentracją  i  zdecydowanym wzrostem wewnętrznej  dezintegracji mate-
riału skalnego (Stow 1996). Najbardziej powszechnymi spływami grawitacyjnymi są prądy 
zawiesinowe oraz spływy rumoszowe (Talling i in. 2012; podsumowanie: Nichols 2009).

Termin prąd zawiesinowy (turbidity current) został wprowadzony przez Johnsona (1938), 
natomiast terminu turbidyt (turbidite) jako osad deponowany w wyniku działalności prądów 
zawiesinowych użyli po raz pierwszy Kuenen i Migliorini (1950). Od tej pory proces ten stał 
się przedmiotem intensywnych badań, które dostarczały informacji dotyczących jego powsta-
nia, mechanizmów przepływu, deponowanych struktur sedymentacyjnych, czy też czynników 
wpływających na  jego zachowanie  (Kuenen 1952; Bouma 1962; Kuenen 1964; Middleton 
1967;  Rupke  i  Stanley  1974;  Hesse  1975; Middleton  i  Hampton  1976;  Piper  1978;  Stow 
i Shanmugam 1980; Lowe 1982; Parker 1982; Parker i in. 1986; Labaum i in. 1987; Stanley 
i  in. 1978; Kneller 1995; Kneller  i Branney 1995; Shanmugam i Miola 1995; Shanmugam 
1996; Shanmugam i in. 1996; Kneller i  in. 1999; Mulder i Alexander 2001, Haughton i  in. 
2009; Talling i in. 2012; Shanmugam 2012). Z kolei spływy rumoszowe (debris flows) zostały 
po raz pierwszy dokładniej scharakteryzowane przez Johnson i Rodine (1984). W literaturze 
podawane są liczne definicje prądów zawiesinowych oraz spływów rumoszowych (m.in. San-
ders 1965; Middleton i Hampton 1973; Mutti 1992; Shanmugam i Miola 1995; Kneller 1996; 
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Shanmugam 1996; Shanmugam i  in. 1996; Mutti  i  in. 1999). Część z nich  traktuje spływy 
rumoszowe  jako wysoko  gęstościowe  prądy  zawiesinowe  (np.  Shanmugam  i Miola  1995; 
Shanmugam 1996; Shanmugam i in. 1996), część – podkreśla, aby wyłącznie termin „turbi-
dyt”  łączyć z osadami deponowanymi przez prądy zawiesinowe (Sanders 1965; Middleton 
i Hampton 1973). Stanley i in. (1978) określają spływy rumoszowe jako nietypowe turbidity, 
natomiast Labaum i in. (1987) jako megaturbidyty. Dla osadu powstającego w wyniku spły-
wów o charakterze mieszanym, zarówno zawiesinowym, jak i rumoszowym, zaproponowano 
termin „densyt” (Gani 2004), jednak nie został on rozpowszechniony.

W wielu  schematach  klasyfikacyjnych  spływów grawitacyjnych  (Pickering  i  in.  1989; 
Nemec 1990; Ghibaudo 1992; Stow i Johansson 2000; Mulder i Alexander 2001) próbowano 
uchwycić ciągłość zachodzących tam procesów. Klasyfikacje te konstruowano na podstawie 
różnych kryteriów: gęstości, kohezji, mechanizmów transportu, reologii czy czasu trwania 
spływu. W jednych schematach wyraźniej uwzględniano pewne kryteria, zarazem umniejszając 
wagę lub pomijając znaczenie innych kryteriów, w kolejnych schematach klasyfikacyjnych 
brano  pod  uwagę  inne  parametry.  Do  najpowszechniejszych  kryteriów  uwzględnianych 
przez geologów w opisie spływów grawitacyjnych zalicza się charakter przepływu, reologię 
przepływu oraz mechanizm utrzymujący materiał w ruchu (Postma 1986; Postma i in. 1988).

Ruch spływów najlepiej, chociaż nie doskonale, opisuje liczba Reynoldsa (Re), będąca 
podstawowym kryterium stateczności ruchu płynów (Reynolds 1883). Liczba Reynoldsa jest 
zdefiniowana w następujący sposób:

Re = ϱ · u · l/µ

gdzie:  ϱ  –  gęstość płynu [kg/m3],
  u  –  prędkość charakterystyczna płynu [m/s],
  l  –  wymiar charakterystyczny zagadnienia [m], tutaj: głębokość,
  μ  –  lepkość dynamiczna płynu [Pa·s lub N·s/m2 lub kg/m·s].

lub:

Re = u · l/ν

gdzie:  u  –  prędkość charakterystyczna płynu [m/s],
  l  –  wymiar charakterystyczny zagadnienia [m], tutaj: głębokość,
  ν  –  lepkość kinematyczna płynu [m2/s].

Wielkość  liczby  Reynoldsa  pozwala  na  określenie,  kiedy  mechanizm  przepływu  jest 
laminarny, a kiedy turbulentny. Przyjmuje się, że: Re < 500 charakteryzuje przepływ lami-
narny (uporządkowany, warstwowy, stabilny), 500 < Re < 2000 opisuje przepływ przejścio-
wy (częściowo turbulentny), Re > 2000 definiuje przepływ turbulentny (burzliwy, kłębiący, 
zaburzony; Nichols 2009). Przykładem przepływu laminarnego w środowisku morskim jest 
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spływ rumoszowy (derbis flow), przy czym w objętości  takiego spływu mogą pojawić się 
strefy słabej turbulencji (Talling i in. 2012). Przykładem przepływu turbulentnego jest prąd 
zawiesinowy (turbidity current).

Spływy  grawitacyjne  można  wydzielać  na  podstawie  ich  zdolności  odkształcania  się 
i płynięcia, czyli reologii (Shanmugam 2002). Reologia przepływu jest ważnym kryterium 
uwzględnianym w opisie spływów grawitacyjnych. Zagadnienia reologiczne nie rozpatrują 
ruchu spływu jako całości, ale jako ruch jednych elementów spływu względem drugich, na 
przykład klastów względem matriks. Zależność między naprężeniem mechanicznym prze-
pływu i wywołanym przez to naprężenie odkształceniem (w funkcji czasu), charakteryzuje 
lepkość  przepływu,  będącą  odzwierciedleniem  tarcia wewnętrznego między  cząsteczkami 
spływu. Reżim przepływu laminarnego cechuje się stosunkowo dużą lepkością i co się z tym 
wiąże – niską prędkością. Przeciwnie, reżim przepływu turbulentnego wykazuje niewielką 
lepkość i zarazem dużą prędkość. Wart podkreślenia jest fakt, że interpretacja reologii prze-
pływu na podstawie struktur obserwowanych w skałach osadowych jest zazwyczaj bardzo 
trudna (Gani 2004).

Spływy grawitacyjne, jako przykład cieczy nienewtonowskiej, w których lepkość maleje 
wraz  ze wzrostem  prędkości, można  podzielić według mechanizmu  utrzymującego mate-
riał klastyczny w ruchu. Middleton i Hampton (1973, 1976) wyróżnili cztery podstawowe 
mechanizmy podtrzymujące materiał  spływu w  zawieszeniu:  turbulencja,  kohezja,  kolizja 
między  ziarnami  oraz  przepływ wody  porowej.  Pomiędzy  tymi  podstawowymi mechani-
zmami istnieją stadia pośrednie. Co więcej, w jednym spływie zazwyczaj występuje kilka 
mechanizmów utrzymujących materiał w ruchu, a ich względny udział jest zmienny w cza-
sie i przestrzeni (podsumowanie: Talling i in. 2012).

3.1. Charakterystyka wybranych typów spływów grawitacyjnych

3.1.1.  Sp ływy   rumoszowe   (derbis flows)

Spływy rumoszowe (derbis flows), nazywane też spływami kohezyjnymi, lepkościowy-
mi lub laminarnymi (Costa i Williams 1984), wykazują bimodalność składu granulometrycz-
nego, charakteryzującą się:

 — matriks, w skład której wchodzi materiał stosunkowo drobnoziarnisty, odgrywającą 
rolę nośnika,

 — klastami  stanowiącymi  rozproszony  szkielet  ziarnowy,  w  skrajnych  przypadkach 
o wielkości kilku i kilkunastu metrów (Johnson 1970).

Ilościowy stosunek tych frakcji waha się w szerokich granicach (Johnson i Rodine 1984).
W  spływie  rumoszowym  mechanizmem  utrzymującym  transportowany  materiał  kla-

styczny w ruchu są procesy inne niż turbulencja płynu (Hampton 1972; Haughton i in. 2009). 
Mechanizmy te to: dominująca kohezja matriks, której może towarzyszyć ciśnienie dysper-
syjne będące rezultatem kolizji między ziarnami oraz ciśnienie dyspersyjne wód porowych.
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Podwodne spływy rumoszowe mogą powstawać przy niewielkim nachyleniu powierzch-
ni dna, nawet wynoszącym 0,5° (Hampton 1972). Są one  inicjowane przez  takie zjawiska 
jak:  wstrząsy  sejsmiczne,  osuwiska,  spełzywanie  osadów,  gaz  generujący  lokalny  wzrost 
ciśnienia porowego, czy też jako rezultat szybkiej sedymentacji (Hampton 1972). Charakte-
rystyczną cechą spływów rumoszowych jest bardzo niska wytrzymałość na ścinanie, dlatego 
spływy te przemieszczają się niemal bez tarcia wewnętrznego (Rodine i Johnson 1976; John-
son i Rodine 1984; Iverson 1997). Ruch takich spływów trwa tak długo, jak długo składowa 
ścinająca siły ciężkości przewyższa siłę oporu wywołaną lepkością masy spływu. W chwili 
gdy te dwie siły zostaną zrównoważone następuje tzw. zamrożenie spływu i transportowany 
materiał nagle zostaje zdeponowany. W literaturze światowej (Haughton i in. 2009; Talling 
i in. 2012) do opisu depozycji spływów kohezyjnych powszechnie używa się określenia en 
masse, podkreślając raptowną depozycję całej objętości tak transportowanego materiału.

Depozycja en masse cechuje się tym, że ziarna (mniejsze i większe) zatopione w matriks 
nie segregują się ze względu na zróżnicowanie frakcji (Haughton i in. 2009, 2012). Dlate-
go osady spływów rumoszowych są zazwyczaj masywne, o strukturze nieuporządkowanej 
i źle wysortowane. Osady te wykazują ostre granice z warstwami niżejległymi i nadległy-
mi. Powierzchnie spągowe mają charakter erozyjny, często nierówny, jednak zazwyczaj nie 
posiadają  struktur  typu  hieroglifów,  a miąższość  zdeponowanej warstwy  jest  zbliżona  do 
miąższości  samego  spływu  (Amy  i  in.  2005,  2006).  Szczegółowy materiał  obserwacyjny 
współczesnych  debrytów  jest  bardzo  ubogi,  jednak w ostatnich  latach  były  obserwowane 
inne cechy od wyżej podanych (Talling i in. 2012). Także wśród debrytów kopalnych obser-
wowano odmienne struktury (Talling i in. 2012):

1. Wzbogacenie w klasty marginalnych i frontalnych części spływu; w takich przypad-
kach  powierzchnie  warstw  bywają  „uzbrojone”  wystającymi  klastami  o  zróżnico-
wanej wielkości. Spotykana niekiedy w osadach rumoszowych gradacja najgrubszej 
frakcji wskazuje, że formujące je spływy mogły mieć częściowo charakter turbulent-
ny (Gradziński i in. 1986).

2. Gradacja  stropowej  części  warstwy  spowodowana  przerobieniem  przez  nadległy 
spływ.

3. Lokalna  segregacja ziaren pod wpływem odwodnienia materiału w końcowej  fazie 
procesu sedymentacji.

4. Cienka  warstwa  spągowa  charakteryzująca  się  odwróconą  gradacją  spowodowaną 
przesianiem materiału  o  drobniejszej  frakcji  pomiędzy  ziarnami  o większej  frakcji 
(kinetic sieving).

Ważnym parametrem spływów kohezyjnych, jak sama nazwa wskazuje, jest ich spójność 
(kohezja)  związana  z  zawartością  kohezyjnego mułu.  Zawartość  tego materiału  znacząco 
wpływa na lepkość spływu, plastyczność, tłumienie turbulencji i reologię, determinując cha-
rakter  spływu  (Bass  i  in. 2004, 2011). Ponieważ zawartość mułu w matriks  jest  zmienna, 
Talling i in. (2012) zaproponowali klasyfikację spływów rumoszowych:

 — kohezyjne spływy rumoszowe z piaszczystą matriks bogatą w materiał mułowcowy 
(DM),
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 — słabo kohezyjne  spływy  rumoszowe z piaszczystą matriks,  z podrzędną domieszką 
mułu (DCS),

 — niekohezyjne  spływy  rumoszowe  z  piaszczystą  matriks,  pozbawioną  kohezyjnego 
materiału mułowcowego (DVCS).

W  klasyfikacji  tej  za  kohezyjny  materiał  mułowcowy  przyjmuje  się  materiał  klastyczny 
o frakcji < 0,03 mm.

Kohezyjne  spływy  rumoszowe,  nazywane  też mułowymi  spływami  rumoszowymi,  to 
takie  spływy  gdzie muł  (<  0,03 mm)  stanowi  ponad  12% materiału  (Talling  i  in.  2012). 
W spływach kohezyjnych, siła nośna matriks jest głównym mechanizmem podtrzymującym 
klasty. Mechanizmy takie jak ciśnienie dyspersyjne będące rezultatem kolizji między ziarna-
mi, czy ciśnienie dyspersyjne wody porowej mogą występować, ale jako medium podrzęd-
ne, wspomagające (Lowe 1976a i b).

Osady nisko kohezyjnych  spływów  rumoszowych  są bardzo  trudne do odróżnienia od 
osadów  zdeponowanych  za  pomocą  wysoko  gęstościowych  prądów  turbidytowych  oraz 
kohezyjnych spływów rumoszowych (Talling i in. 2012). Różnice, typu obecność hierogli-
fów czy orientacja szkieletu ziarnowego, są bardzo subtelne i w wielu przypadkach niedia-
gnostyczne. W spływach nisko kohezyjnych, mechanizmy podtrzymujące ruch są zmienne, 
od kohezji matriks przez ciśnienie dyspersyjne wód porowych po kolizję między ziarnami 
(Lowe 1976a i b). Przyjmuje się, że tego rodzaju osady powstają w wyniku długodystanso-
wych  spływów debrytowych  (dziesiątki kilometrów) na powierzchniach o niewielkim na-
chyleniu (~0,1°)  lub w wyniku transformacji prądów turbidytowych, niekoniecznie długo-
dystansowych (Talling i in. 2012).

Według Tallinga i in. (2012), niekohezyjne spływy rumoszowe wykazują brak materia-
łu mułowcowego. Wraz  z  ubytkiem  frakcji mułowcowej w  spływie,  zwiększa  się wysor-
towanie  transportowanego materiału,  i  co  się  z  tym wiąże  –  zwiększa  się  jego  przepusz-
czalność. W związku z tym, głównym mechanizmem unoszącym w tego typu spływie jest 
ciśnienie wód porowych (Lowe 1976a i b). Znaczenie pozostałych mechanizmów unoszą-
cych charakterystycznych dla spływów rumoszowych jest marginalne.

3.1.2.  P rądy   zawies inowe   (turbidity currents)

Prądy zawiesinowe (turbidity currents), nazywane też prądami turbidytowymi, są najpraw-
dopodobniej  najlepiej  rozpoznanymi  procesami  resedymentacyjnymi  od  strony  teoretycznej 
i eksperymentalnej, jednak ciągle pozostawiają wiele zagadek w warunkach naturalnych.

Głównym  mechanizmem  utrzymującym  materiał  klastyczny  prądów  zawiesinowych 
w zawieszeniu jest turbulencja płynu (Middleton i Hampton 1976). Osad podniesiony z dna 
przez impuls początkowy tworzy gęstą zawiesinę, która następnie spływa w dół stoku w wy-
niku działania grawitacji. Ruch zawiesiny indukuje turbulencję, która zapobiega jej opadaniu 
(autosuspensja), aż do całkowitej utraty przez prąd energii kinetycznej wskutek oporów tarcia.

Prądy turbidytowe są generowane w wyniku jednorazowego uwolnienia określonej ob-
jętości osadu, której wzrost może nastąpić  tylko w efekcie erozji osadu dennego. Tuż po 
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uruchomieniu prądu zawiesinowego, zazwyczaj osiąga on na skłonie największą prędkość, 
po czym zwalnia u podnóża skłonu (Kneller 1995). Są to stosunkowo krótkotrwałe prądy 
szarżujące (surge-type turbidity current; Kneller i Branney 1995). Należy jednak pamiętać, 
że w czasie trwania prądu turbidytowego, jego prędkość w skali przebytej odległości, może 
się  zwiększać  (accumulative flow),  zmniejszać  (depletive flow)  lub  nie  ulegać  zmianom 
(uniform flow; Kneller  1995). W  danym  punkcie  basenu,  energia  prądu  zmienia  się  też 
w funkcji czasu; i tak wyróżnia się prądy przyspieszające (waxing flow), zwalniające (wa-
ning flow) i jednostajne (steady flow; Kneller 1995). W związku z powyższym, klasyczny 
prąd turbidytowy wykazuje nieustabilizowany charakter przepływu i określany jest mianem 
nieustalonego przepływu (unsteady flow; Mulder i in. 2003). Średnia prędkość przepływu 
wynosi mniej niż 4 m/s, chociaż na stromych stokach może przekraczać 10 m/s (Alexander 
i Mulder 2002). Czas trwania prądu turbidytowego jest stosunkowo krótki i wynosi od kil-
ku minut do kilku godzin. Najdłużej trwające znane prądy nie przekraczały doby (Mulder 
i in. 2003). Prądy turbidytowe rozprzestrzeniają się na niewielkich dystansach oraz depo-
nują materiał na stosunkowo niewielkim obszarze (Britter i Linden 1980). Depozycja osadu 
prądu  zawiesinowego ma miejsce  głównie  za  czołem  spływu,  dlatego  przede wszystkim 
dynamika czoła, a nie ciała prądu wpływa na dystrybucję deponowanego osadu (Middleton 
1966).

Prądy  turbidytowe  ze względu  na  gęstość  osadu,  i  co  się  z  tym wiąże,  intensywność 
hamowania podzielono na wysoko gęstościowe – 50–250 g/l (Kuenen 1950; Kuenen i Mi-
gliorini  1950)  oraz  nisko  gęstościowe  –  0,025–2,5  g/l  (Lowe  1982). W  prądach  wysoko 
gęstościowych  turbulencja  płynu  jest  zaburzona  przez  stosunkowo  wysoką  koncentrację 
transportowanego materiału  (Kuenen  1966;  Lowe  1988). Materiał  jest  utrzymywany  tam 
w  zawieszeniu w wyniku  kombinacji  turbulencji,  kolizji  ziarnowych,  ciśnienia  porowego 
oraz kohezji. Prąd nisko gęstościowe utrzymywane  są w  ruchu niemalże wyłącznie przez 
turbulencję płynu, a ewentualna działalność  innych mechanizmów nie ma tutaj większego 
znaczenia (Lowe 1982).

Wysoko gęstościowe prądy turbidytowe są inicjowane (Stow 1985):
 — w  wyniku  transformacji  osuwisk  i  spływów  rumoszowych  przez  mieszanie  ich 
z wodą basenu,

 — ze spływów grawitacyjnych dostarczających osad do czoła kanionu podmorskiego, 
 — przez sztormową erozję dna basenu,
 — bezpośrednio z zawiesiny dostarczonej do basenu przez rzeki podczas powodzi  lub 
glacjalne wody roztopowe. 

Nisko gęstościowe prądy turbidytowe są inicjowane (Stow 1985):
 — przez fale sztormowe na szelfie,
 — w wyniku transformacji spełznięć, osuwisk, spływów rumoszowych czy też wysoko 
gęstościowych prądów turbidytowych,

 — bezpośrednio z zawiesiny o frakcji mułowej dostarczonej do basenu sedymentacyjne-
go przez rzeki podczas powodzi lub glacjalne wody roztopowe,

 — przez grube warstwy nefeloidalne spływające w dół kanionów podmorskich.
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Zasadniczo,  depozycję  osadów  prądów  zawiesinowych wyróżnia  przyrostowe  osadza-
nie większych ziaren transportowanych przez prąd. Segregacja ze względu na frakcję oraz 
przyrostowy charakter depozycji tworzy charakterystyczne, gradacyjne osady o strukturach 
sedymentacyjnych budujących sekwencję Boumy (1962). Prądy wysoko gęstościowe depo-
nują materiał w  sposób  pośredni  pomiędzy  depozycją  charakterystyczną  dla  spływów  ru-
moszowych (en mass) a depozycją prądów czysto turbulentnych (przyrostowo; Talling i in. 
2012). Prądy nisko gęstościowe deponują materiał w sposób charakterystyczny dla prądów 
turbulentnych (przyrostowo; Talling i in. 2012).

Prądy zawiesinowe, wysoko gęstościowe deponują osady masywne (Ta) lub równolegle 
laminowane (Tb; Talling i  in. 2012). Interwał Ta reprezentowany przez strukturę masyw-
ną  i/lub  frakcjonowaną  podściela  interwał  Tb  reprezentowany  przez  laminację  równole-
głą. Struktura masywna (Ta) wykazująca relatywnie niską zawartość mułowcowej matriks 
(Sylvester  i Lowe 2004),  jest obecna przede wszystkim w piaskowcach grubo-  i średnio-
ziarnistych (Sadler 1982). Piaskowce o strukturze masywnej mogą być deponowane zarów-
no przez prądy turbidytowe – Ta, jak i nisko kohezyjne, piaszczyste spływy rumoszowe – 
DCS (Talling i  in. 2012). Podstawowa różnica tkwi w miąższości warstw: wysoko gęsto-
ściowe  prądy  turbulentne  deponują  warstwy  o  niewielkiej  miąższości,  natomiast  nisko 
kohezyjne  spływy  rumoszowe  deponują  materiał  o  miąższości  zbliżonej  do  miąższości 
spływu (Kneller  i Branney 1995). Odróżnienie  tych dwóch rodzajów transportu w odsło-
nięciu nie jest łatwe. Jeżeli w sekwencji Ta są obecne klasty mułowcowe, to nie występują 
chaotycznie w obrębie warstwy jak w przypadku spływów rumoszowych, ale wzdłuż ho-
ryzontalnych  powierzchni. Masywne  piaskowce  turbidytowe mogą  wykazywać  gradację 
odwróconą, normalną lub nie wykazywać gradacji (Kneller i Branney 1995). Powstawanie 
masywnych struktur w osadach turbidytowych przypisywane jest tak szybkiej akumulacji 
transportowanego materiału, że jego przerobienie przez trakcję jest niemożliwe. Uniemoż-
liwia to powstanie laminacji równoległej i przekątnej (Kuenen 1966; Middleton i Hampton 
1973).

Gdy tempo depozycji materiału transportowanego przez prądy turbulentne zmniejszy się 
dostatecznie, dochodzi do powstawania interwału Tb (Kuenen 1966; Middleton i Hampton 
1973).  Jeżeli w  sekwencji Tb  są obecne drobne klasty mułowca/łupku,  to ułożone  są one 
wzdłuż horyzontalnych powierzchni. Interwał Tb zazwyczaj charakteryzuje się drobniejszą 
frakcją ziarnową niż interwał Ta.

Interwał Tb  jest  przypisywany  zarówno wysoko  i  nisko  gęstościowym prądom  turbu-
lentnym (Mutti 1992). Sugeruje się (Talling i in. 2012), że granica między wysoko i nisko 
gęstościowym prądem turbidytowym znajduje się w obrębie interwału Tb.

Prądy turbidytowe niskiej gęstości są w pełni turbulentne, a obecność innych mechani-
zmów odpowiedzialnych z transport materiału jest nieznacząca (Lowe 1982). Dla kontrastu 
z wysoko gęstościowymi prądami  turbidytowymi, depozycja prądów nisko gęstościowych 
nie jest hamowana przez wysoką koncentrację transportowanego materiału, w tym mułow-
cowego materiału kohezyjnego. Prowadzi to do stopniowej depozycji transportowanego osa-
du i jego przerabiania przez trakcję. Prądy nisko gęstościowe deponują osady o strukturze 
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laminacji przekątnej (Tc), laminacji równoległej (Td) oraz interwał mułowcowy (Te; Mulder 
i Alexander 2001).

Interwał Tc, reprezentowany przez riplemarkową laminację przekątną, może powstawać 
przez depozycję rozrzedzonego prądu turbulentnego. Zostało to potwierdzone licznymi eks-
perymentami (Walker 1965; Allen 1982; Bass 1994, 1999). Rozwój riplemarków zazwyczaj 
jest ograniczony do ziaren o frakcji od około 0,05 mm do około 0,18 mm (Jobe i in. 2012), 
ale depozycję riplemarków opisywano też w grubszym ziarnie, do 0,35 mm (Sumner  i  in. 
2012). Interwały z riplemarkową laminacją przekątną są relatywnie cienkie, zazwyczaj od 
kilku do kilkunastu cm, lecz mogą osiągać do 40 cm (Mutti 1977; Sumner i in. 2012). Czę-
sto  przekątnej  laminacji  riplemarkowej  towarzyszą  deformacje  konwolutne. Tendencja  do 
deformacji niezlityfikowanego materiału odzwierciedla  jego niską przepuszczalność (Mid-
dleton 1967). Riplemarki o wyższym kącie wspinania wskazują na stosunkowo szybszą de-
pozycję  (Allen  1982;  Bass  2000;  Jobe  i  in.  2012). Gdy  szybkość  osadzania wzrośnie  do 
> 0,6 mm/s, riplemarki przestają być deponowane (Sumner i in. 2008).

Interwał Td sekwencji Boumy (1962), charakteryzujący się  laminacją równoległą, wy-
stępuje  nad  interwałem Tc.  Struktury Tc  deponowane  są  tylko we  frakcji  odpowiadającej 
bardzo drobnoziarnistemu piasku oraz pyłu (Southard 1991).

Interwał  Te  sekwencji  Boumy  (1962),  zalegający  nad  interwałem Td,  jest  trudno  od-
różnialny od osadów pelagicznych i hemipelagicznych. Opisane w tym interwale struktury 
to: laminacja równoległa, masywna z gradacją ziarna i masywna bez gradacji ziarna (Piper 
1978). Jednakże za względu na bardzo drobną frakcję ziaren wymienione struktury są ma-
kroskopowo  trudno dostrzegalne  lub niewidoczne. Osady  te mogą być deponowane przez 
rozrzedzone, turbulentne prądy zawiesinowe, często będące kontynuacją prądów zawiesino-
wych wcześniej deponujących interwały Tc i Td (Stow i Bowen 1980). Struktury wskazu-
jące na turbulentny charakter prądu grawitacyjnego to laminacja i gradacja. Brak laminacji 
i gradacji może świadczyć o depozycji typu en masse z gęstszych mułowcowych spływów 
laminarnych lub z rozrzedzonych, mułowcowych prądów turbulentnych o mniejszej prędko-
ści (McCave i Jones 1988; McAnally i in. 2007).

3.1.3.  P rzep ływy   h ipe rp ikna lne   (hyperpycnal flows)

Przyrostowe osadzanie charakteryzujące prądy zawiesinowe nie zawsze skutkuje depo-
zycją  sekwencji  „boumowskich”. W  literaturze  niejednokrotnie  opisywano  osady  prądów 
zawiesinowych, których wykształcenie odbiega od modelu Boumy  (Dżułyński  i  in.  1959; 
Unrug 1963; Ślączka  i Thompson 1981; Mutti  i  in. 2003; Jackson  i Johnson 2009). „Nie- 
boumowskie” sekwencje turbidytowe to zazwyczaj warstwy o dużej miąższości, z powtarza-
jącymi się interwałami struktur charakterystycznych dla członów modelu Boumy, co wska-
zuje na długotrwały  charakter  spływów. W przypadku gdy powtarzają  się  te  same człony 
sekwencji Boumy, np. TbTb… lub TcTc…, mamy do czynienia z jednorodnym przepływem, 
natomiast gdy powtarzają się grupy członów sekwencji Boumy, np. Tabcbc…, Tbcbc… lub 
Tcbcbc… itp., mówimy o zmiennym przepływie (Mulder i in. 2003).
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Długotrwałe prądy zawiesinowe (sustained/long-duration turbidites) rozwijają się gdy:
 — dochodzi do połączenia kilku prądów turbulentnych w jeden duży spływ (Kelts i Ar-
thur 1981),

 — odrębne prądy turbulentne szybko następują po sobie (Dengler i in. 1984), 
 — obecne jest stałe, sztormowe zasilanie basenu w osad (Dengler i in. 1984),
 — zachodzi hiperpiknalny wypływ rzeki (Chikita 1990; Kneller i Branney 1995).

Przepływy  hiperpiknalne  (za  oryginałem wypływy  hiperpiknalne  –  hyperpycnal efflu-
ents)  są  przydennymi  prądami  gęstościowymi,  zazwyczaj  turbulentnymi  (Bates  1953). 
Powstają one u ujścia  rzeki do zbiornika wody stojącej, gdzie obciążona zawiesiną osadu 
woda rzeczna o charakterze turbulentnym tworzy przydenny prąd zawiesinowy. Przydenny 
prąd zawiesinowy może rozwinąć się tylko w przypadku, gdy gęstość wody rzecznej prze-
wyższa gęstość wody zbiornika. W przeciwnej sytuacji woda rzeczna rozprzestrzeni się przy 
powierzchni  wód  zbiornika  tworząc  tzw.  wypływ  hipopiknalny  (hypopycnal effluent)  lub 
w przypadku, gdy gęstość wody rzeki i zbiornika są zbliżone, dochodzi do wymieszania wód 
i powstaje tzw. wypływ hompoiknalny (homopycnal effluent; Bates 1953). Wymienione wy-
pływy wód rzecznych są zazwyczaj związane z wysokimi stanami powodziowymi (Chikita 
1990). Rozwój przepływów hiperpiknalnych do zbiorników wód stojących jest uzależniony 
od wielu czynników, przykładowo od: wielkości obszaru basenu oraz zlewni, morfologii ba-
senu, morfologii wybrzeża, obecności pływów i falowania, różnic w gęstości wody słodkiej 
i słonej, strefy klimatycznej itp. (Chikita 1990).

Przepływy hiperpiknalne są generowane w wyniku ciągłej dostawy materiału i w przeci-
wieństwie do prądów zawiesinowych, charakteryzują się stosunkowo jednolitą i niższą pręd-
kością (< 2 m/s; Mulder i in. 2003). Niższa prędkość wynika z faktu, że przepływy hiperpik-
nalne cechują się niższą gęstością, na którą wpływa w dużej mierze gęstość słodkiej wody 
rzecznej i ciągła jej dostawa (Mulder i in. 2003). Ciągłość w dostawie materiału powoduje 
ustabilizowany charakter przepływu, dlatego przepływy hiperpiknalne określane są mianem 
przepływów ustalonych (steady flow) i pseudo ustalonych (pseudo-steady flow; Mulder i in. 
2003). Czas trwania przepływu jest relatywnie długi i wynosi od kilku dni do kilku tygodni. 
Najdłużej  trwające przepływy  to głównie  te związane z uwalnianiem wód przez  topnieją-
ce  lodowce, a długość  ich  trwania wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset  lat  (Mulder  i  in. 
2003). Ze względu na długi czas trwania oraz kontynuującą się dostawę materiału, przepły-
wy hiperpiknalne mają zdolność depozycji materiału na dużym obszarze dna basenu (Britter 
i Linden 1980). Pomimo znacznych obszarów depozycyjnych, jednolity charakter przepływu 
sprawia, że zdeponowany osad nie jest urozmaicony teksturalnie i strukturalnie.

Warstwy o dużej miąższości  z powtarzającymi  się  członami boumowskimi opisywano 
już od połowy XX wieku (Unrug 1963; Lowe 1982; Mutti i in. 1984, 2003; Bouma 1987). 
Przez dziesięciolecia te nietypowe warstwy turbidytowe przypisywane były połączeniu się 
kilku  prądów  zawiesinowych  lub  amalgamacji  warstw.  Powiązania  tak  wykształconych 
osadów z działalnością przepływów hiperpiknalnych dokonali Kneller i Breney (1995). Od 
dwudziestu  lat  publikuje  się  przykłady osadów zdeponowanych przez wypływy hiperpik-
nalne wskazując kolejne charakterystyczne cechy  i warunki depozycji. Oprócz miąższych 
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warstw o równoległej lub riplemarkowej laminacji porozdzielanej rozmyciami erozyjnymi, 
zauważonymi jako cecha diagnostyczna przez Knellera i Breney’a (1995), zaproponowano 
szereg dodatkowych cech wskazujących na depozycję z przydennego prądu turbidytowego 
o genezie hiperpiknalnej:

 — powszechna obecność detrytusu roślinnego (Mulder i Alexander 2001; Johnson i in. 
2001),

 — w piaszczystych warstwach o równoległej laminacji naprzemianległe ułożenie osadu 
wzbogaconego w detrytus roślinny i osadu czystego (Zavala 2008),

 — liniowe rozmieszczenie obtoczonych litoklastów mułowych (Paim i in. 2008),
 — powszechna obecność struktur powstałych z upłynnienia (Kneller i Brenney 1995),
 — brak skamieniałości śladowych (Porębski 1999),
 — lateralne zmiany uziarnienia, nie wykazujące regularności (Zavala 2008),
 — zmiany grubości ziarna w obrębie warstw (Zavala 2008).

3.1.4.  Sp ływy   hybrydowe   (hybrid flows)

Pomimo, że wraz z rozwojem prądy turbidytowe stają się coraz bardziej rozrzedzone, to 
zdarzają się też sytuacje odmienne. Wraz z rozwojem prąd turbulentny może stać się lami-
narnym. Takie przepływy zostały nazwane przepływami hybrydowymi (hybrid flows; Hau-
ghton i in. 2009). Termin ten ma za zadanie uchwycić warunki charakterystyczne zarówno 
dla prądów turbidytowych oraz spływów rumoszowych, opisane powyżej.

Typowa  warstwa  zdeponowana  przez  przepływy  hybrydowe  składa  się  z  pięciu  in-
terwałów (od dołu do góry): H1 – masywny piaskowiec, H2 – smużysty piaskowiec, H3 – 
piaskowiec  mułowcowy  z  licznymi  klastami  mułowców,  H4  –  laminowany  piaskowiec, 
H5 – mułowiec (Haughton i  in. 2009). Interwał H1 jest deponowany przez wysoko gęsto-
ściowy prąd turbidytowy; interwał H2 wskazuje na depozycję prądu przejściowego, między 
wysoko gęstościowym prądem turbulentnym, a spływem rumoszowym; za depozycję struk-
tur charakterystycznych dla  interwału H3 odpowiedzialny  jest  spływ rumoszowy;  lamino-
wane  piaskowce  z  interwału H4  osadzane  są  przez  nisko  gęstościowy  prąd  turbidytowy; 
natomiast  interwał  H5  osadzany  jest  w  wyniku  opadania  z  suspensji.  Kontakt  pomiędzy 
poszczególnymi interwałami jest gradacyjny, co sugeruje, że warstwy hybrydowe były de-
ponowane w wyniku transformacji przepływów podczas ich trwania.

Przypuszcza się, że przepływy hybrydowe powstają w wyniku włączenia klastów muło-
wych do prądu typu zawiesinowego, które zaburzają turbulencję i charakter prądu zmienia 
się na laminarny i plastyczny. Przepływy hybrydowe są najpowszechniej generowane w od-
ległych dystalnych obszarach stożka podmorskiego, ale też w miejscach rozwoju i rozprze-
strzeniania się kanałów (Haughton i in. 2009).



4. Metodyka badań

4.1. Prace terenowe

Prace  terenowe  zostały wykonane  na  podstawie  powierzchniowych wystąpień warstw 
cergowskich w naturalnych  i sztucznych odsłonięciach w polskiej  i słowackiej części  jed-
nostki dukielskiej  oraz w polskiej  części  jednostki przeddukielskiej, w  latach 2009–2013. 
Informacje na temat miejsc wystąpień warstw cergowskich uzyskano z arkuszy szczegóło-
wych map geologicznych w skali 1:50 000: Nowy Żmigród (Ślączka 1968), Tylawa (Kop-
ciowski 2009), Rymanów (Wdowiarz i in. 1991), Jaśliska (Cieszkowski i in. 1990), Bukow-
sko (Ślączka 1964), z geologicznej mapy Karpat w skali 1:200 000 (Jankowski i in. 2007), 
z geologicznej mapy Karpat  zachodnich  i obszarów przyległych w skali 1:500 000  (Lexa 
i in. 2000) oraz z literatury (np. Ślączka 1971; Ślączka i Unrug 1976). W sumie do badań 
wybrano profile z 10 stanowisk Karpat zewnętrznych (7 stanowisk z polskiej części i 3 sta-
nowiska ze słowackiej części; rys. 4.1).

Prace terenowe obejmowały szczegółowe profilowanie odsłonięć „warstwa po warstwie” – 
z dokładnością do milimetra, obserwacje sedymentologiczne (tekstury i struktury) oraz ze-
branie próbek skalnych (około 450 sztuk) do badań sedymentologicznych.

Pobrane próbki skalne oznaczone zostały symbolami składającymi się z trzech członów:
 — porządkowej liczby próbki w danym profilu,
 — numeru warstwy w danym profilu, z której została pobrana próbka,
 — literowgo symbolu profilu (PI – profili Iwla, KL – profil Lipowica, PJ – profil Tylawa, 
WW i PD – profil Darów, RR – Rudawka Rymanowska, PW – profil Wernejówka, 
KK – profil Komańcza, ML – profil Medzilaborce, H – profil Habura, RV – profil 
Ruska Volova).

W przypadku symboli próbek składających się z dwóch członów uwzględniono numer po-
rządkowy oraz literowy symbol profilu. Płytki cienkie zostały oznaczone identycznymi sym-
bolami jak próbki skał, z których zostały wykonane.

Celem prac terenowych było rozpoznanie i dokumentacja wykształcenia warstw cergow-
skich w różnych częściach litosomu. Informacje uzyskane podczas prac terenowych umożli-
wiły wydzielenie litofacji warstw cergowskich w rozumieniu Walkera (1984) oraz na zinter-
pretowanie mechanizmów depozycji.
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Obserwacje terenowe przedstawiono w formie graficznej za pomocą szczegółowych pro-
fili  sedymentologicznych w  skali  1:50  i  1:20,  stosując  jednolity  system  symboli  i  szrafur 
(załącznik 1 – legenda). Szczegółowe profile posłużyły do wydzielenia litofacji warstw cer-
gowskich, które zostały zaprezentowane za pomocą kompleksowych profili w skali 1:600 
i 1:230 (załącznik 2 – legenda). Wszystkie zamieszczone w pracy fotografie zostały wyko-
nane przez autorkę.
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Rys. 4.1. Mapa geologiczna z zaznaczonymi lokalizacjami stanowisk, w których wykonano profilowanie 
(wg Jankowski i in. 2007)

Fig. 4.1. Geological map with the profiled outcrops (after Jankowski et al. 2007)
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5. Litofacje oraz kryteria ich wyróżniania

Na  podstawie  zebranego  i  opisanego  podczas  prac  terenowych materiału  wyróżniono 
osiem litofacji warstw cergowskich:

 — litofację piaskowców zlepieńcowatych – oznaczoną symbolem A,
 — litofację piaskowców – B,
 — litofację piaskowców z mułowcami – C,
 — litofację mułowców z piaskowcami – D,
 — litofację pyłowców z mułowcami/mułowców z pyłowcami – E,
 — litofację mułowców – F,
 — litofację łupków typu menilitowego – G,
 — litofację wapieni – H.

Litofacje A, B, C, D, E i F zostały wydzielone na podstawie frakcji ziarnowych. Dodat-
kowo litofacje C i D reprezentowane są przez asocjacje facjalne wyróżnione na podstawie 
proporcji  piaskowców do mułowców. Mianowicie: miąższościowy udział warstw mułow-
ców w facji C wynosi 10–50%, a w facji D 50–90%. (wg propozycji Ghibaudo 1992). Lito-
facje G i H wyodrębniono ze względu na charakterystyczne typy litologiczne, odmienne od 
pozostałych litofacji.

Sublitofacje  wyróżniono  na  podstawie  struktur  depozycyjnych,  zaobserwowanych 
w warstwach cergowskich:

 — struktura masywna,
 — uziarnienie frakcjonalne,
 — złożone  uziarnienie  frakcjonalne  (np.  rozmiar  ziarna  najpierw wzrasta,  a  następnie 
maleje ku górze lub zmienia się wielokrotnie),

 — laminacja równoległa,
 — laminacja przekątna-riplemarkowa.

W litofacji piaskowców zlepieńcowatych (A) nie wyróżniono sublitofacji. W litofacji 
piaskowców  (B)  wydzielono  siedem  sublitofacji:  piaskowce masywne  (B1),  piaskowce 
uziarnione  frakcjonalnie  (B2),  piaskowce  o  uziarnieniu  frakcjonalnym  złożonym  (B3), 
piaskowce  laminowane  równolegle  (B4), piaskowce  laminowane przekątnie-riplemarko-
wo (B5), piaskowce masywne z laminacją równoległą (B6): piaskowce z laminacją równo-
ległą w dolnej części warstwy (B6.1) i piaskowce z laminacją równoległą w górnej części 
warstwy  (B6.2) oraz piaskowce z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową  (B7): 



31

z  laminacją  równoległą w dolnej części warstwy  (B7.1),  z  laminacją  równoległą w gór- 
nej części warstwy (B7.2) oraz z laminacją równoległą w górnej części warstwy, charak- 
teryzującej  się  drobniejszym  uziarnieniem  w  stosunku  do  pozostałej  części  warstwy 
(B7.3).

W  litofacji  piaskowców  z  mułowcami  (C)  również  wyróżniono  siedem  sublitofacji: 
piaskowce masywne  z mułowcami  (C1),  piaskowce  uziarnione  frakcjonalnie  z mułowca-
mi (C2), piaskowce o uziarnieniu frakcjonalnym złożonym z mułowcami (C3), piaskowce 
laminowane równolegle z mułowcami (C4), piaskowce laminowane przekątnie-riplemarko-
wo  z mułowcami  (C5),  piaskowce masywne  z  laminacją  równoległą  z mułowcami  (C6): 
z laminacją równoległą w dolnej części warstwy (C6.1) i z laminacją równoległą w górnej 
części  warstwy  (C6.2)  oraz  piaskowce  z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową 
z mułowcami  (C7):  z  laminacją  równoległą w  dolnej  części warstwy  (C7.1),  z  laminacją 
równoległą w górnej  części warstwy  (C7.2)  oraz  z  laminacją  równoległą w górnej  części 
warstwy, charakteryzującej się drobniejszym uziarnieniem w stosunku do pozostałej części 
warstwy (C7.3).

W  litofacji  mułowców  z  piaskowcami  (D)  wydzielono  cztery  sublitofacje:  mułowce 
z piaskowcami masywnymi (D1), mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle (D2), 
mułowce z piaskowcami laminowanymi przekątnie-riplemarkowo (D3) oraz mułowce z pia-
skowcami  z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową  (D4):  z  laminacją  równole-
głą w dolnej części warstwy, a laminacją przekątną-riplemarkową w górnej części warstwy 
(D4.1) i z laminacją równoległą w górnej części, a laminacją przekątną-riplemarkową w dol-
nej części warstwy (D4.2).

Litofacja pyłowców z mułowcami (E) została podzielona na cztery sublitofacje: pyłowce 
masywne z mułowcami (E1), pyłowce laminowane równolegle z mułowcami (E2), pyłowce 
laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami (E3) oraz pyłowce z laminacją równo-
ległą i przekątną-riplemarkową (E4). W litofacji mułowców (F), łupków typu menilitowego 
(G) oraz wapieni (H) nie wyróżniono sublitofacji. W warstwach litofacji B, C i D pojawiają 
się żwirowe klasty  (> 2 mm), które zostały oznaczone symbolem P. Pod pojęciem żwiro-
wych klastów  (P)  rozumie  się  intraklasty  łupków  i muowców o drobnej  frakcji  żwirowej 
(2–4 mm).

W tabeli 5.1 wypisano wyróżnione litofacje i sublitofacje wraz z przypisanymi symbola-
mi oraz symbolami sekwencji Boumy, odzwierciedlającymi mechanizm przepływu podczas 
ich depozycji. Na rysunku 5.1 przedstawiono graficzną wizualizację sublitofacji, z uwzględ-
nieniem struktur, na podstawie których je wyróżniono oraz symboli sekwencji Boumy, od-
powiadających poszczególnym sublitofacjom.
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Tabela 5.1
Spis litofacji i sublitofacji wyróżnionych w warstwach cergowskich, z przypisanymi im symbolami 
oraz symbolami sekwencji Boumy, opisującymi mechanizm przepływu podczas ich depozycji

Table 5.1
List of distinguished lithofacies and sublithofacies in the Cergowa Beds, 

with symbols and Bouma divisions reflecting a flow mechanism during their deposition

Litofacja A Piaskowców zlepieńcowatych (D)

Litofacja B Piaskowce (<10% mułowców)

Sublitofacja B1 Piaskowce masywne (Ta)

Sublitofacja B2 Piaskowce uziarnione frakcjonalnie (Ta)

Sublitofacja B3 Piaskowce o uziarnienieniu frakcjonalnym złożonym (Ta)

Sublitofacja B4 Piaskowce laminowane równolegle (Tb)

Sublitofacja B5 Piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo (Tc)

Sublitofacja B6 (B6.1, B6.2) Piaskowce masywne z laminacją równoległą (Tab/Tba)

Sublitofacja B7 (B7.1, B7.2, B7.3) Piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową (Tbc/Tcb)

+P ze żwirowymi ziarnami

Litofacja C Piaskowce z mułowcami (10–50% mułowców)

Sublitofacja C1 Piaskowce masywne z mułowcami (Tae)

Sublitofacja C2 Piaskowce uziarnione frakcionalnie z mułowcami (Tae)

Sublitofacja C3 Piaskowce z uziarnieniem frakcionalnym złożonym z mułowcami (Tae)

Sublitofacja C4 Piaskowce laminowane równolegle z mułowcami (Tbe)

Sublitofacja C5 Piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami (Tce)

Sublitofacja C6 (C6.1, C6.2) Piaskowce masywne z laminacją równoległą z mułowcami (Tabe/Tbae)

Sublitofacja C7 (C7.1, C7.2, C7.3) Piaskowce z laminacją równoległą i riplemarkową z mułowcami  
(Tbce/Tcbe/Tcde)

+P ze żwirowymi ziarnami

Litofacja D Mułowce z piaskowcami (50–90% mułowców)

Sublitofacja D1 Mułowce z piaskowcami masywnymi (Tae)

Sublitofacja D2 Mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle (Tbe/Tde)

Sublitofacja D3 Mułowce z piaskowcami laminowanymi przekątnie-riplemarkowo (Tce)

Sublitofacja D4 (D4.1, D4.2) Mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową (Tbce/Tcbe/Tcde)

+P ze żwirowymi ziarnami

Litofacja E Pyłowce z mułowcami

Sublitofacja E1 Pyłowce masywne z mułowcami (Tae/e)

Sublitofacja E2 Pyłowce laminowane równolegle z mulowcami (Tde)

Sublitofacja E3 Pyłowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami (Tce)

Sublitofacja E4 Pyłowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową z mułowcami 
(Tcde)

Litofacja F Mułowce (Te)

Litofacja G Łupki menilitowe

Litofacja H Wapienie
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Rys. 5.1. Wyróżnione litofacje warstw cergowskich: 
litofacja A – piaskowców zlepieńcowatych, litofacja B – piaskowców, litofacja C – piaskowców z mułowcami, 

litofacja D – mułowców z piaskowcami, litofacja E – pyłowców z mułowcami, 
litofacja F – mułowców, litofacja G – łupków menilitowych, litofacja H – wapieni

Fig. 5.1. Distinguished lithofacies of the Cergowa sandstones: 
lithofacies A – conglomeratic sandstones, lithofacies B – sandstones, lithofacies C – sandstones with mudstones, 

lithofacies D – mudstones with sandstones, lithofacies E – siltstones with mudstones, 
lithofacies F mudstones, lithofacies G – the Menilite Shales, lithofacies H – limestones
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5.1. Litofacja piaskowców zlepieńcowatych (A)

5.1.1. Op i s

Litofacja A, piaskowców zlepieńcowatych (rys. 5.1, 5.2A i B), jest reprezentowana przez 
warstwy o bimodalnym składzie ziarnowym: o frakcji psamitowej (średnio- i drobnoziarni-
stej) oraz frakcji psefitowej (grubo-, średnio- i drobnoziarnistej). Materiał o żwirowej frakcji 
stanowi od 10 do 50%  składu  ziarnowego. Materiał  o  aleurytowej  i  pelitowej  frakcji  jest 
obecny  w  podrzędnych  ilościach  (maksymalnie  do  25%)  w  piaszczystej  matriks  (mikro-
skopowe obserwacje autorki). Klasty żwirowej frakcji są zazwyczaj źle wysortowane i bez-
ładnie rozproszone w piaszczystej matriks lub zorientowane najdłuższą osią równolegle do 
kierunku paleotransportu. W przypadku materiału o psamitowej frakcji wysortowanie mate-
riału jest zmienne, co wyraża się przede wszystkim zmienną domieszką ziaren o aleurytowej 
i pelitowej frakcji. Charakterystyczną cechą żwirowych klastów jest różny stopień ich obto-
czenia; obecne są zarówno klasty dobrze obtoczone, jak i formy ostrokrawędziste. Materiał 
żwirowej frakcji jest głównie reprezentowany przez ciemnoszare i zielonkawe mułowce oraz 
w  podrzędnych  ilościach węgiel  i  uwęglone  fragmenty  roślin. Klasty mułowców  i węgla 
osiągają w skrajnych przypadkach wielkość do 10 cm.

Osady  reprezentujące  litofację A  występują  zazwyczaj  w  postaci  pojedynczych  ławic 
wśród  innych  (sub)litofacji.  Struktura  piaskowców  zlepieńcowatych  jest masywna. Miąż-
szość ławic reprezentujących tę litofację waha się w granicach od 30 cm do >100 cm. Ich spą-
gowe i stropowe powierzchnie są ostre oraz równe lub nierówne (pofalowane). W przypadku 

Rys. 5.2.A i B. Litofacja A: piaskowców zlepieńcowatych, lokalizacja A: Lipowica, lokalizacja B: Tylawa

Fig. 5.2.A and B. Lithofacies A: conglomeratic sandstones, locality A: Lipowica, locality B: Tylawa
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niektórych warstw  litofacji A, na  ich powierzchniach spągowych obecne  są pogrązy, oraz 
ślady erozji  dna:  zarówno mniejszej  skali w postaci hieroglifów  (głównie  jamki wirowe), 
jak też wcięcia w podległe osady, których szerokość najczęściej waha się od 30 do 80 cm, 
a głębokość erozji sięga 10 cm. Jednak powierzchnie spągowe przeważającej liczby obser-
wowanych warstw tej litofacji nie posiadają takich struktur.

Litofacja  piaskowców  zlepieńcowatych  została  rozpoznana  w  profilach  Lipowica, 
Iwla  i Tylawa.  Litofacja A wykazuje  podobieństwo  z  litofacją A1  (A1.2/A1.4.) według 
Pickering  i  in.  (1986)  oraz  litofacją  mGyS  według  Ghibaudo  (1992).  Brak  wyraźnej 
zmienności  cech  strukturalnych wśród wystąpień  tej  litofacji  nie  uzasadnia wydzielenia 
sublitofacji.

5.1.2.  In t e rp re t ac j a

Tektura osadu oraz masywna struktura litofacji piaskowców zlepieńcowatych sugerują 
szybką depozycję en masse ze spływów rumoszowych w wyniku wzrostu tarcia między-
ziarnowego (Crowell 1957; Middleton i Hampton 1976; Lowe 1982; Pickering i in. 1986, 
Ghibaudo 1992). Rozróżnienie osadów spływów rumoszowych od wysoko gęstościowych 
prądów turbidytowych bywa problematyczne ponieważ ich teksturalny i strukturalny cha-
rakter może być podobny. Cechy warstw pozwalające na odczytanie kierunku lub zwrotu 
paleotransportu,  tj. hieroglify prądowe czy równoległa orientacja najdłuższej osi  litokla-
stów, wskazują depozycję  z wysoko gęstościowych prądów  turbidytowych  (Talling  i  in. 
2012).  Ponieważ  niektóre  warstwy  reprezentujące  litofację A  posiadają  erozyjne  struk-
tury spągowe oraz równoległą do kierunku paleotransportu orientację dłuższych osi kla-
stów (rys. 5.2),  to utwory  te powinny być rozpatrywane częściowo jako osady spływów 
rumoszowych,  a  częściowo  jako  osady  wysoko  gęstościowych  prądów  zawiesinowych. 
Najprawdopodobniej są one świadectwem transformacji prądów zawiesinowych znacznej 
gęstości  w  piaskowe  spływy  rumoszowe  (Talling  i  in.  2012).  Ze  względu  na  zmienną 
zawartość materiału mułowcowego (< 0,03 mm) w warstwach piaskowców zlepieńcowa-
tych, można przyjąć, że część spływów rumoszowych była kohezyjna (> 20% materiału 
mułowcowego),  a  część  słabo  kohezyjna  (<  20% materiału mułowcowego; Talling  i  in. 
2012).

Litofacja  piaskowców  zlepieńcowatych  koreluje  się  ze  stanem  przejściowym  między 
litofacją A.1.2  i A.1.4 w klasyfikacji Pickering  i  in.  (1986). Autorzy  ci  określają  litofację 
A.1.2. jako produkt spływów rumoszowych, do „zamrożenia” którego dochodziło na skutek 
tarcia międzyziarnowego i kohezji. Z kolei litofacji A.1.4. przypisują depozycję z długody-
stansowego transportu wysoko gęstościowego turbidytu, który po pewnym czasie w wyniku 
tarcia  międzyziarnowego,  nagle  i  szybko  zrzuca  transportowany materiał.  Obserwacje  te 
(Pickering i in. 1986) potwierdzają, że litofacja A reprezentuje działalność piaskowcowych 
spływów rumoszowych oraz wysoko gęstościowych prądów turbidytowych.
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5.2. Litofacja piaskowców (B)

5.2.1. Op i s

Litofację B, piaskowców (rys. 5.1, 5.3A, B, C i D),  tworzy osad o frakcji psamitowej: 
średnio-,  drobno-  i  bardzo  drobnoziarnistej.  Wysortowanie  materiału  jest  dobre,  jedynie 
w  przypadku  podrzędnej  domieszki  grubszych  ziarn  –  gruboziarnistej  frakcji  psamitowej 
oraz grubo-, średnio-, drobno- i bardzo drobnoziarnistej frakcji psefitowej – wysortowanie 
staje się umiarkowane lub złe. Przeważają piaskowce dobrze wysortowane.

Grubszy materiał (w przewadze 2–30 mm) pojawia się w postaci mniej lub bardziej upo-
rządkowanych, pojedynczych wystąpień lub horyzontalnych poziomów o niewielkiej miąż-
szości (zazwyczaj do 5 cm), które po 10–50 cm wyklinowują się lateralnie (rys. 5.4A, B i C). 
Udział grubszego materiału w ławicy nie przekracza 10% obj. i jest reprezentowany głów-
nie przez klasty mułowca, fragmenty węgla i uwęglonej substancji organicznej (rys. 5.4A, 
B i C), osiągających zazwyczaj do 3 cm długości oraz rzadziej przez ziarna kwarcu, skalenia 
i okruchów skał w frakcji gruboziarnistego piaskowca/drobnego żwiru. Sporadycznie poja-

Rys. 5.3.A, B, C, D. Litofacja B: piaskowców, lokalizacja A: Lipowica, lokalizacja B: Tylawa, 
lokalizacja C: Iwla, lokalizacja D: Lipowica – przerywana linia wskazuje miejsce amalgamacji warstw

Fig. 5.3.A, B, C and D. Lithofacies B: sandstones, locality A: Lipowica, locality B: Tylawa,  
locality C: Iwla, locality D: Lipowica – dashed line indicates amalgamation surface
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wiają się klasty o długości do 10 cm (rys. 5.4D). Charakterystycznym składnikiem osadów 
tej facji jest uwęglony materiał roślinny, którego fragmenty mogą nawet reprezentować ele-
menty pni drzew (rys. 5.5), osiągających długość do 2 metrów. Fragmenty uwęglonej materii 
są  zazwyczaj  zorientowane  zgodnie  z  kierunkiem paleotransportu  (rys.  5.4C), wskazywa-
nym przez hieroglify lub riplemarkową laminację przekątną.

Warstwy reprezentujące litofację piaskowców (B) bywają przeławicone warstwami osa-
du o frakcji aleurytowej i pelitowej. Miąższość tych przeławiceń jest niewielka (do 15 cm) 
i nie stanowi więcej niż 10% miąższości kompleksów litofacji B.

W  litofacji  piaskowców  rozpoznano  strukturę masywną,  uziarnienie  frakcjonalne  nor-
malne, uziarnienie frakcjonalne złożone, laminację równoległą i laminację przekątną-riple-
markową  (w  tym  riplemarki wstępujące). Klasty mułowców  i  fragmenty węgli występują 
głównie w warstwach o strukturze masywnej i frakcjonowanej. Miąższość warstw piaskow-
ców  litofacji B waha  się w szerokich granicach, od kilku cm do około 6 m w przypadku 
ławic amalgamowanych (rys. 5.3D) i wielokrotnie złożonych, których elementy (warstwy) 

Rys. 5.4.A i B. Klasty mułowych łupków, występujące w postaci horyzontalnych poziomów w litofacji 
piaskowców, lokalizacja A i B: Lipowica; C. Fragmenty uwęglonego detrytusu organicznego, występujące 

w postaci horyzontalnych poziomów w litofacji piaskowców, lokalizacja: Lipowica; 
D. Wgłębienie – pozostałość po klaście o długości około 10 cm, lokalizacja: Lipowica

Fig. 5.4.A and B. Mud clasts in horizontal deposited layers in the sandstones lithofacies, 
locality A and B: Lipowica; C. Fragments of carboniferous organic detritus in horizontal 

deposited layers in the sandstones lithofacies, locality: Lipowica; D. The hollow – the remnant of the 10 cm – 
length clast, locality: Lipowica
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Rys. 5.5.A. Uwęglony materiał roślinny w postaci fragmentu pnia drzewa, lokalizacja: Lipowica; 
B. Uwęglony fragment rośliny, lokalizacja: Lipowica

Fig. 5.5A. Carboniferous plant material as the fragment of a tree trunk, locality: Lipowica; 
B. The fragment of carboniferous plant, locality: Lipowica

Rys. 5.6. Struktury deformacyjne: A – pogrązy, lokalizacja: Iwla, B – pogrązy i struktury płomieniowe, 
lokalizacja: Iwla; struktury erozyjne: C – ślady wleczenia (wskazane strzałkami), lokalizacja: Lipowica, 

D – jamki wirowe, lokalizacja:Tylawa

Fig. 5.6. Deformation structures: A – load structures, locality: Iwla, 
B – load and flame structures, lokality: Iwla;  

erosional structures: C – groove casts (white arrows), locality: Lipowica, D – flute casts, locality: Tylawa
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reprezentujące indywidualne akty ciągłej depozycji wahają się najczęściej od 30 cm do 1 m. 
Powierzchnie stropowe i spągowe tych warstw są zazwyczaj ostre. Powierzchnie spągowe 
są równe lub nierówne. Na nierównych powierzchniach spągowych występują struktury de-
formacyjne: pogrązy (rys. 5.6A i B) i struktury płomieniowe (rys. 5.6B) świadczące o niesta-
tecznym warstwowaniu gęstościowym oraz struktury erozyjne: ślady wleczenia (rys. 5.6C), 
jamki wirowe (rys. 5.6.D), a sporadycznie wcięcia erozyjne (być może małe kanały) szero-
kości do 1 m i głębokości do 30 cm, pojawiające się zwłaszcza w obrębie warstw amalgamo-
wanych. Obserwowane rozmiary struktur kanałowych ograniczone są szerokością odsłonięć, 
a więc nie można wnioskować,  czy opisane  struktury nie  są  tylko niewielkimi wcięciami 
w  obrębie  bardzo  rozległych  kanałów  wypełnionych  warstwami  amalgowanymi,  których 
rozmiary przekraczają skalę odsłonięcia. Wielkość hieroglifów waha się od kilku cm do 5 m 
długości (w przypadku hieroglifów wleczeniowych). Należy jednak podkreślić, że niektóre 
hieroglify wleczeniowe są na pewno zdecydowanie dłuższe, a ocenę ich rozmiarów ograni-
czają wielkość i warunki odsłonięcia (rys. 5.6C). Powierzchnie stropowe warstw piaskow-
ców są zazwyczaj równe, czasami faliste.

Litofacja piaskowców została rozpoznana w profilu Lipowica, Tylawa, Iwla, Wernejów-
ka, Komańcza i Medzilaborce. Litofacja B wykazuje podobieństwo z litofacją B1 i B2 we-
dług Pickering i in. (1986) oraz litofacją S według Ghibaudo (1992). W obrębie litofacji pia-
skowców warstw cergowskich  rozpoznano siedem sublitofacji: piaskowce masywne  (B1), 
piaskowce uziarnione frakcjonalnie (B2), piaskowce o uziarnieniu frakcjonalnym złożonym 
(B3), piaskowce laminowane równolegle (B4), piaskowce laminowane przekątnie-riplemar-
kowo (B5), piaskowce masywne z laminacją równoległą (B6), piaskowce z laminacją rów-
noległą i przekątną-riplemarkową (B7).

5.2.2.  In t e rp re t ac j a

Interpretacja warunków depozycji i charakteru spływu na podstawie utworów skalnych 
zazwyczaj nie jest oczywista, ponieważ w trakcie depozycji osadu ze spływów grawitacyj-
nych występują intensywne wahania zarówno energii, koncentracji, jak i składu ziarnowego. 
W związku z tym, własności w trakcie rozwoju spływu grawitacyjnego się zmieniają.

Osady sublitofacji B1, B2 i B3 (odpowiednio: piaskowce masywne, piaskowce uziarnio-
ne  frakcjonalnie, piaskowce o uziarnienieniu  frakcjonalnym złożonym) reprezentują człon 
Ta sekwencji Boumy (1962) i wykazują podobieństwo do produktów spływów grawitacyj-
nych o reologii wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego (Lowe 1982). Struktury cha-
rakterystyczne dla członu Ta powstają podczas szybkiej depozycji transportowanego przez 
spływ materiału, z wytłumioną  turbulencją oraz wysoką koncentracją  (przynajmniej) war-
stwy przydennej. Takie warunki uniemożliwiają przerobienie materiału przez trakcję i roz-
wój struktur innych niż wymienione powyżej. Brak struktur trakcyjnych wskazuje na maso-
wą depozycję z prądu zawiesinowego (Walton 1967; Arnott i Hand 1989; Allen 1991) lub 
długotrwałą depozycję materiału z wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego o wysokiej 
koncentracji części przydennej (Kneller i Branney 1995; Amy i in. 2005). Masowa depozycja 
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z zawiesiny osadza warstwy z dobrze rozwiniętym normalnym uziarnieniem frakcjonalnym, 
natomiast długotrwała depozycja (jak w przypadku przepływów hiperpiknalnych) z wysoko 
gęstościowego prądu zawiesinowego o wysokiej koncentracji przydennej części prądu pro-
dukuje warstwy o masywnej strukturze z jednorodnym uziarnieniem oraz/lub ze złożonym 
uziarnieniem frakcjonalnym. Masywna struktura definiująca sublitofację B1 mogła powstać 
też w wyniku upłynnienia zdeponowanego materiału  (Walker 1965; Lowe 1982). Na nie-
stateczność zdeponowanego osadu w niektórych warstwach litofacji piaskowców wskazują 
struktury deformacyjne: pogrązy oraz struktury płomieniowe (rys. 5.6A i B). Kolejną pro-
pozycją rozwoju złożonego uziarnienia frakcjonalnego jest szybka depozycja z tzw. dywanu 
trakcyjnego (Dżułyński i Sanders 1962; Sohn 1997), rozwijającego się w najniższej części 
wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego. To rozwiązanie proponuje też Pickering i in. 
(1986).

Obecność  klastów mułowcowych w piaskowcach warstw  cergowskich  (rys.  5.4A  i B) 
może świadczyć o erozji dna przez prąd (Postma i in. 1988). Obecność horyzontalnych po-
ziomów z klastami  została  zinterpretowana przez Dirnerová  i  in.  (2012)  jako osady  spły-
wów hybrydowych,  zawierających  (od dołu): wysoko gęstościowe prądy zawiesinowe  re-
prezentowane przez piaskowce masywne, korelowane z członem H1 według Haughtona i in. 
(2009), spływy rumoszowe w postaci horyzontalnych poziomów z klastami, korelowanych 
z członem H3 oraz nisko gęstościowe prądy zawiesinowe jako laminowane piaskowce, kore-
lowane z członem H4. Autorka pracy nie zaobserwowała w opisywanych warstwach członu 
H4. Obecności wyłącznie piaskowców masywnych (H1) i poziomów z horyzontalnie zorien-
towanymi klastami (H3) jest niewystarczająca, aby interpretować spływy hybrydowe.

Warstwy  piaskowców  o  masywnej  strukturze  mogą  być  również  interpretowane  jako 
osady niekohezyjnych (piaszczystych) spływów o reologii plastycznej (Hampton 1972, Tal-
ling i in. 2012), czyli piaszczystych spływów rumoszowych. Szczególnie te części warstw, 
w których występuje bardzo gruboziarnisty materiał w postaci mułowcowych klastów oraz 
fragmentów węgla i uwęglonego detrytusu roślinnego mogą być efektem depozycji z takich 
spływów  (Talling  i  in.  2012). W  przypadku  grupowania  się  takich  klastów w  poziomach 
w obrębie  ławicy należy  rozpatrzyć depozycję  z  prądu  zawiesinowego wysokiej  gęstości, 
który transportował je w obrębie lub ponad dywanem trakcyjnym (Johansson i Stow 1995; 
Postma i in. 1988). Tego typu procesy mają miejsce w proksymalnych częściach systemów 
depozycyjnych.

Rozważając klasyfikację opracowaną przez Pickering i in. (1986), sublitofacja B1 kore-
luje się z facją B1.1, B2 z A2.7, natomiast B3 z A2.6. Z kolei według klasyfikacji Ghibaudo 
(1992) sublitofacja B1 koreluje się z facją mS, natomiast B2 i B3 z gS. W klasyfikacji Pic-
kering  i  in.  (1986) normalne uziarnienie frakcjonalne zostało przypisane szybkiej depozy-
cji z suspensji przez wysoko gęstościowy prąd zawiesinowy, natomiast struktura masywna 
i złożone uziarnienie frakcjonalne – szybkiej depozycji z wysoko gęstościowego prądu za-
wiesinowego o wysokiej koncentracji przydennej części spływu. W klasyfikacji Ghibaudo 
(1992) masywna  struktura  została  przypisana  szybkiej  depozycji  z  „zamrożenia” wysoko 
skoncentrowanego  spływu  piaszczystego,  a  uziarnienie  frakcjonalne  szybkiej  depozycji 
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z suspensji („ziarno po ziarnie”) wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego, z rozwinię-
tym lub nieobecnym dywanem trakcyjnym w dolnej części.

Osady  sublitofacji  B4  (piaskowce  laminowane  równolegle)  reprezentują  człon Tb  se-
kwencji Boumy  (1962),  będący  stadium przejściowym między wysoko  i  nisko gęstościo-
wymi prądami turbidytowymi (Mutti 1992; Talling i in. 2012). Sublitofacja B4 koreluje się 
z facją B2.1 wyróżnioną przez Pickering i in. (1986) oraz l(b)S wyróżnioną przez Ghibaudo 
(1992). Facje B2.1 i  l(b)S są generowane przez „zamrażanie” przydennej części prądu za-
wiesinowego, w następujących po sobie dywanów trakcyjnych (Pickering i  in. 1986; Ghi-
baudo 1992).

Sublitofacja B5 (piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo) reprezentuje człon Tc 
sekwencji Boumy (1962), w związku z tym jej warstwy są deponowane przez nisko gęsto-
ściowe prądy zawiesinowe. Obecne riplemarki wstępujące (rys. 5.7D) „powstają w warun-
kach  intensywnej dostawy i szybkiej depozycji zarówno materiału wleczonego,  jak  i uno-
szonego w zawiesinie” (Gradziński i in. 1986). W swojej klasyfikacji Pickering i in. (1986) 
nie  uwzględnili  korelującej  się  z  nią  facji.  Natomiast  jest  ona  odpowiednikiem  facji  l(c)
S według Ghibaudo (1992),  interpretowanej  jako efekt depozycji  trakcyjnej, w przypadku 
riplemarków wstępujących, połączonej z  intensywną dostawą materiału z  suspensji  z prą-
dów zawiesinowych niskiej gęstości w dolnym reżimie przepływu.

Sublitofacja B6 (piaskowce masywne z laminacją równoległą) reprezentuje człon Ta i Tb 
sekwencji Boumy (1962), w kolejności Tab (sublitofacja B6.1) lub Tba (sublitofacja B6.2). 
Człon masywny  sublitofacji wskazuje na etap depozycji  z wytłumioną  turbulencją. Przej-
ście struktury masywnej lub normalnie frakcjonowanej w laminację równoległą w obrębie 
warstwy świadczy o rozwoju procesów trakcyjnych przy zmniejszającej się energii prądu, 
lecz wciąż w warunkach  górnego  reżimu przepływu. Różnice miąższości  lamin  równole-
głych w obrębie warstwy lub pomiędzy różnymi warstwami są wskaźnikiem zmian w ilości 
deponowanego materiału (Lowe 1982). W przypadku, gdy laminacja równoległa podściela 
strukturę masywną  (Tba) można  interpretować wytłumienie  (zmniejszenie  intensywności) 
turbulencji (Kuenen 1966; Middleton i Hampton 1973). Sublitofacja B6 koreluje się z lito-
facją B1.1 i B2.1 według Pickering i in. (1986) oraz litofacją mS i l(b)S według klasyfikacji 
Ghibaudo (1992).

Sublitofacja  B7  (piaskowce  laminowane  równolegle  z  laminacją  przekątną-riplemar-
kową)  reprezentuje człon Tb  i Tc sekwencji Boumy (1962), w kolejności Tbc  (sublitofa-
cja B7.1), Tcb (sublitofacja B7.2) lub Tcd (sublitofacja B7.3). Obecność takich sekwencji 
struktur wskazuje na zmiany intensywności turbulencji oraz w obciążeniu prądu transpor-
towanym materiałem. W przypadku  sublitofacji B7.1 oraz B7.3  rola  turbulencji wzrasta, 
a  prąd  staje  się  mniej  obciążony  transportowaną  zawiesina. W  sublitofacji  B7.2  można 
dopatrywać się stopniowego wytłumienia turbulencji oraz przejścia prądu nisko gęstościo-
wego  (Tc) w  stan  przejściowy między  nisko  a wysoko  gęstościowym  (tj.  prądu  średniej 
gęstości). Sublitofacja B7 nie koreluje się z litofacjami wydzielonymi przez Pickering i in. 
(1986), natomiast koreluje się z litofacją l(b)S i l(c)S, oraz l(c)S i l(d)S według klasyfikacji 
Ghibaudo (1992).
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W obrębie litofacji B występują dwa typy kompleksów warstw. Pierwszy – to pojedyn-
cze cykle (z udziałem mułowców mniejszym niż 10%), np. Tae, Tbe, Tce, Tabe, Tbce lub 
Tcde, z których część może być efektem depozycji z indywidualnego prądu zawiesinowego 
o gęstości wysokiej lub średniej do niskiej, kwalifikującego się jako prąd nieustalony (Mul-
der i in. 2003). Na typ drugi składają się miąższe, złożone warstwy piaskowców, osiągające 
nawet 6 m miąższości, będące powtarzającymi się członami sekwencji Boumy, które wska-
zują  na  stosunkowo  długotrwałą  depozycję  z  prądów  turbidytowych.  Charakterystyczną 
cechą tych warstw są ostre, wyraźne granice zarówno spągowe jak i stropowe. Te „nie-bo-
umowskie” sekwencje turbidytowe są analogiczne do osadów zdeponowanych przez prze-
pływy hiperpiknalne (Chikita 1990; Kneller i Branney 1995).

W sublitofacjach B4, B5, B6 i B7 czasami pojawiają sie klasty mułowców (rys. 5.3B i C, 
5.4A i B). W takich przypadkach można przypuszczać, że depozycja z prądu zawiesinowego 
była poprzedzona erozją dna basenu, a zerodowany materiał był następnie transportowany 
ponad dywanem trakcyjnym (Postma i in. 1988).

Nagromadzenie uwęglonej materii organicznej, a szczególnie obecność dużych fragmen-
tów pni drzew (rys. 5.5), wskazuje na bardzo silny wpływ lądowego systemu zasilania za 
pośrednictwem przyujściowych stref delt, z których materiał warstw cergowskich był rede-
ponowany do głębokiego basenu.

5.3. Litofacja piaskowców z mułowcami (C)

5.3.1. Op i s

Litofacja C, piaskowców z mułowcami (rys. 5.1, 5.7A), zbudowana jest z dwóch członów: 
członu piaskowcowego i członu mułowcowego. W warstwach litofacji C człon piaskowco-
wy  dominuje  ilościowo  nad  członem mułowcowym,  a  jego  udział waha  się w  granicach 
50–90%. W członie piaskowcowym występuje frakcja psamitowa: średnio-, drobno- i bar-
dzo drobnoziarnista, natomiast człon mułowcowy tworzy frakcja aleurytowa i pelitowa.

Wysortowanie  materiału  jest  stosunkowo  dobre.  Miejscami  w  materiale  o  frakcji 
psamitowej pojawiają  się mułowcowe klasty,  uwęglony materiał  organiczny oraz  ziarna 
o  gruboziarnistej  frakcji  psamitowej,  reprezentowane  przez  kwarc,  skalenie  i  okruchy 
skał. Litofacja piaskowców z mułowcami charakteryzuje  się mniejszą  ilością grubszego 
materiału w porównaniu z litofacją piaskowców (B). Uwęglona materia występuje głów-
nie w postaci detrytusu i jej fragmenty są zorientowane zgodnie z kierunkiem paleotrans-
portu (rys. 5.7B i C). Sporadycznie pojawiają się niewielkie fragmenty uwęglonych roślin 
(do 5 cm).

W członach piaskowcowych rytmów sedymentacyjnych tej litofacji rozpoznano struktu-
rę masywną, uziarnienie frakcjonalne normalne, uziarnienie frakcjonalne złożone, laminację 
równoległą i laminację przekątną-riplemarkową (w tym riplemarki wstępujące – rys. 5.7D). 
Wymienione struktury są podstawą do wydzielenia subfacji.
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Warstwy piaskowców litofacji C zwierają takie same struktury jak warstwy litofacji B. 
Różnica wyraża  się w proporcji  poszczególnych  struktur: w  litofacji C  jest mniej warstw 
o  strukturze masywnej oraz z uziarnieniem  frakcjonalnym, a więcej  interwałów  laminacji 
równoległej i przekątnej-riplemarkowej (rys. 5.7A). Warstwy piaskowców litofacji C wyka-
zują zróżnicowaną miąższość, od około 5 do 50 cm. Stropowe powierzchnie warstw są ostre, 
rzadziej gradacyjne, zazwyczaj  równe  (rys. 5.7A, 5.8C, 5.8D) czasami  faliste  (rys. 5.7D). 
Na  powierzchniach  spągowych  i  wewnątrzławicowych  powszechnie  występują  struktury 
pogrązowe  (rys. 5.7B oraz  rys. 5.8A, B, C  i D), w  tym struktury płomieniowe  (rys. 5.7B 
i  rys.  5.8B),  natomiast  na  powierzchniach  spągowych  są  obecne wcięcia  erozyjne,  jamki 
wirowe (rys. 5.9A), których ilość w porównaniu z litofacją B jest większa, ślady pierzaste 
(rys. 5.9B),  ślady wleczenia  (rys. 5.9C) oraz ślady uderzeń  (rys. 5.9D). Rozmiary mecha-
noglifów  nie  przekraczają  50  cm  długości. W  przypadku  dużych  śladów wleczeniowych 
szczegółową ocenę rozmiarów uniemożliwia skala odsłonięcia (rys. 5.9C).

Litofacja piaskowców z mułowcami została rozpoznana w profilu Iwla, Tylawa, Werne-
jówka, Darów oraz Medzilaborce. Litofacja C wykazuje podobieństwo z  litofacją C2 we-

Rys. 5.7.A. Litofacja C: piaskowców z mułowcami, lokalizacja: Medzilaborce; B. Uwęglona materia organiczna 
zorientowana zgodnie z kierunkiem transportu, strzałka wskazuje strukturę płomieniową, lokalizacja: Iwla; 

C. Uwęglona materia organiczna zorientowana zgodnie z kierunkiem transportu, lokalizacja: Tylawa; 
D. Riplemarki wstępujące, lokalizacja: Darów

Fig. 5.7.A. Lithofacies C: sandstones with mudstones, locality: Medzilaborce; 
B. Carboniferous organic material, the white arrow points the flame structure, locality: Iwla; 
C. Carboniferous organic material, locality: Tylawa; D. Climbing ripples, locality: Darów
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dług Pickering i in. (1986) oraz litofacją SM według Ghibaudo (1992). W obrębie litofacji 
piaskowców z mułowcami rozpoznano w warstwach cergowskich siedem sublitofacji: pia-
skowce masywne (C1), piaskowce o uziarnieniu frakcjonalnym normalnym (C2), piaskowce 
o uziarnieniu frakcjonalnym złożonym (C3), piaskowce laminowane równolegle (C4), pia-
skowce laminowane przekątnie-riplemarkowo (C5), piaskowce masywne z laminacją rów-
noległą (C6), piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową (C7).

5.3.2.  In t e rp re t ac j a

Struktury opisane w członie piaskowcowym litofacji C są takie same jak w litofacji B, 
jedynie  ich  proporcje  są  inne. W  związku  z  tym  interpretacja  depozycyjnych  warunków 
prądowych odpowiedzialnych za ich powstawanie jest zbliżona do zaproponowanej dla lito-
facji B w podrozdziale 5.2.2. Sublitofacje C1, C2 i C3 (odpowiednio: piaskowce masywne 
z mułowcami, piaskowce uziarnione  frakcjonalnie z mułowcami, piaskowce o uziarnieniu 
frakcjonalnym  złożonym  z mułowcami)  reprezentują  człon Tae  sekwencji  Boumy  (1962) 
i  interpretowane są  jako efekt szybkiej depozycji z wysoko gęstościowego prądu zawiesi-

Rys. 5.8. Spągowe i wewnątrzławicowe struktury pogrązowe: 
A – lokalizacja: Tylawa; B – strzałka wskazuje strukture płomieniową, lokalizacja: Wernejówka; 

C – lokalizacja: Tylawa; D – strzałki wskazują pogrązy w stropowej części warstwy, lokalizacja: Wernejówka

Fig. 5.8. Load casts: A – locality: Tylawa; B – the white arrow points the flame structure, locality: Wernejówka; 
C – lokality: Tylawa; D – white arrows point load casts in the upper part of the bed, locality: Wernejówka
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nowego, po którym następuje depozycja intensywnie rozrzedzonego prądu zawiesinowego 
(być może będącego pozostałością po prądzie wysoko gęstościowym) i/lub depozycja pela-
giczna/hemipelagiczna. Podobną interpretację depozycji można przypisać litofacji C4 i C6 
(odpowiednio: piaskowce laminowane równolegle z mułowcami, piaskowce masywne z la-
minacją równoległą z mułowcami) reprezentujących człon Tbe oraz człon Tabe (sublitofacja 
C6.1) lub Tbae (sublitofacja C6.2).

Sublitofacja C7 (piaskowce laminowane równolegle i laminacja przekątna-riplemarkowa 
z mułowcami) reprezentuje człon Tbce (sublitofacja C7.1), Tcbe (sublitofacja C7.2) lub Tcde 
(sublitofacja C7.3) sekwencji Boumy (1962) i przypisywana jest przejściowym warunkom, 
reologiczne  pomiędzy wysoko  i  nisko  gęstościowymi  prądami  zawiesinowymi,  natomiast 
w  przypadku  sublitofacji  C7.3  –  nisko  gęstościowym,  a  następnie  depozycji  pelagicznej/
hemipelagicznej i/lub z rozrzedzonych prądów zawiesinowych.

Sublitofację C5 (piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami) repre-
zentują człony Tce sekwencji Boumy (1962). Są to osady prądów zawiesinowych o niskiej 

Fig. 5.9. Hieroglify w piaskowcach litofacji C: 
A – jamki wirowe, lokalizacja: Tylawa; B – ślady pierzaste, lokalizacja: Tylawa; 

C – ślady wleczenia, lokalizacja: Iwla; 
D – ślady uderzeń (przykładowe zaznaczone strzałkami), lokalizacja: Medzilaborce

Fig. 5.9. Sole marks in the sandstones of the lithofacies C: 
A – flute casts, locality: Tylawa; B – frondescent flute casts, locality: Tylawa; 

C – groove marks, locality: Iwla; 
D – prod marks (some pointed by white arrows), locality: Medzilaborce
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gęstości (Tc) oraz intensywnie rozrzedzonych (Te), będących kontynuacją tych pierwszych, 
depozycji  pelagicznej/hemipelagicznej  lub  obydwu  mechanizmów  działających  równo- 
cześnie.

Znacznie mniejsze nagromadzenie klastów  łupkowych w porównaniu z  litofacją B nie 
sugeruje udziału piaszczystych spływów kohezyjnych i spływów hybrydowych.

W obrębie litofacji C obserwuje się przede wszystkim „boumowskie” kompleksy warstw: 
Tae, Tbe, Tce, Tabe, Tbae, Tbce, Tcbe i Tcde. Rzadko występują miąższe kompleksy, składa-
jące się z „nie-boumowskich”, powtarzających się członów modelu Boumy charakterystycz-
nych dla spływów hiperpiknalnych. Tym samym litofacja C w niewielkim stopniu może być 
powiązana  z  przyujściową  działalnością  delty. Uwęglony  detrytus  roślinny  oraz  nieliczne 
i niewielkie fragmenty uwęglonych roślin (rys. 5.7B i C) potwierdzają dalszą odległość od 
ujścia rzeki.

Litofacja C charakteryzuje się dość licznymi strukturami erozyjnymi na powierzchniach 
spągowych (rys. 5.9.A, B, C i D). W porównaniu do litofacji A i B wspomniane struktury są 
mniejsze, ale powszechniejsze. Świadczy  to o większym rozrzedzeniu prądów, co potwier-
dzają opisane wyżej warunki depozycyjne rozpoznanych struktur. Bardzo podobne obserwac- 
je  dotyczące  struktur  spągowych  zanotowali  słowaccy  geologowie,  którzy  swoje  badania 
warstw cergowskich przeprowadzili w okolicach Sniny (Słowacja; Dirnerová i Janočko 2014).

Sublitofacje litofacji C nie korelują się z klasyfikacją opracowaną przez Pickering i in. 
(1986), natomiast według klasyfikacji Ghibaudo (1992) sublitofacja C1 koreluje się z facją 
mSM, sublitofacje C2 i C3 z gSM, sublitofacja C4 z l(b)SM, sublitofacja C5 z l(c)SM, su-
blitofacja C6 z ml(b)SM, natomiast sublitofacja C7 z l(b, c)SM lub l(c, d)SM.

5.4. Litofacja mułowców z piaskowcami (D)

5.4.1. Op i s

Litofacja D, mułowców z piaskowcami (rys. 5.1, 5.10), podobnie jak litofacja C zbudo-
wana jest z dwóch członów: członu piaskowcowego (drobno- i bardzo drobnoziarnista frak-
cja psamitowa) oraz członu mułowcowego (frakcja aleurytowa i pelitowa). Jednak w litofa-
cji D dominuje człon mułowcowy nad członem piaskowcowym, a udział mułowców mieści 
się  w  przedziale  50–90%. Wysortowanie materiału w  obu  członach  jest  dobre. W  części 
piaskowcowej sporadycznie pojawiają się drobne klasty mułowców (do 1 cm) oraz ziarna 
o gruboziarnistej frakcji psamitowej: kwarc, skalenie oraz okruchy skał. Uwęglona materia 
występuje w postaci detrytusu roślinnego, zorientowanego zgodnie z kierunkiem transportu 
i często podkreśla struktury sedymentacyjne piaskowców (rys. 5.10A i B). W piaskowcach 
litofacji D rozpoznano strukturę masywną, laminację równoległą i laminację przekątną-riple-
markową. W niektórych warstwach występują złożone struktury związane z riplemarkami. 
Są  to  zestawy  lamin przekątnie  (riplemarkowo)  laminowanych,  całkowicie  lub  częściowo 
oddzielonych wkładkami mułu. W zależności od stosunku wkładek mułowych do przekąt-
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nie  laminowanych  soczewek,  zaobserwowano:  laminację  smużystą,  laminację  falistą  oraz 
laminację soczewkową (rys. 5.11A i B). Pomiędzy tymi trzema typami laminacji obserwuje 
się często stopniowe przejścia. W niektórych zestawach występuje stopniowe spłaszczanie 
lamin przekątnych.  Jeżeli  laminowane przekątnie  soczewki  piaszczyste  są  cienkie  i  silnie 
wydłużone,  to  struktura może wówczas  sprawiać wrażenie  płaskiej  laminacji  równoległej 
(rys. 5.11A i B).

W piaskowcach litofacji D obecne są też struktury konwolutne (rys. 5.12A i B). Jednak 
nie stanowią one kryterium do wydzielenia sublitofacji ponieważ są stanem przejściowym 
niestabilnych osadów charakteryzujących się innymi pierwotnymi strukturami depozycyjny-
mi. Miąższość warstw piaskowców litofacji D waha się w granicach od 1 do 50 cm. Człony 
mułowcowe budowane są przez pakiety warstw o frakcji aleurytowej i pelitowej o miąższo-
ści do 2 m. Powierzchnie stropowe piaskowców są gradacyjne (tylko miejscami ostre) oraz 
równe  lub  nierówne. Na  powierzchniach  spągowych  powszechne  są  hieroglify w  postaci 

Rys. 5.11.A i B. Złożone struktury związane z ripplemarkami: laminacja smużysta (Sm), laminacja falista (F) 
i laminacja soczewkowa (S). Lokalizacja A: Rudawka Rymanowska, lokalizacja B: Medzilaborce

Fig. 5.11.A and B. Heterolithic bedding: flaser bedding (Sm), wavy bedding (F), lenticular bedding (S). 
Locality A: Rudawka Rymanowska, locality B: Medzilaborce

Rys. 5.10.A i B. Litofacja D: mułowców z piaskowcami. Uwęglony detrytus roślinny podkreślający strukturę 
depozycyjną warstw. Lokalizacja A: Iwla, lokalizacja B: Habura

Fig. 5.10.A and B. Lithofacies D: mudstones with sandstones. Carboniferous plant material emphasises 
depositional structures. Locality A: Iwla, locality B: Habura
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niewielkich śladów uderzeń (do 1 cm; rys. 5.12C) i jamek wirowych (dł. do 5 cm) oraz ma-
łych rozmiarów pogrązów z niestatecznego warstwowania gęstościowego.

Litofacja mułowców z piaskowcami  została  rozpoznana w profilu  Iwla, Rudawka Ry-
manowska,  Habura,  Medzilaborce  oraz  Ruska  Volova.  Litofacja  D  wykazuje  podobień-
stwo z litofacją C2 i D2 według Pickering i in. (1986) oraz litofacją MS, TM i MT według 
Ghibaudo (1992). W obrębie litofacji mułowców z piaskowcami rozpoznano w warstwach 
cergowskich  cztery  sublitofacje:  mułowce  z  piaskowcami  masywnymi  (D1),  mułowce 
z  piaskowcami  laminowanymi  równolegle  (D2), mułowce  z  piaskowcami  laminowanymi 
przekątnie-riplemarkowo (D3) oraz mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą i prze-
kątną-riplemarkową (D4).

5.4.2.  In t e rp re t ac j a

Sublitofacja D1 (mułowce z piaskowcami masywnymi)  reprezentuje sukcesje członów 
Tae sekwencji Boumy, przy czym człon Ta wykazuje niewielką miąższość, natomiast człon 
Te zdecydowanie większą (50–90%). Za powstanie członu Ta odpowiada szybka depozycja 

Rys. 5.12.A i B. Struktury konwolutne w piaskowcach litofacji D, lokalizacja A: Medzilaborce, 
lokalizacja B: Iwla. C. Ślady uderzeń na powierzchni spągowej piaskowców litofacji D, 

lokalizacja C: Rudawka Rymanowska

Fig. 5.12.A and B. Convolute structures in sandstones (lithofacies D), locality A: Medzilaborce, 
locality B: Iwla. C. Prod marks on the base of a bed of sandstones (lithofacies D),  

locality C: Rudawka Rymanowska
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z wysoko gęstościowego prądu  turbidytowego uniemożliwiająca przerobienie zdeponowa-
nego  osadu  przez  trakcję,  po  zakończeniu  którego  następuje  depozycja  z  jego  pozostało-
ści: wysoko rozrzedzonego prądu zawiesinowego w postaci członu Te. Możliwą propozycją 
wydaje się tutaj być powstanie struktury masywnej w wyniku upłynnienia zdeponowanego 
materiału (Walker 1965; Lowe 1982), co potwierdza powszechność struktur deformacyjnych 
w  piaskowcach  litofacji D. Wówczas  piaskowiec mógł  być  deponowany  nawet  przez  ni-
sko gęstościowy prądy turbidytowy, przy czym depozycyjny efekt turbulencji został zatarty 
przez upłynnienie. Znaczący miąższościowo w tej sublitofacji człon Te może też prezento-
wać osad pelagiczny/hemipelagiczny.

Sublitofacja D2 (mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle) reprezentuje człon 
Tbe i/lub Tde. Do litofacji tej zaliczono warstwy piaskowców będących tylko laminowany-
mi równolegle. Brak innych członów „boumowskich” w warstwach utrudnia sprecyzowanie 
czy sublitofacja D2 reprezentuje człon Tb i Td, czy w jednych warstwach pierwszą opcję, 
a w innych drugą. Utrudnia to również sprecyzowanie roli turbulencji prądu i gęstości prądu 
zawiesinowego. Człon Te jest efektem depozycji z intensywnie rozrzedzonego, resztkowego 
prądu zawiesinowego lub depozycji pelagicznej/hemipelagicznej.

Sublitofacja D3 (mułowce z piaskowcami laminowanymi przekątnie-riplemarkowo) re-
prezentuje człon Tce osadzany przez stosunkowo krótko trwające nisko gęstościowe prądy 
turbidytowe,  które  po  zdeponowaniu niesionego materiału mogły  zrzucać drobnoziarnisty 
materiał. Obecność laminacji smużystej, falistej i soczewkowej (rys. 5.11A i B) jest efektem 
następowania po sobie faz działania prądu turbulentnego i jego zaniku (Reineck i Wunderli-
sch 1968; Reineck 1972). W czasie aktywności prądu deponowane są riplemarki, natomiast 
wraz z zanikaniem prądu następuje depozycja drobnych ziaren z zawiesiny. Drobnoziarnisty 
materiał może być również efektem depozycji pelagicznej/hemipelagicznaj. Zanikanie prądu 
i stopniowy wzrost depozycji z suspensji powoduje, że w niektórych zestawach obserwuje 
się stopniowe spłaszczanie lamin przekątnych.

Sublitofacja D4 (mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle i przekątnie-riple-
markowo)  reprezentuje  człon Tbce, Tcbe  lub Tcde. W  tym przypadku można dopatrywać 
się dość znacznej zmiany w warunkach reologii spływu turbulentnego: w przypadku Tbce – 
rozwoju  turbulencji, w przypadku Tcbe – zaburzenia w rozwoju  turbulencji, w przypadku  
Tcde – stopniowej redukcji koncentracji materiału w prądzie zawiesinowym. Obecność osa-
dów pelagicznych/hemipelagicznych jest tutaj bardzo prawdopodobna.

Brak warstw piaskowcowych znacznej miąższości sugeruje brak związków tej  litofacji 
z  zasilaniem  typu  hiperpiknalnego. Brak  fragmentów  uwęglonych  roślin  nie wskazuje  na 
wpływ dostawy ze strefy delty. Powszechność erozyjnych struktur spągowych o niewielkich 
rozmiarach wskazuje na słabe możliwości erozyjne deponujących prądów co jest charakte-
rystyczne dla nisko gęstościowych prądów turbulentnych.

Sublitofacje litofacji D podobnie jak w przypadku litofacji C nie korelują się z klasyfika-
cją opracowaną przez Pickering i in. (1986), natomiast według klasyfikacji Ghibaudo (1992) 
sublitofacja D1 koreluje się z facją mMS, sublitofacja D2 z l(b)MS, sublitofacja D3 z l(c)
MS, sublitofacja D4 z l(b, c)MS lub l(c, d)MS.
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5.5. Litofacja pyłowców z mułowcami (E)

5.5.1. Op i s

Litofację E, pyłowców z mułowcami (rys. 5.1, 5.13), tworzy osad o frakcji aleurytowej 
i pelitowej. Frakcja aleurytowa jest rozumiana tutaj jako materiał klastyczny o rozmiarach 
od 0,02 do 0,0625 mm (Assalay i in. 1998). Charakterystyczną cechą tej litofacji jest brak 
grubszego materiału. W niektórych warstwach występuje uwęglony detrytus roślinny, pod-
kreślający obecne struktury depozycyjne. W pyłowcach litofacji E rozpoznano strukturę ma-
sywną, laminację równoległą i laminację przekątną-riplemarkową. Podobnie jak w piaskow-
cach litofacji B, C i D, w pyłowcach tej litofacji również występują struktury deformacyjne 
(rys. 5.13), będące stanem transformacji pierwotnych struktur depozycyjnych.

Miąższość warstw pyłowców litofacji E waha się w granicach od 1 do 10 cm. Człony 
mułowcowe budowane są przez pakiety warstw o miąższości do 2 m. Powierzchnie stropo-
we pyłowców są głównie gradacyjne oraz równe lub nierówne. Na powierzchniach spągo-
wych sporadycznie pojawiają się struktury erozyjne w postaci niewielkich jamek wirowych 
(do 5 cm) oraz śladów z uderzeń (do 1 cm).

Litofacja pyłowców z mułowcami została rozpoznana w profilu Rudawka Rymanow-
ska,  Habura,  Medzilaborce  oraz  Iwla,  a  w  podrzędnych  ilościach  w  profilach  Tylawa, 

Rys. 5.13. Litofacja E: pyłowców z mułowcami, ze spągowymi strukturami pogrązowymi, 
lokalizacja: Rudawka Rymanowska

Fig. 5.13. Lithofacies E: siltstones with mudstones, load casts on the base of a siltstone bed, 
locality: Rudawka Rymanowska
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Darów, Lipowica i Wernejówka. Litofacja E wykazuje podobieństwo z litofacją D1 i D2 
według  Pickering  i  in.  (1986)  oraz  litofacją TM  i MT według Ghibaudo  (1992). Wiele 
klasyfikacji nie uwzględnia w swoim schemacie pyłowców, przykładowo klasyfikacja we-
dług Walkera i Muttiego (1973) oraz Słomki (1995). W obrębie litofacji pyłowców z mu-
łowcami rozpoznano cztery sublitofacje: pyłowce masywne z mułowcami (E1), pyłowce 
laminowane równolegle z mułowcami (E2), pyłowce laminowane przekątnie-riplemarko-
wo  z mułowcami  (E3)  oraz  pyłowce  z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową 
z mułowcami (E4).

5.5.2.  In t e rp re t ac j a

Pyłowcowe prądy  turbidytowe mogą deponować  takie  same  struktury  sedymentacyjne 
jak  klasyczne  turbidyty  piaszczyste,  dlatego można  stosować  terminologię  sekwencji Bo-
umy (Kelts i Arthur 1981; Piper i Stow 1991).

Sublitofacja  E1  (pyłowce masywne  z mułowcami)  reprezentuje  człon Tae  lub Te  se-
kwencji Boumy. Masywna struktura pyłowców mogła powstać w wyniku szybkiej depozy-
cji nisko gęstościowego prądu zawiesinowego, bez możliwości udziału procesów trakcyj-
nych  lub w wyniku upłynnienia  i  zatarcia pierwotnie  zdeponowanych  struktur  typowych 
dla nisko gęstościowych prądów zawiesinowych. Ze względu na obecność struktur defor-
macyjnych  w  warstwach  pyłowców  (rys.  5.13),  drugie  rozwiązanie  również  wydaje  się 
być prawdopodobne. Człon Te może być wynikiem depozycji  z  suspensji bardzo  rozrze-
dzonego prądu zawiesinowego lub z pelagicznej/hemipelagicznej. W przypadku gdy przej-
ście warstwy pyłowcowej do warstwy mułowcowej jest gradacyjne, można dopatrywać się 
powolnej  depozycji  z  suspensji  rozrzedzonego materiału,  najpierw o  frakcji  aleurytowej, 
a następnie pelitowej.

Sublitofacje E2, E3  i E4  (odpowiednio:  pyłowce  laminowane  równolegle  z mułowca-
mi, pyłowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami oraz pyłowce laminowane 
równolegle  z  laminacją  przekątną-riplemarkową  z mułowcami)  reprezentują  odpowiednio 
człon Tde, Tce i Tcde sekwencji Boumy. Tekstura i struktura tych trzech sublitofacji wskazu-
ją na depozycję nisko gęstościowych turbidytów. Człon Te może być reprezentowany przez 
osady pelagiczne/hemipelagiczne.

Niewielkie  struktury  erozyjne  na  powierzchniach  spągowych  świadczą  o  stosunkowo 
niewielkich  zdolnościach  pyłowcowych prądów zawiesinowych do  erozji. Tekstura  osadu 
oraz  bardzo  niska  energia  prądów  deponujących  litofację  E wskazuje  na  dystalny  obszar 
depozycji.

Sublitofacje litofacji E, podobnie jak w przypadku litofacji C i D, nie korelują się z kla-
syfikacją opracowaną przez Pickering i in. (1986), natomiast według klasyfikacji Ghibaudo 
(1992) sublitofacja E1 koreluje się z facją mTM/MT lub l(e2)TM/MT, sublitofacja E2 z l(d)
TM/MT, sublitofacja E3 z l(c0)TM/MT, a sublitofacja E4 z l(c0, d)TM/MT.
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5.6. Litofacja mułowców (F)

5.6.1. Op i s

Litofacja F, mułowców (rys. 5.1), obejmuje osady zbudowane z materiału o frakcji aleu-
rytowej oraz pelitowej (< 0,3 mm). Litofacja F zawiera opisywane przez kartografów margle 
(m.in.: Ślączka 1964, 1968; Cieszkowski i in. 1990; Wdowiarz i in. 1991). Warstwy litofacji 
mułowców nie zawierają materiału grubszego, nieobecna jest w nich uwęglona materia ro-
ślinna. W obrębie litofacji F występują cienkie, nieprzekraczające 10 cm warstwy pyłowców 
oraz drobno- i bardzo drobnoziarnistych piaskowców. Ich ilość nie przekracza 10% miąższo-
ści kompleksów litofacji mułowców.

Miąższość indywidualnych warstw litofacji F nie przekracza 20 cm. Stropowe i spągowe 
powierzchnie warstw są ostre lub gradacyjne, zazwyczaj równe. Na spągowych powierzch-
niach sporadycznych przeławiceń drobno- i bardzo drobnoziarnistych piaskowców oraz py-
łowców  obecne  są  niewielkie  (do  1  cm)  hieroglify  w  postaci  śladów  uderzeń  ziarn  oraz 
jamek wirowych, podobnych jak opisano w litofacji D i E.

Litofacja mułowców została rozpoznana w profilu Iwla, Rudawka Rymanowska, Habura, 
Medzilaborce oraz Ruska Volova. Litofacja E wykazuje podobieństwo z litofacją E według 
Pickering i in. (1986) oraz litofacją M według Ghibaudo (1992). W obrębie litofacji mułow-
ców nie wyróżniono sublitofacji.

5.6.2.  In t e rp re t ac j a

Litofacja F (mułowce) reprezentuje człon Te sekwencji Boumy i jest produktem skrajnie 
rozcieńczonego prądu turbidytowego, powstającego przez swobodne wypadanie zawiesiny 
z kolumny wody i/lub z suspensji pelagicznej/hemipelagicznej.

Teksturalny  i  strukturalny  charakter  litofacji  oraz  brak  uwęglonej  materii  organicznej 
wskazują na dystalną część systemu depozycyjnego. Brak bioturbacji oraz miejscami duża 
miąższość osadu odzwierciedlają wysokie  tempo depozycji  zawiesiny mułowej,  sugerując 
jednocześnie mniejszy udział depozycji z suspensji pelagicznej/hemipelagicznej.

W mułowcach obecny jest nanoplankton węglanowy, którego analiza mikropaleontolo-
giczna przyczyniła się do próby datowania warstw cergowskich oraz propozycji warunków 
paleoekologicznych panujących w basenie sedymentacyjnym.

Litofacja F podobnie jak w przypadku litofacji C, D i E nie koreluje się z klasyfikacją 
Pickering i  in. (1986), natomiast według klasyfikacji Ghibaudo (1992) litofacja F koreluje 
się z facją l(e2)M.
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5.7. Litofacja łupków menilitowych (G)

5.7.1. Op i s

Litofacja G,  łupków menilitowych  (rys. 5.1, 5.14), obejmuje osady wykształcone  jako 
ciemnobrązowe, brązowo-brunatne, rdzawe i/lub czarne łupki bitumiczne. Zawartość węgla 
organicznego (TOC) w tych łupkach określana jest na około 3–10% (Vetö i Hetényi 1991) 
i miejscami jest on widoczny makroskopowo. Oprócz barwy, charakterystyczną cechą łup-
ków menilitowych jest obecność szczątków ryb, miejscami licznie występujących i bardzo 
dobrze zachowanych (Kotlarczyk i in. 2006). Podczas prac terenowych, niewielkie szczątki 
ryb w postaci łusek (do 1 cm) znaleziono w profilu Rudawka Rymanowska.

Przewarstwienia łupków menilitowych z osadami warstw cergowskich zaobserwowano 
w górnych  częściach  niektórych  profili. W obrębie  sprofilowanych  odsłonięć warstw  cer-
gowskich, łupki menilitowe pojawiają się w postaci bardzo drobno łuseczkowych pakietów, 
o miąższości od 1 mm do 1 m. 

Przeławicenia  litofacji  łupków  menilitowych  z  litotypami  charakterystycznymi  dla 
warstw cergowskich zostały  stwierdzone w profilu  Iwla, Rudawka Rymanowska  i Darów. 
Litofacja G  nie wykazuje  podobieństwa  z  żadną  ze  stosowanych w  tej  pracy  klasyfikacji 
litofacjalnych (Pickering i in. 1986; Ghibaudo 1992), ponieważ jej wydzielenie oparte jest 
na  podstawie  charakterystycznych  cech  skały,  tj.  barwy  i  zawartości  substancji  organicz-
nej, a nie na frakcji materiału klastycznego i strukturach depozycyjnych, na których bazują 

Rys. 5.14. Litofacja G: łupków menilitowych charakteryzujących się rdzawą, brązową i czarną barwą, 
lokalizacja: Rudawka Rymanowska

Fig. 5.14. Lithofacies G: the Menilite Shales, that are rust, brown and black in colour, 
locality: Rudawka Rymanowska
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wymienione klasyfikacje. W obrębie litofacji łupków menilitowych nie wyróżniono sublito-
facji, ponieważ nie stanowi ona w podjętych badaniach obiektu szczegółowej analizy.

5.7.2.  In t e rp re t ac j a

Łupki  menilitowe  są  efektem  depozycji  z  suspensji  bardzo  drobnoziarnistego  mate- 
riału. Są  to osady pochodzenia pelagicznego/hemipelagicznego, deponowane w anoksycz-
nych warunkach (Puglisi i in. 2006).

5.8. Litofacja wapieni (G)

5.8.1. Op i s

Litofacja F, wapieni (rys. 5.1, 5.15), obejmuje wapienie tylawskie (rys. 5.15B) oraz inne 
wapienie mikrytowe (rys. 5.15A).

Wapienie tylawskie (rys. 5.15B) charakteryzują się cienką laminacją, na którą składają 
się laminy widoczne makroskopowo zarówno w skale zwietrzałej, jak i na świeżym przeła-
mie jako jasne (białe, żółte, jasno brązowe) oraz ciemne (od szarych po czarne). Wapienie 
mikrytowe reprezentowane są przez dwie odmiany strukturalne:

 — warstwy  charakteryzujące  się  elementami  sekwencji  Boumy,  turbidyty  wapienne 
(wapienie allodapiczne). Wśród rozpoznanych w wapieniach allodapicznych struktur 
powtarza się laminacja przekątna-riplemarkowa oraz cienka laminacja równoległa,

 — wapienie  masywne  łupiące  się  na  grube,  nieregularne,  wydłużone  fragmenty 
(rys. 5.15A) o charakterystycznym przełamie muszlowym.

Miąższość warstw wapieni tylawskich nie przekracza 10 cm natomiast wapienie mikry-
towe występują głównie w postaci warstw o miąższości do 20–50 cm.

Rys. 5.15.A. Wapienie mikrytowe, lokalizacja: Tylawa. 
B. Wapienie tylawskie – zaznaczone przerywaną linią, lokalizacja: Iwla

Fig. 5.15.A. Micritic limestones, locality: Tylawa. 
B. The Tylawa Limestones – dashed line, locality: Iwla
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Litofacja wapieni  została  rozpoznana w profilu  Iwla, Tylawa, Rudawka Rymanowska, 
Wernejówka oraz Medzilaborce. Litofacja F nie koreluje  się  z  żadną z klasyfikacji  litofa-
cjalnych cytowanych w tej pracy (Pickering i in. 1986; Ghibaudo 1992), ponieważ dotyczą 
one skał osadowych  terygenicznych  i nie obejmują węglanów. Z  tego powodu, w obrębie 
litofacji  wapieni  nie  wyróżniono  sublitofacji.  Litofacja  ta  nie  jest  przedmiotem  dalszych 
szczegółowych rozważań, ponieważ analiza wapieni w warstwach cergowskich kwalifikuje 
się jako temat odrębnej rozprawy.

5.8.2.  In t e rp re t ac j a

Wapienie  tylawskie  (kokolitowe) oraz wapienie masywne powstawały w wyniku osia-
dania  na  dno  mułu  węglanowego  i  są  pochodzenia  pelagicznego.  Laminacja  równoległa 
obecna w wapieniach tylawskich jest utworzona z soczewkowatych gruzłów mikrytowych, 
będących grudkami kałowymi zooplanktonu deponowanymi z suspensji (Haczewski 1984, 
1989; Ciurej i Haczewski 2012).

Struktury mułu węglanowego wapieni allodapicznych, w postaci laminacji równoległej 
oraz przekątnej-riplemarkowej, powstały w wyniku depozycji z prądów zawiesinowych, od-
powiedzialnych za powstawanie struktur charakterystycznych dla członu Tc i Td sekwencji 
Boumy.



6. Charakterystyka analizowanych profili

Dla każdego  z  dziesięciu  profili  sporządzonych w pracy  przedstawiono po  dwa histo-
gramy  prezentujące  procentowy  udział  sublitofacji:  pierwszy  z  histogramów  dla  każdego 
profilu  prezentuje  rozpoznane  w  nim  sublitofacje  (bez  uwzględnienia  obecności  klastów 
żwirowych P) na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich w tej 
pracy, natomiast drugi histogram dla każdego profilu przedstawia rozpoznane sublitofacje, 
z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P.

Pod pojęciem żwirowych klastów (P) rozumie się tutaj intraklasty łupków i mułowców 
o drobnej frakcji żwirowej (2–4 mm). Obecność takich intraklastów w rozpoznanych subfa-
cjach pozwala na wnioskowanie o erozji dna w strefie bardziej proksymalnej tych samych 
prądów zawiesinowych. Zaleganie warstw w profilach podano w zapisie  dwuczłonowym, 
czyli kierunek zapadania i kąt upadu.

Interpretacje mechanizmów transportu i depozycji bazują na materiale zawartym w roz-
działach 3  i  5. Ponadto,  interpretacje  asocjacji  facjalnych, występujących w opisywanych 
profilach, są uzasadnionym punktem wyjścia do dalszej dyskusji w osobnym rozdziale (roz-
dział 10), w kontekście ewolucji sedymentacji warstw cergowskich w części basenu objętej 
badaniami.

6.1. Profil Iwla

Warstwy cergowskie w profilu Iwla odsłaniają się 4 km na zachód od Dukli w miejsco-
wości  Iwla, w potoku  Iwełka. Lokalizacja  ta  znajduje  się w południowej  części  jednostki 
śląskiej, tzw. jednostce przeddukielskiej, w sąsiedztwie nasunięcia jednostki dukielskiej na 
jednostkę  śląską  (rys.  4.1; Ślączka 1968). Warstwy cergowskie  są  tutaj  podścielone przez 
margle podcergowskie, natomiast nad nimi zalegają warstwy menilitowe. Miąższość profilu 
Iwla wynosi 246,5 m (załącznik 1). Na całym odcinku profilu, warstwy cergowskie są sto-
sunkowo dobrze odsłonięte. Przerwy w profilu (załącznik 1), które stanowią 30% długości 
profilowanego odcinka. Zaleganie warstw na długości całego profilu jest zbliżone: waha się 
w granicach 180–190°/30–45°. Bieg warstw jest mniej więcej prostopadły do koryta potoku.

W  profilu  Iwla  wyróżniono  23  sublitofacje  (tab.  6.1  i  rys.  6.1).  Udział  litofacji  pias- 
kowców  (B)  wynosi  30,7%,  natomiast  litofacji  piaskowców  z  mułowcami  (C)  35,26%. 
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Tabela 6.1
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Iwla, 

z uwzględnieniem przerw oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.1
Percentage of distinguished sublithofacies in the Iwla measured section, with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji 

z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy udział 
litofacji 

bez uwzglednienia 
przerw (X)

A – piaskowce zlepieńcowate 0,37% 0,52%

B4 – piaskowce laminowane równolegle 0,07% 0,1%

B4P – piaskowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi 1,13% 1,6%

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 3,63% 5,13%

B5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z klastami 
żwirowymi 16,63% 23,51%

B7.2P – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową (Tcb) 
z klastami żwirowymi 0,25% 0,36%

C4 – piaskowce laminowane równolegle z mułowcami 1% 1,41%

C4P – piaskowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi z mułowcami 0,92% 1,30%

C5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami 2,55% 3,6%

C5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z klastami 
żwirowymi z mułowcami  17,05% 24,1%

C7.1 – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową 
z mułowcami (Tbce) 0,78% 1,1%

C7.1P – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową 
z klastami żwirowymi z mułowcami (Tbce) 1,19% 1,68%

C7.2 – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową 
z mułowcami (Tcbe) 1,46% 2,07%

D2 – mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 1,13% 1,6%

D3 – mułowce z piaskowcami laminowanymi przekątnie-riplemarkowo 0,81% 1,15%

D3P – mułowce z piaskowcami laminowanymi  
przekątnie-riplemarkowo z klastami żwirowymi 1,55% 2,2%

D4.2P – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową z klastami żwirowymi 1,15% 1,63%

E1 – pyłowce masywne z mułowcami 0,19% 0,27%

E2 – pyłowce z laminacją równoległą z mułowcami 1,51% 2,14%

E4 – pyłowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową z mułowcami 5,25% 7,42%

F – mułowce 10,91% 15,43%

G – łupki menilitowe 0,66% 0,94%

H – wapienie 0,53% 0,75%

X – przerwa 29,27% –
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Rys. 6.1. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Iwla: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.1. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Iwla measured section.  
A. Distinguished sublithofacies in the Iwla measured section against all  
distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 

B. Distinguished sublithofacies in the Iwla measured section (with gravel)
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Są to litofacje budujące głównie górną i środkową część profilu. Dominującymi sublitofacja-
mi są tutaj piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z klastami żwirowymi (B5P), 
które stanowią 23,51% sprofilowanych wychodni oraz piaskowce  laminowane przekątnie- 
riplemarkowo z klastami żwirowymi z mułowcami (C5P) – stanowią one 24,1% sprofilowa-
nych wychodni (tab. 6.1. i rys. 6.1).

W górnej części profilu Iwla, dominująca litofacją są mułowce (F), które tworzą 15,43% 
sprofilowanych wychodni (tab. 6.1 i Fig.6.1). W tej części profilu, poza litofacją F, ważnym 
elementem są pyłowce z mułowcami  (E),  które budują  charakteryzowany profil w 9,83% 
(tab. 6.1 i rys. 6.1). Sublitofacja pyłowców z laminacją równoległą i przekątną-riplemarko-
wą z mułowcami (E4) jest tutaj dominującą (7,42%).

Charakterystyczną cechą profilu Iwla jest obecność sublitofacji piaskowców zlepieńco-
watych (D), łupków menilitowych (G) oraz wapieni (H; tab. 6.1 i Fig.6.1), jakkolwiek ich 
udział nie przekracza 1% miąższości profilu.

Biorąc pod uwagę dominujące cechy profilu w Iwli, około 57% obserwowanych rytmów 
turbidytowych było deponowane przez prądy zawiesinowe niskiej gęstości, o zmiennej pro-
porcji mułowca w rytmach Tce. W połowie tych rytmów (29% rytmów) miąższość mułowca 
(człon Te) jest marginalna i wynosi <10% (litofacja B5). W pozostałych przypadkach (28% 
rytmów), proporcja mułowca waha się od 10–50% (litofacja C5).

Kompleksy mułowców (Te, litofacja F), powstające przez swobodne wypadanie zawie-
siny z kolumny wody i/lub z suspensji pelagicznej/hemipelagicznej, wynoszą 15% udziału 
miąższości, pojawiając się jako:

 — cienki (2,5 m) kompleks w najniższej części profilu,
 — kompleks łupków cergowskich (ok. 20 m) w stropie (załącznik 2).

W profilu Iwla istotne jest wystąpienie (1 m) warstw piaskowca zlepieńcowatego (lito-
facja A),  zdeponowanego  przez  spływ  rumoszowy  oraz wapieni  tylawskich,  pochodzenia 
pelagicznego.

Profil  Iwla  w  dolnej  i  środkowej  części  nie  wykazuje  ani  cieniejących,  ani  grubieją-
cych ku górze sekwencji depozycyjnych. Ponadto „nieboumowskie” sekwencje turbidytowe 
TcTcTc… (29%) wskazują na długotrwałe przepływy,  jak w wypływach hiperpiknalnych. 
Natomiast na najwyższą część (od około 165 m do stopu – 246,5 m) składają się  trzy se-
kwencje cieniejące ku górze, sugerujące stopniowe przejście w dystalną partię systemu de-
pozycyjnego.

6.2. Profil Lipowica

Warstwy cergowskie w profilu Lipowica odsłaniają się w czynnym kamieniołomie Lipo-
wica, na południowym stoku Góry Kielanowskiej, w obrębie obalonej antykliny, wchodzą-
cej w skład fałdu Cergowej Góry (Górecki i Szwed 2004). Oś tej antykliny, o mniej więcej 
południkowej rozciągłości, przebiega grzbietem Góry Kielanowskiej. Powierzchnia osiowa 
obalonego  fałdu  zapada w  kierunku wschodnim  pod  kątem  około  58°  (Nieć  i  in.  2003). 
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Z uwagi na asymetryczną formę siodła, orientacja warstw w obu jego skrzydłach wykazuje 
znaczne zróżnicowanie (Górecki i Szwed 2004). Skrzydło wschodnie (grzbietowe), wykazu-
je normalne zaleganie warstw. Skrzydło zachodnie (brzuszne) jest skrzydłem obalonym, któ-
rego odwrócone warstwy zapadają bardzo stromo, a niekiedy pionowo. Orientacja warstw 
skrzydła obalonego zbliżona  jest do orientacji powierzchni osiowej antykliny. Największe 
zaburzenia orientacji warstw i deformacje obserwuje się w osiowej części antykliny (Nieć 
i  in.  2003).  Profil  Lipowica  został  pomierzony  i  opisany w  zachodnim,  obalonym  skrzy-
dle antykliny. Kamieniołom Lipowica znajduje się w północno-zachodniej części jednostki 
dukielskiej,  w  sąsiedztwie  nasunięcia  jednostki  dukielskiej  na  jednostkę  śląską  (rys.  4.1; 
Ślączka 1968). Ze względu na antyklinalny charakter odsłonięcia nie ma tutaj możliwości 
obserwowania formacji skalnej podścielającej warstwy cergowskie. Z mapy (Ślączka 1968) 
można odczytać, że są to margle podcergowskie. Formacja zalegająca nad warstwami cer-
gowskimi w  tym  profilu  odsłania  się  tuż  obok wyrobiska  kamieniołomu  i  są  to warstwy 
menilitowe.  Miąższość  sprofilowanych  wychodni  warstw  cergowskich  wynosi  100,56  m 
(załącznik 1). Na całym odcinku profilu warstwy cergowskie są doskonale odsłonięte i nie 
występują przerwy w profilu (rys. 6.2 i tab. 6.2). Zaleganie warstw sprofilowanego odcinka 
wynosi około 170°/60–90.

W  profilu  Lipowica wyróżniono  21  sublitofacji  (tab.  6.2  i  rys.  6.2).  Główną  litofacją 
budującą  profil  jest  litofacja  piaskowców  (B).  Jej  udział  wynosi  84,73%  sprofilowanych 
warstw, w  tym 40,44% przypada na  sublitofację piaskowców o uziarnienieniu  frakcjonal-
nym złożonym z klastami żwirowymi (B3P), 15,53% na sublitofację piaskowców masyw-
nych  (B1),  9,85%  na  sublitofację  piaskowców masywnych  z  laminacją  równoległą  (Tab) 
z klastami  żwirowymi  (B6.1P),  natomiast 7,41% na  sublitofację piaskowców masywnych 
z laminacją równoległą (B6.1; tab. 6.2). Pozostałe wyróżnione w profilu Lipowica sublitofa-
cje wykazują marginalny udział.

W  charakteryzowanym  profilu  wydzielono  sublitofację  piaskowców  zlepieńcowatych 
(A),  której  procentowy  udział  przekracza  3%.  Tym  samym  jest  to  profil  o  najwyższym 
udziale  piaskowców  zlepieńcowatych w porównaniu  z  pozostałymi  profilami warstw  cer-
gowskich prezentowanymi w tej pracy.

W profilu Lipowica 73% obserwowanych rytmów depozycyjnych było osadzane przez 
spływy grawitacyjne o reologii wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego, niemalże nie-
osadzających mułowców (człon Te <10% miąższości). Z tego: 40% (litofacja B3) to osad, 
który powstał w wyniku szybkiej depozycji z wysoko gęstościowego prądu zawiesinowego 
o wysokiej koncentracji przydennej części spływu, 16% (litofacja B1) stanowi osad depo-
nowany w taki sam sposób jak litofacja B3 lub z „zamrożenia” wysoko skoncentrowanego 
spływu  piaszczystego,  natomiast  17%  (litofacja  B6.1)  reprezentują  warstwy  deponowane 
przez prąd, w trakcie  trwania którego wraz ze zmniejszaniem się energii zaczęły rozwijać 
się procesy trakcyjne. Obecność mułowych klastów w tych warstwach świadczy o erozji dna 
przez spływy w obszarze bardziej proksymalnym.

Około  3%  obserwowanych  rytmów  depozycyjnych  (litofacja A)  było  osadzane  przez 
spływy rumoszowe oraz długodystansowe, wysoko gęstościowe prądy zawiesinowe. Spływy 
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rumoszowe najprawdopodobniej były generowane w wyniku transformacji prądów zawiesi-
nowych o wysokiej gęstości.

W profilu Lipowica nie obserwuje się sekwencji ani cieniejących, ani grubiejących ku 
górze.  Ich  brak,  przejawiający  się  „nieboumowskimi”  sekwencjami  turbidytowymi TaTa-
Ta…  (61%)  oraz  TabTabTab…  (17%)  sugeruje  odpowiednio  rozwój  jednorodnych  oraz 
zmiennych wpływów hiperpikanlnych.

Tabela 6.2
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Lipowica

Table 6.2
Percentage of distinguished sublithofacies in the Lipowica measured section

Sublitofacja Procentowy udział litofacji

A – piaskowce zlepieńcowate 3,01%

B1 – piaskowce masywne 15,43%

B1P – piaskowce masywne z klastami żwirowymi 0,84%

B2 – piaskowce uziarnione frakcjonalnie 3,11%

B2P – piaskowce uziarnione frakcjonalnie z klastami żwirowymi 0,94%

B3P – piaskowce o uziarnienieniu frakcjonalnym złożonym z klastami 
żwirowymi 40,44%

B4 – piaskowce laminowane równolegle 4,81%

B4P – piaskowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi 0,6%

B6.1 – piaskowce masywne z laminacją równoległą (Tab) 7,41%

B6.1P – piaskowce masywne z laminacją równoległą (Tab) z klastami 
żwirowymi 9,85%

B7.1 – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową (Tbc) 0,82%

B7.3 – piaskowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową (Tcd) 0,48%

C1P – piaskowce masywne z klastami żwirowymi z mułowcami 0,24%

C4 – piaskowce laminowane równolegle z mułowcami 1,89%

C4P – piaskowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi z mułowcami 4,73%

D2 – mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 0,72%

D4.1 – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową (Tbce) 0,77%

E2 – pyłowce laminowane równolegle z mułowcami 1,9%

E2P – pyłowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi z mułowcami 0,88%

E3 – pyłowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami 0,12%

F – mułowce 1,01%



62

Rys. 6.2. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Lipowica: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.2. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Lipowica measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Lipowica measured section against all  

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 
B. Distinguished sublithofacies in the Lipowica measured section (with gravel)
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6.3. Profil Tylawa

W profilu Tylawa warstwy  cergowskie  odsłaniają  się w potoku  Jasiołka,  1  km na  po-
łudniowy–wschód od miejscowości Tylawa, w przysiółku Stasiana. Profil  ten znajduje się 
w jednostce dukielskiej (rys. 4.1; Kopciowski 2009). Jednostką litostratygraficzną podście-
lającą  tutaj warstwy  cergowskie  są  piaskowce  z Mszanki,  natomiast  obserwację  formacji 
skalnej  nad warstwami  cergowskimi  uniemożliwia  obecność  osadów aluwialnych potoku. 
Z mapy (Kopciowski 2009) można odczytać, że są to warstwy krośnieńskie. Miąższość spro-
filowanych w profilu Tylawa wychodni warstw cergowskich wynosi 62,2 m (załącznik 1). 
Przerwy w profilu stanowią 21,7% (tab. 6.3 i rys. 6.3). Na długości profilowanego odcinka, 
czterokrotnie zaobserwowano cechy złuskowania warstw (załącznik 1). Zaleganie warstw na 
długości całego profilu jest bardzo zbliżone i oscyluje wokół wartości około 280°/30°, a bieg 
warstw jest prostopadły do osi koryta potoku.

Tabela 6.3
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Tylawa, z uwzględnieniem przerw 

oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.3
Percentage of distinguished sublithofacies in the Tylawa measured section, with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji 

z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy udział 
litofacji 

bez uwzglednienia 
przerw (X)

A – piaskowce zlepieńcowate 0,01% 0,92%

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 2,39% 3,05%

B5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi 60,04% 76,68%

C4 – piaskowce laminowane równolegle z mułowcami 0,44% 0,56%

C5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi z mułowcami 6,3% 8,04%

D1 – mułowce z piaskowcami masywnymi 1,55% 1,98%

D2P– mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 
z klastami żwirowymi 1,03% 1,32%

E3P – pyłowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z klastami 
żwirowymi z mułowcami 1,10% 1,41%

E4 – pyłowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową 
z mułowcami 1,64% 2,1%

H – wapienie 3,08% 3,94%

X – przerwa 21,7% –
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Rys. 6.3. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Tylawa: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.3. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Tylawa measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Tylawa measured section against all 

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 
B. Distinguished sublithofacies in the Tylawa measured section (with gravel)
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W profilu Tylawa wyróżniono 10 sublitofacji (tab. 6.3 i rys. 6.3). Sublitofacją budującą 
ten profil niemalże w 80% są piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo (B5), głów-
nie  z mułowcowymi  intraklastami  frakcji  żwirowej  (B5P).  Poza  tym,  oprócz  sublitofacji 
piaskowców laminowanych przekątnie-riplemarkowo z klastami żwirowymi z mułowcami 
(C5P), która stanowi około 8%, pozostałe wydzielone sublitofacje wykazują akcesoryczny 
udział. Profil Tylawa jest jednym z trzech sporządzonych w tej pracy profili, w którym wy-
dzielono sublitofację piaskowców zlepieńcowatych (A – 0,92%). W profilu tym obecne są 
warstwy wapieni (litofacja H), których udział wynosi 3,94%.

80% obserwowanych rytmów depozycyjnych (litofacja B5) w profilu Tylawa jest efek-
tem działalności prądów zawiesinowych niskiej gęstości, osadzających laminację przekątną- 
-riplemarkową.  Powszechność  mułowych  klastów  w  tych  warstwach  świadczy  o  erozyj-
nej  działalności  prądów  zawiesinowych  w  strefach  bardziej  proksymalnych. Wystąpienia 
riplemarków wstępujących świadczą o intensywnej dostawie materiału detrytycznego i jego 
szybkiej depozycji, zarówno z trakcji, jak i z suspensji.

W profilu Tylawa istotne jest wystąpienie osadzonych przez spływy rumoszowe warstw 
piaskowca zlepieńcowatego (1%; litofacja A) oraz deponowanych najprawdopodobniej z su-
spensji, warstw wapieni masywnych  (4%;  litofacja H). Obie  litofacje występują w dolnej 
części profilu.

W profilu Tylawa nie obserwuje się sekwencji cieniejących lub grubiejących ku górze. 
Powtarzające się człony sekwencji Boumy TcTcTc… (80%) argumentują wypływy hiperpik-
nalne o charakterze jednorodnym.

6.4. Profil Darów

W profilu Darów warstwy cergowskie odsłaniają się w rzece Wisłok, około 1 km na 
północ od miejscowości Moszczaniec, w pobliżu leśniczówki Darów. Profil  ten znajdu-
je  się w północnej  części  jednostki  dukielskiej  (rys.  4.1; Cieszkowski  i  in. 1990). War-
stwy  cergowskie  są  tutaj  podścielone  przez margle  podcergowskie,  natomiast  formacja 
zalegająca nad nimi to warstwy menilitowe. Miąższość sprofilowanych w profilu Darów 
wychodni warstw cergowskich wynosi 142 m (załącznik 1). W profilu Darów występują 
liczne luki w ciągłości odsłonięcia, które wynoszą ponad 40% długości profilu (tab. 6.4; 
rys. 6.4 i załącznik 1). Na długości sprofilowanego odcinka sześciokrotnie zaobserwowa-
no zluźnienia tektoniczne (załącznik 1). Zaleganie warstw na długości całego profilu jest 
zbliżone i wynosi około 180–210°/30°. Bieg warstw w dolnej części profilu jest prosto-
padły do koryta rzeki, natomiast w środkowej i górnej części profilu jest równoległy do 
osi koryta.

W profilu Darów wyróżniono  19  sublitofacji  (tab.  6.4  i  rys.  6.4).  Prawie  90%  spro-
filowanych wychodni profilu  stanowi  litofacja piaskowców  (B), w  tym  sublitofacja pia-
skowców  laminowanych  przekątnie-riplemarkowo  (B5)  wynosi  21,04%,  piaskowców 
laminowanych  przekątnie-riplemarkowo  z  klastami  żwirowymi  (B5P)  wynosi  30,19% 
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Tabela 6.4
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Darów, z uwzględnieniem przerw 

oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.4
Percentage of distinguished sublithofacies in the Darów 

measured section, with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji 

z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy udział 
litofacji 

bez uwzglednienia 
przerw (X)

B1 – piaskowce masywne 5,44% 9,62%

B1P – piaskowce masywne z klastami żwirowymi 0,85% 1,51%

B2 – piaskowce uziarnione frakcjonalnie 0,17% 0,29%

B3P – piaskowce o uziarnienieniu frakcjonalnym złożonym 
z klastami żwirowymi 0,38% 0,68%

B4 – piaskowce laminowane równolegle 0,04% 0,08%

B4P – piaskowce laminowane równolegle z klastami żwirowymi 1,86% 3,29%

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 11,88% 21,04%

B5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi 17,05% 30,19%

B6.1 – piaskowce masywne z laminacją równoległą (Tab) 0,1% 0,18%

B7.1 – piaskowce z laminacją równoległą 
i przektną-riplemarkową (Tbc) 3,86% 6,83%

B7.1P – piaskowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową (Tbc) z klastami żwirowymi 8,4% 15,87%

C5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z mułowcami 1,69% 2,98%

C5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi z mułowcami 0,31% 0,56%

C7.1 – piaskowce z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową z mułowcami 0,72% 1,27%

D1 – mułowce z piaskowcami masywnymi 1,14% 2,02%

D1P – mułowce z piaskowcami masywnymi z klastami 
żwirowymi 0,42% 0,74%

E1 – pyłowce masywne z mułowcami 0,72% 1,27%

F – mułowce 1,12% 1,96%

G – wapienie 0,35% 0,62%

X – przerwa 43,53% –
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Rys. 6.4. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Darów: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.4. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Darów measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Darów measured section against all  

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 
B. Distinguished sublithofacies in the Darów measured section (with gravel)
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i piaskowców z laminacją równoległą i riplemarkową (Tbc) z klasami żwirowymi (B7.1P) 
wynosi  15,87%.  Pozostałe  sublitofacje  opisane  w  profili  Darów  wykazują  podrzędny 
udział.

W  profilu Darów  85%  obserwowanych  epizodów  depozycyjnych  jest  reprezentowane 
przez piaskowce, niemalże zupełnie pozbawione mułowców (człon Te; <10%). Z tego 11% 
było deponowane przez wysoko gęstościowe prądy  zawiesinowe  lub  z  „zamrożenia” wy-
soko skoncentrowanego spływu piaszczystego  (litofacja B1), 51% zostało osadzone przez 
nisko  gęstościowe  prądy  zawiesinowe,  jako  efekt  depozycji  trakcyjnej  (litofacja B5),  na-
tomiast 23% przez wysoko gęstościowe prądy zawiesinowe, o wzrastającej  intensywności 
turbulencji  oraz  zmniejszającym obciążeniu materiałem  (litofacha B7.1) Nisko  gęstościo-
we prądy zawiesinowe deponujące riplemarki wstępujące charakteryzowały się intensywną 
dostawą materiału  oraz  jego  szybką  depozycją  z  trakcji  i  suspensji. Obecność mułowych 
klastów w niektórych warstwach jest wynikiem erozji dna przez spływy w obszarze bardziej 
proksymalnym.

W profilu Darów nie obserwuje się sekwencji cieniejących i grubiejących ku górze. Po-
wtarzające  się  „nieboumowskie”  sekwencje  turbidytowe  TaTaTa…(12%)  oraz  TcTcTc… 
(51%)  sugerują  jednorodne  wypływy  hiperpiknalne,  natomiast  sekwensje  TbcTbcTbc… 
(23%) zmienne wypływy hiperpiknalne.

6.5. Profil Wernejówka

W profilu Wernejówka warstwy cergowskie odsłaniają się w rzece Wisłok, 6 km na połu-
dnie od Zbiornika Wodnego Besko w miejscowości Sieniawa. Profil ten znajduje się w jed-
nostce przeddukielskiej (rys. 4.1; Cieszkowski i in. 1990). Warstwy cergowskie są tutaj pod-
ścielone przez warstwy hieroglifowe, natomiast  formacja  zalegająca nad nimi  to warstwy 
menilitowe. Miąższość profilowanych  tutaj wychodni warstw cergowskich wynosi 93,8 m 
(załącznik 1). Przerwy w ciągłości odsłonięcia wynoszą 13,55% (tab. 6.5). Zaleganie warstw 
na długości całego profilu jest zbliżone i wynosi około 190°/30–50°. Bieg warstw w profilu 
jest prostopadły do koryta rzeki. Przy niskim stanie wód w rzece, przerwy w ciągłości od-
słonięcia profilu Wernejówka są sporadyczne (tab. 6.5; załącznik 1).

W profilu Wernejówka wyróżniono 17 sublitofacji  (tab. 6.5  i  rys. 6.5). Udział  litofacji 
piaskowców (B) wynosi 47,35%, w tym 36,29% należy do sublitofacji piaskowców lami-
nowanych przekątnie-riplemarkowo z klastami żwirowymi (B5P). 21,46% sprofilowanych 
warstw  stanowi  litofacja  piaskowców  z mułowcami  (C), w  tym  19,67%  sublitofacja  pia-
skowców  laminowanych  przekątnie-riplemarkowo  z  klastami  żwirowymi  z  mułowcami 
(C5P).  Litofacja  mułowców  z  piaskowcami  (D)  zajmuje  19,2%  profilu,  w  tym  11,03% 
przypada na sublitofację mułowców z piaskowcami laminowanymi przekątnie-riplemarko-
wo z klastami żwirowymi (D3P). Litofacja mułowców (F) stanowi 9,8%, natomiast litofa-
cje pyłowców (E), łupków menilitowych (G) oraz wapieni (H) wykazują podrzędny udział 
(tab. 6.5, rys. 6.5).
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Tabela 6.5
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Wernejówka, 
z uwzględnieniem przerw oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.5
Percentage of distinguished sublithofacies in the Wernejówka measured section, 

with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji

z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy 
udział litofacji bez 
uwzglednienia 
przerw (X)

B1 – piaskowce masywne 0,38% 0,44%

B1P – piaskowce masywne z klastami żwirowymi 3,77% 4,36%

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 5,14% 5,95%

B5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi 31,37% 36,29%

B7.1P – piaskowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową z klastami żwirowymi 0,27% 0,31%

C4 – piaskowce laminowane równolegle z mułowcami 0,27% 0,31%

C5P – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 
z klastami żwirowymi z mułowcami 17,01% 19,67%

C7.1 – piaskowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową z mułowcami 1,28% 1,48%

D1 – mułowce z piaskowcami masywnymi 2,42% 2,8%

D2 – mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 0,77% 0,89%

D2P – mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 
z klastami żwirowymi 1,2% 1,38%

D3 – mułowce z piaskowcami laminowanymi  
przekątnie-riplemarkowo 2,68% 3,1%

D3P – mułowce z piaskowcami laminowanymi  
przekątnie-riplemarkowo z klastami żwirowymi 9,54% 11,03%

E2 – pyłowce laminowane równolegle z mułowcami 0,9% 1,04%

F – mułowce 8,47% 9,8%

G – wapienie  0,46% 0,53%

H – łupki menilitowe 0,54% 0,62%

X – przerwa 13,55% –
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Rys. 6.5. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Wernejówka:  
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.5. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Wernejówka measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Wernejówka measured section against all  

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 
B. Distinguished sublithofacies in the Wernejówka measured section (with gravel)
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W profilu Wernejówka, 76% obserwowanych  rytmów  turbidytowych zostało osadzone 
z trakcji i suspencji przez prądy zawiesinowe niskiej gęstości (Tce), ze zmiennym udziałem 
rozrzedzonych prądów zawiesinowych oraz depozycji pelagicznej/hemipelagicznej:

 — 42%  miąższości  profilu  niemalże  nie  wykazuje  depozycji  z  suspensji  (Te  <10%; 
litofacja B5),

 — 20% charakteryzuje się znacznym udziałem tego typu depozycji (Te = 10–50%; lito-
facja C5),

 — natomiast w 14% ten rodzaj depozycji jest dominujący (Te = 50–90%, litofacja D3).
W  piaskowcowych  warstwach,  gdzie  obecne  są  riplemarki  wstępujące,  prądy  zawiesino-
we charakteryzowały się intensywną dostawą materiału i jego szybką depozycją. Obecność 
mułowych klastów w  tych warstwach świadczy o erozji dna przez prąd w strefie bardziej 
proksymalnej.

Kompleksy mułowców (litofacja F), powstające przez swobodne wypadanie zawiesiny 
z kolumny wody i/lub z suspensji pelagicznej/hemipelagicznej, wynoszą w profilu Werne-
jówka 10% miąższości. Podobnie jak w profilu Tylawa, istotne jest tutaj wystąpienie wapieni 
masywnych (0,5% – litofacja H) deponowanych z suspensji.

W profilu Wernejówka, od około 28 m pojawiają się naprzemianległe, grubiejące i cie-
niejące ku górze sekwencje depozycyjne, przy przewadze sekwencji cieniejących. Sukcesje 
te można interpretować jako serie dystalnych partii lobów depozycyjnych.

6.6. Profil Rudawka Rymanowska

W profilu Rudawka Rymanowska warstwy  cergowskie  odsłaniają  się w  rzece Wisłok, 
4 km na południe od Zbiornika Wodnego Besko w miejscowości Sieniawa. Profil ten znaj-
duje się w jednostce przeddukielskiej (rys. 4.1; Cieszkowski i in. 1990). Warstwy cergow-
skie  są  tutaj  podścielone  przez warstwy  hieroglifowe,  natomiast  formacją  zalegającą  nad 
nimi są warstwy menilitowe. Miąższość profilowanych tutaj wychodni warstw cergowskich 
wynosi 106,2 m (załącznik 1). Przerwy w ciągłości profilu wynoszą niecały 1% (tab. 6.6). 
Na długości profilowanego odcinka zaobserwowano 5 zluźnień tektonicznych (załącznik 1). 
Zaleganie warstw na długości całego profilu jest zbliżone i wynosi około 180–200°/25–50°. 
Bieg warstw w profilu jest prostopadły do koryta rzeki.

W profilu Rudawka Rymanowska wyróżniono 8 sublitofacji (tab. 6.6 i rys. 6.6). Litofacja 
mułowców z piaskowcami (D) tworzy 27,68% profilu, w tym ponad 25% stanowi sublito-
facja mułowców z piaskowcami  laminowanymi  równolegle  (D2).  32,17% profilu  stanowi 
litofacja pyłowców z mułowcami (E), w tym ponad 25% należy do sublitofacji pyłowców 
laminowanych równolegle z mułowcami (E2). W prawie 19% profil w Rudawce Rymanow-
skiej budowany jest przez litofację mułowców (F). Jest to profil o największym udziale lito-
facji mułowców spośród wszystkich sporządzonych w tej pracy profili. W profilu Rudawka 
Rymanowska wyróżniono  litofację wapieni  (H)  i  łupków menilitowych  (G), odpowiednio 
14,29% i 6,43% (tab. 6.6, rys. 6.6).
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W przypadku profilu Rudawka Rymanowska wszystkie warstwy zostały osadzone przez 
bardzo  silnie  rozcieńczone prądy zawiesinowe  (Tde) oraz przez  swobodne wypadanie za-
wiesiny z kolumny wody i/lub z suspensji pelagicznej/hemipelagicznej.

W profilu Rudawki Rymanowskiej przeważają sekwencje cieniejące ku górze. Z punktu 
widzenia facji stożka głębokomorskiego, sukcesja ta reprezentuje dystalną partię stożka ze-
wnętrznego, pozostającą pod wpływem cyklicznie zmieniającej się intensywności depozycji 
lobów położonych w bardziej proksymalnej strefie.

6.7. Profil Komańcza

W profilu Komańcza warstwy cergowskie odsłaniają się w nieczynnym kamieniołomie, 
1 km na północ od miejscowości Komańcza. Sporadycznie warstwy te odsłaniają się rów-
nież w pobliskim potoku Osławica, jednak obecność osadów aluwialnych uniemożliwia pro-
filowanie wychodni warstw w korycie Osławicy. Profil Komańcza znajduje się w jednostce 
dukielskiej (rys. 4.1; Ślączka 1964). W potoku można zaobserwować, że poniżej warstw cer-
gowskich zalegają rogowce, natomiast powyżej warstwy menilitowe. Charakter odsłonięcia 
w kamieniołomie nie pozwala na obserwowanie formacji znajdujących się poniżej i powyżej 

Tabela 6.6
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Rudawka Rymanowska, 

z uwzględnieniem przerw oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.6
Percentage of distinguished sublithofacies in the Rudawka Rymanowska measured section, 

with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji

z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy 
udział litofacji bez 
uwzglednienia 
przerw (X)

C7.3 – piaskowce z laminacją równoległą 
i riplemarkową-przekątną z mułowcami (Tcde) 0,59% 0,6%

D1 – mułowce z piaskowcami masywnymi 2,52% 2,54%

D2 – mułowce z piaskowcami laminowanymi równolegle 24,97% 25,14%

E1 – pyłowce masywne z mułowcami 6,61% 6,65%

E2 – pyłowce laminowane równolegle z mułowcami 25,34% 25,52%

F – mułowce 18,8% 18,93%

G – łupki menilitowe 6,39% 6,43%

H – wapienie 14,09% 14,19%

X – przerwa 0,69% –
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Rys. 6.6. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Rudawka Rymanowska: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.6. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Rudawka Rymanowska  
measured section. A. Distinguished sublithofacies in the Rudawka Rymanowska measured 

section against all distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds; 
B. Distinguished sublithofacies in the Rudawka Rymanowska measured section
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warstw cergowskich. Miąższość sprofilowanych tutaj wychodni warstw cergowskich wynosi 
29,2 m (załącznik 1). Zaleganie warstw na długości całego profilu wynosi 250°/5–20°.

Tabela 6.7
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Komańcza

Table 6.7
Percentage of distinguished sublithofacies in the Komańcza measured section

Sublitofacja Procentowy udział litofacji

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 15,99%

C5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo z mułowcami 84,01%

W profilu Komańcza wyróżniono 2  asocjacje  sublitofacji  (tab.  6.7  i  rys.  6.7):  15,99% 
stanowi asocjacja piaskowców masywnych z laminacją równoległą z piaskowcami lamino-
wanych przekątnie-riplemarkowo (B6.1–B5), natomiast 84,01% asocjacja piaskowców ma-
sywnych  z  laminacją  równoległą  z  piaskowcami  laminowanych  przekątnie-riplemarkowo 
z 10–50% udziałem mułowców (C6.1–C5).

Ze względu na niewielką miąższość, profil Komańcza  jest  tutaj  traktowany orientacyj-
nie. Jednakże na podstawie sprofilowanego odcinka widać, że dominują tutaj osady prądów 
zawiesinowych o gęstości wysokiej po niską z rozwiniętą depozycją  trakcyjną. Miejscami 
prądy  te charakteryzowały  się  intensywną dostawą materiału oraz  jego szybką depozycją. 
Obecność mułowych klastów w tych warstwach świadczy o erozji dna przez prąd w strefie 
bardziej proksymalnej.

Sprofilowany odcinek w Komańczy dokumentuje sekwencję cieniejącą ku górze i może 
być interpretowany jako asocjacja facjalna deponowana w proksymalnej strefie lobu, u wy-
lotu wypełniającego się kanału dystrybucyjnego.

6.8. Profil Habura

W profilu Habura warstwy cergowskie odsłaniają się w jednym z dopływów rzeki Labo-
rec (brak nazwy potoku na mapie; Lexa i in. 2000), 1 km na północ od miejscowości Habura. 
Profil ten znajduje się w jednostce dukielskiej (rys. 4.1; Lexa i in. 2000). Warstwy cergow-
skie w  profilu Habura  zalegają wśród warstw menilitowych  (Lexa  i  in.  2000).  Charakter 
odsłonięcia nie pozwala w tym profilu na obserwowanie formacji znajdujących się poniżej 
warstw cergowskich, ze względu na brak nadających się do sprofilowania odsłonięć więk-
szości  sukcesji warstw  cergowskich,  której miąższość według Korab  i  in.  (1978) wynosi 
około 1200 m. Miąższość sprofilowanych tutaj wychodni wynosi tylko 44 m (załącznik 1). 
Zaleganie warstw na długości całego profilu wynosi 230–250°/20–45°.

W  profilu Habura wyróżniono  3  sublitofacje  (tab.  6.8  i  rys.  6.8):  30,1%  tworzy  sub- 
litofacja  mułowców  z  piaskowcami  z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową 
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Rys. 6.7. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Komańcza: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.7. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Komańcza measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Komańcza measured section against all  

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds;  
B. Distinguished sublithofacies in the Komańcza measured section
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(Tcde; D4.2), 34,79% sublitofacja pyłowców z laminacją równoległą i przekątną-riplemar-
kową z mułowcami (E4), natomiast 35,1% sublitofacja mułowców (F).

Dalsze wzmiankowanie o profilu w Haburze  jest orientacyjne ze względu na  jego nie-
wielką miąższość.  Profil Medzilaborce  jest  traktowany  jako  reprezentatywny  dla  sukcesji 
warstw cergowskich w tym obszarze jednostki dukielskiej.

W  profilu Habura  100%  obserwowanych  rytmów  turbidytowych  było  osadzane  przez 
nisko gęstościowe prądy zawiesinowe o zmniejszającej się intensywności turbulencji (Tcde) 
oraz z suspensji.

W  profilu Habura  obecne  są  cieniejące  ku  górze  sekwencje  depozycyjne,  które mogą 
reprezentować marginalne części systemu depozycyjnego stożka podmorskiego.

6.9. Profil Medzilaborce

Warstwy cergowskie w profilu Medzilaborce odsłaniają się w potoku Vydranka, tuż przy 
jego ujściu do rzeki Laborec, w centrum miejscowości Medzilaborce. Lokalizacja ta znaj-
duje się w jednostce dukielskiej (rys. 4.1; Lexa i in. 2000). Warstwy cergowskie w profilu 
Medzialborce  sąsiadują  z  kompleksem  warstw  menilitowych  oraz  nasunięciem  jednostki 
magurskiej na jednostkę dukielską (Lexa i  in. 2000). Miąższość sprofilowanych wychodni 
warstw cergowskich wynosi 1050 m (załącznik 1). Na całym odcinku profilu warstwy cer-
gowskie  są  stosunkowo dobrze odsłonięte. Przerwy w profilu wynoszą 14,26% (tab. 6.9). 
W  najwyższej  partii  profilu  zaobserwowano  strefę  zluźnienia  tektonicznego  oraz  lokalną 
obecność warstw odwróconych, związaną z przefałdowaniem i złuskowaniem wewnętrznym 
(małej  skali)  w  obrębie  kompleksu  mułowców  (rys.  6.9).  Poza  tym miejscem,  zaleganie 
warstw na długości całego profilu jest nieznaczne zróżnicowanie i wynosi od około 250°/50° 
do 250°/60°. Bieg warstw  jest  najczęściej prostopadły do osi  koryta potoku,  z wyjątkiem 
niewielkiego fragmentu widocznego na rysunku 6.9.

Miąższość sprofilowana w Medzilaborcach wynosi 1050 m i jej skala jest porównywalna 
z miąższością warstw cergowskich w przekroju Habura (7 km na NW od profilu Medzila-
borce), która wynosi około 1200 m (Koráb i Ďurkovič 1978). Odsłonięta w Medzilaborcach 

Tabela 6.8
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Habura

Table 6.8
Percentage of distinguished sublithofacies in the Habura measured section

Sublitofacja Procentowy udział litofacji

D4.2 – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową (Tcde) 30,1%

E4 – pyłowce z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową z mułowcami 34,79%

F – mułowce 35,1%
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Rys. 6.8. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Habura: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.8. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Habura measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Habura measured section against all 

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds; 
B. Distinguished sublithofacies in the Habura measured section
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miąższość  jest mniejsza w porównaniu do przekroju  z Habury,  ze względu na nasunięcie 
płaszczowiny magurskiej, sięgające tutaj nieco dalej ku NE. Tym samym, miąższość profilu 
Medzilaborce  jest  trzykrotnie większa niż maksymalna miąższość warstw cegowskich ob-
serwowana w polskiej części jednostki dukielskiej, tj. 350 m (Ślączka i Unrug 1976).

W profilu Medzilaborce wyróżniono 9  sublitofacji  (tab. 6.9  i  rys. 6.10). 7,27% sprofi-
lowanych wychodni  tworzy  litofacja  piaskowców z mułowcami  (C), w  tym 6,87%  subli-
tofacja piaskowców z  laminacją  równoległą  i  riplemarkową (Tcde; C7.3), natomiast 0,4% 
sublitofacja piaskowców z  laminacją  równoległą  i  riplemarkową  (Tcbe; C7.2). W 38,76% 
profil buduje litofacja mułowców z piaskowcami (D), z czego 36,53% tworzy sublitofacja 
mułowców  z  piaskowcami  z  laminacją  równoległą  i  przekątną-riplemarkową  (Tcbe/Tcde; 
D4.2). 39,49% profilu stanowi sublitofacja pyłowców z laminacją równoległą i przekątną- 
-riplemarkową z mułowcami (E4), 13,53% litofacja mułowców (F), natomiast 0,85% litofa-
cja łupków menilitowych (G).

Tabela 6.9
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Medzilaborce, 
z uwzględnieniem przerw oraz bez uwzględnienia przerw w profilu

Table 6.9
Percentage of distinguished sublithofacies in the Medzilaborce measured section, 

with and without gaps

Sublitofacja

Procentowy udział 
litofacji

Z uwzglednieniem 
przerw (X)

Procentowy 
udział litofacji bez 
uwzglednienia 
przerw (X)

B5 – piaskowce laminowane przekątnie-riplemarkowo 0,08% 0,09%

C7.2 – piaskowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową z mułowcami (Tcbe) 0,34% 0,4%

C7.3 – piaskowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową z mułowcami (Tcde) 5,89% 6,87%

D1P – mułowce z piaskowcami masywnymi 
z klastami żwirowymi 1,64% 1,91%

D4.1 – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową (Tbce) 0,27% 0,32%

D4.2 – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową (Tcbe/Tcde) 31,32% 36,53%

E4 – pyłowce z laminacją równoległą 
i przekątną-riplemarkową z mułowcami 33,86% 39,49%

F – mułowce 11,61% 13,53%

H – łupki menilitowe 0,73% 0,85%

X – przerwa 14,26% –
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Rys. 6.9. Rekonstrukcja przekroju geologicznego w profilu Medzilaborce na podstawie pomiarów zalegania 
warstw cergowskich (Lexa i in. 2000 oraz obserwacji terenowych autorki)

Fig. 6.9. Reconstruction of the geological cross section in Medzilaborce based on parameters of beds orientation 
(after Lexa et al. 2000 and own observations)
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Rys. 6.10. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Medzilaborce: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich 

(bez uwzględnienia obecności klastów żwirowych P); 
B. rozpoznane w profilu sublitofacje (z uwzględnieniem obecności klastów żwirowych P)

Fig. 6.10. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Medzilaborce measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Medzilaborce measured section against all 

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds (without gravel); 
B. Distinguished sublithofacies in the Medzilaborce measured section (with gravel)
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W profilu Medzilaborce wśród procesów depozycyjnych dominuje depozycja z suspencji. 
Około 76% obserwowanych rytmów turbidytowych (litofacja D4.2 i E4) było deponowane 
przez charakteryzujące się słabnącą intensywnością turbulencji prądy zawiesinowe niskiej gę-
stości, z dużym udziałem (50–90%) członu Te. Poza tym, deponowane z suspensji kompleksy 
mułowców mają udział 14% udziału miąższości, pojawiając się jako przeławicenia w obrębie 
całego profilu. Natomiast stają się dominującą litofacją w najwyższej części profilu.

Na długości całego profilu Medzilaborce są obecne naprzemianległe, grubiejące i cienie-
jące ku górze sekwencje depozycyjne. Sekwencja ta interpretowana z punktu widzenia facji 
stożka podmorskiego może reprezentować dystalną partię stożka zewnętrznego, podlegają-
cą wpływowi zmieniającej się intensywności zasilania przez strefę położoną bliżej obszaru 
źródłowego.

6.10. Profil Ruska Volova

W profilu Ruska Volova warstwy cergowskie odsłaniają się w okolicach miejscowości 
Ruska Volova, około 4 km na północny-wschód od miejscowości Snina, w korycie niewiel-
kiego potoku (brak nazwy potoku na mapie; Lexa i in. 2000) Profil ten znajduje się w jed-
nostce dukielskiej  (rys. 4.1; Lexa  i  in. 2000). Warstwy cergowskie  sąsiadują  tutaj  z kom-
pleksem warstw menilitowych (Lexa i in. 2000). Miąższość sprofilowanych w profilu Ruska 
Volova wychodni warstw cergowskich wynosi 26,5 m (załącznik 1). Zaleganie warstw na 
długości całego profilu wynosi około 180°/30°.

W profilu Ruska Volova wyróżniono 2 sublitofacje (tab. 6.10 i rys. 6.11): 9,14% stano-
wi sublitofacja mułowców z piaskowcami z laminacją równoległą i przekątną-riplemarkową 
(Tcbe/Tcde; D4.2), natomiast 90,86% sublitofacja mułowców.

Ze względu na niewielką miąższość profilu Ruska Volova, dalsze wzmiankowanie o nim 
jest tylko orientacyjne. Wśród procesów depozycyjnych dominuje tutaj sedymentacja z su-
spensji. Niewielką część procesów depozycyjnych stanowią silnie rozrzedzone prądy zawie-
sinowe o słabych przejawach działalności trakcyjnej (Tcde).

Warstwy budujące profil Ruska Volova przejawiają cechy dystalnej strefy systemu depo-
zycyjnego, położonej dalej od źródła niż profil w Medzilaborcach.

Tabela 6.10
Procentowy udział sublitofacji wydzielonych w profilu Ruska Volova

Table 6.10
Percentage of distinguished sublithofacies in the Ruska Volova measured section

Sublitofacja Procentowy udział litofacji

D4.2 – mułowce z piaskowcami z laminacją równoległą  
i przekątną-riplemarkową (Tcbe/Tcde)   9,14%

F – mułowce 90,86%
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Rys. 6.11. Histogramy prezentujące procentowy udział sublitofacji rozpoznanych w profilu Ruska Volova: 
A. rozpoznane w profilu sublitofacje na tle wszystkich sublitofacji wydzielonych w warstwach cergowskich; 

B. rozpoznane w profilu sublitofacje

Fig. 6.11. Histograms showing percentage of distinguished sublithofacies in the Ruska Volova measured section. 
A. Distinguished sublithofacies in the Ruska Volova measured section against all 

distinguished sublithofacies in the Cergowa Beds; 
B. Distinguished sublithofacies in the Ruska Volova measured section



7. Analiza paleotransportu

Kierunek  paleotransportu  mierzono  na  strukturach  spągowych  (hieroglify  prądowe 
i mechniczne), na przekątnych laminach riplemarków prądowych (Tc) oraz na łukach przy-
rostowych riplemarków prądowych odsłaniających się w stropach ławic. Liczba pomiarów 
w profilach waha się od 10 (profil Habura) do 51 (profil Medzilaborce).

Na podstawie zestawionej powyżej statystyki pomiarów zwrotów kierunków paleotrans-
portu (tab. 7.1) można stwierdzić, że dominujący jest zwrot ku SE i SEE (147 pomiarów) 
reprezentowany przez:

 — unimodalne subpopulacje w profilu Wernejówka, Habura i Medzilaborce,
 — jedną subpopulację z bimodalnego rozkładu w profilu Iwla i Tylawa,
 — jedną subpopulację z polimodalnego rozkładu w profilu Komańcza. 

Bimodalne rozkłady subpopulacji zwrotów kierunków paleotransportu w profilu Iwla i Tyla-
wa są bipolarne. Druga wyróżniona w nich subpopulacja prezentuje zwrot ku NW i NWW. 
Subpopulacja o takim samym zwrocie została wyróżniona w profilu Lipowica (w trzech pro-
filach w sumie 43 pomiary). Pominięte w statystyce pomiary w profilu Darów (280° i 290°) 
i Wernejówka (290°) również potwierdzają ten zwrot.

W profilu Lipowica, Rudawka Rymanowska oraz Komańcza, na podstawie 38 pomiarów, 
wyróżniono paleotransport  o  zwrocie  ku E  i NEE. Dwa pominięte w  statystyce  pomiary: 
z profilu Habura (80°) oraz Medzilaborce (56°) potwierdzają ten zwrot.

46 pomiarów z profilu Darów i Komańcza reprezentuje zwrot paleotransportu ku SSW 
SWW. Taki rozkład potwierdzają niektóre z pominiętych w statystyce pomiary: 260° (profil 
Rudawka Rymanowska) oraz 220 i 225° (profil Habura).
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Tabela 7.1
Podsumowanie danych statystycznych pomiarów zwrotów kierunków paleptransportu 

dla populacji i subpopulacji wyróżnionych w profilach

Table 7.1
Summary of statistical data of paleotransport directions

Populacja (profil) – 
subpopulacja Typ rozkładu n ẋ m σ

Iwla:
Iwla SE
Iwla NW

bimodalny
bipolarny 44

 6
132,98°
307,67°

135°
300°

13,19°
19,33°

Lipowica:
Lipowica E
Lipowica NWW

bimodalny
bipolarny 17

16
  92,12°
291,75°

  97°
297°

25,93°
23,44°

Tylawa:
Tylawa SEE
Tylawa NWW

bimodalny
bipolarny 26

21
118,35°
287,29°

120°
290°

18,82°
20,07°

Darów (SSW) unimodalny
unipolarny 34 199,41° 200° 20,59°

Wernejówka:
Wernejówka SEE

unimodalny
unipolarny 18 114,44° 110° 28,84°

Rudawka Rymanowska:
Rudawka Rymanowska E

unimodalny
unipolarny 17   82,94°   80° 18,29°

Komańcza:
Komańcza NEE
Komańcza SE
Komańcza SSW
Komańcza SWW

polimodalny
(unimodalny o dużym 
rozproszeniu rozkładów 
paleoprądów)

20
 4
 4
 5
 7

171,25°
  70,50°
129,75°
192,00°
237,71°

185°
  72°
128°
194°
233°

66,54°
17,92°
17,29°
15,56°
11,03° 

Habura:
Habura SSE unimodalny 10 157,10°  ,160,5° 43,01°

Medzilaborce:
Medzilaborce SE unimodalny 48 128,42° 131° 24,06°

Ruska Volova – – – – –

n – liczba pomiarów, ẋ – średnia arytmetyczna, m – mediana, σ – odchylenie standardowe



8. Relacje wiekowe i klimatyczne
a regionalna paleogeografia i warunki depozycji

Warstwy cergowskie  reprezentują zony NP23  i NP24 (Pszonka  i  in. 2013b), datowane 
przez autochtoniczną faunę, która wskazuje na okres postępującego ochłodzenia (Oligocene 
icehouse). Ochłodzeniu towarzyszyło eustatyczne obniżenie wód oceanicznych (ok. 200 m – 
Olszewska 1984; Haq i in. 1987, 1988; Prothero 2003; Katz i in. 2008).

Gatunki nanoplanktonu wskazują, iż podczas trwania zony NP23 basen warstw cergow-
skich był odizolowany i pozostawał pod silnym wpływem wód lądowych, co doprowadziło 
do częściowego wysłodzenia i depozycji w warunkach wód brakicznych. Wobec tak znacz-
nego  obniżenia  poziomu morza  zostały  odsłonięte  obszary  szelfowe,  a  ujścia  rzek mogły 
osiągnąć krawędź szelfu formując delty u krawędzi półek szelfowych wynurzonych grzbie-
tów.

Położone na NW, proksymalne profile warstw cergowskich (rys. 4.1) zawierają szczegól-
nie obfity detrytus roślinny (załącznik 1: Iwla, Lipowica, Tylawa), a w Lipowicy pojawiają 
się  fragmenty  pni  drzew  (rys.  5.5). Wystąpienia  te  wskazują  na  bezpośrednie  połączenie 
lądowo-deltowego systemu zasilającego z morskim systemem depozycyjnym. Taki kontekst 
paleogeograficzny  stanowi  dodatkowy  argument  wspierający  interpretację  kompleksów 
warstw przeważających w Iwli, Lipowicy, Tylawie i Darowie jako deponowanych przez dłu-
gotrwałe prądy zawiesinowe, będące efektem wypływów hiperpiknalnych. W pozostałych 
profilach, położonych dystalnie w stosunku do wyżej wymienionych, obserwujemy efekty 
depozycji z szarżujących prądów zawiesinowych.

Rozkłady kierunków paleoprądów wykazują, że w okresie NP23 badana część basenu 
cergowskiego była zasilana przez dwie strefy źródłowe (rys. 8.1). Spływy skierowane ku 
SE  deponowały  detrytus  dostarczany  z  grzbietu  śląskiego,  leżącego  na  NW  od  miejsca 
depozycji  i  dzielącego  basen  dukielski  od  basenu  śląskiego  (Unrug  1968).  Natomiast 
grzbiet  przedmagurski,  pomiędzy  basenem  dukielskim  i magurskim  na  południu  (Ciesz-
kowski  i  in. 2006) był  strefą źródłową zasilającą spływami grawitacyjnymi o przeciwnej 
orientacji, ku NW.

W swojej monografii nt. jednostki dukielskiej Ślączka (1971) zaznacza pojedyncze kie-
runki  paleotransportu  skierowane  ku  NW,  jednak  na  poziomie  regionalnej  paleogeografii 
wykazuje wyłącznie kierunek zasilania basenu cergowskiego przez prądy zawiesinowe ku 
SE (Ślączka 1971; Ślączka i Unrug 1976). Prezentowana tutaj praca dokumentuje znacznie 



86

istotniejszą rolę południowego źródła w zasilaniu części obszaru badań: udział kierunków 
ku NW w Lipowicy i Tylawie wynosi około 50%, natomiast w Iwli 11% (tab. 7.1). W po-
zostałych profilach, podobnie jak w cytowanej literaturze, zdecydowanie dominuje dostawa 
z grzbietu śląskiego. Jedynie w Wernejówce i Rudawce Rymanowskiej pojawiają się poje-
dyncze pomiary wskazujące kierunek przeciwny.

Na granicy zon NP23 i NP24, warunki w izolowanym do tej pory basenie cergowskim 
przybrały charakter środowiska otwartego morza (Pszonka i in. 2013b). Postępujące ochło-
dzenie klimatu nie mogło wpływać na wzrost poziomu wód w basenie, a więc za zmianę tą 
musiały być odpowiedzialne ruchy tektoniczne.

Warstwy w profilach lub części profili, które zostały przypisane do zony NP24 tj. Medzi-
laborce, Habura oraz górna część profilu Iwla (Pszonka i in. 2013b), nie wykazują cech cha-
rakterystycznych dla długotrwałych spływów turbulentnych (sustained turbidites), z „niebo-
umowskimi” sekwencjami turbidytowymi o znacznej miąższości. Obserwujemy tam osady 
normalnie  i znacznie  rozcieńczonych spływów zawiesinowych  (odpowiednio Tcde  i Tde), 
typowe dla stosunkowo krótkotrwałych prądów szarżujących (Kneller i Branney 1995). Za-
nik roli wypływów hiperpiknalnych sugeruje brak bezpośredniej dostawy detrytusu z frontu 
delt, a więc połączenia pomiędzy krawędzią szelfu a basenem. Wskazuje to transgresję na 
obszary półek szelfowych odsłoniętych wcześniej (w NP23).

Na granicy NP23-NP24 doszło również do zasadniczej zmiany w charakterze rozkładu 
paleoprądów,  to  jest do zaniku prądów transportujących detrytus ku NW na rzecz prądów 
dostarczających detrytus ku SE.

Sekwencje  cieniejące  ku  górze  w  Iwli,  przejawiające  się  jako  przejście  piaskowców 
w  ogniwo  łupków  cergowskich,  są  powiązane  z  transportem materiału  z NW  i  sugerują, 
że w NP24  znacznie  zmniejszyła  się  intensywność  dostawy  z  grzbietu  śląskiego  do  tego 
obszaru. Z kolei paleotransport z tego źródła zupełnie wygasł w rejonie profili Lipowica, Ty-
lawa, Darów, Wernejówka, Rudawka Rymanowska i Komańcza (rys. 8.2). Obszar depozycji 
przesunął  się  do  strefy  południowo-wschodniej  (Medzilaborce  i Habura).  Zmiana  kierun-
ków rozprowadzania osadów w basenie była wywołana przebudową topografii dna basenu 
wywołanej  subsydencją w strefie południowej. Można więc wnioskować, że przynajmniej 
ta część grzbietu przedmagurskiego, która stanowiła wynurzoną strefę źródłową zasilającą 
basen spływami zorientowanymi ku NW w okresie NP23, w NP24 uległa subsydencji  ra-
zem z przyległą do niej partią dna basenu  i zanurzeniu poniżej poziomu morza (rys. 8.2). 
Zapewne tymi obniżającymi ruchami  tektonicznymi można wyjaśnić otwarcie basenu cer-
gowskiego  sugerowane  przez  zmianę  zespołu  gatunków  nanoplanktonu  oraz wygaśnięcie 
paleoprądów skierowanych ku NW.

8.1. Analizowane profile a model stożka podmorskiego

Od  czasu  publikacji  klasycznego  modelu  stożka  głębokomorskiego  (Walker  i  Mutti 
1973; Mutti i Ricci Lucchi 1975; Walker 1978) zaszły duże zmiany w rozumieniu głębo-
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komorskich systemów depozycyjnych zasilanych przez materiał terygeniczny dostarczany 
do dna basenu poprzez  szelf  i  strefę  skłonu kontynentalnego. Z czasem przyjęły  się  trzy 
modele  podmorskich  systemów depozycyjnych: model  stożka,  rampy oraz  fartucha  pod-
morskiego (Reading i Richards 1994). Późniejsze szczegółowe badania systemów dystry-
bucyjnych ujawniły ich ogromną różnorodność prowadząc do konkluzji, że niemal każdy 
głębokomorski  system depozycyjny posiada  swoje  charakterystyczne cechy,  a więc musi 
być rozpracowany indywidualnie (Bouma 2004). Taka zmienność wiąże się z różnorodno-
ścią czynników kontrolujących  formowanie  i ewolucję podmorskich systemów. Czynniki 
egzogeniczne to: 

 — skład i objętość materiału detrytycznego dostarczanego do basenu, o którym decydu-
je  topografia, struktura  i  skład  litologiczny strefy źródłowej, klimat wpływający na 
erozję, skład produktów wietrzenia i ich transport do strefy brzegowej,

 — charakter szelfu, gdzie zachodzi dalsze sortowanie i redepozycja do krawędzi szelfu,
 — miany linii brzegowej pod wpływem eustatycznych zmian poziomu morza i/lub pod-
noszących lub obniżających ruchów tektonicznych strefy źródłowej.

Czynniki endogeniczne to:
 — topografia skłonu i charakter (stabilność) pokrywających go osadów,
 — topografia dna basenu,
 — modyfikacje obydwu  tych elementów pod wpływem synsedymentacyjnych  ruchów 
tektonicznych.

Różnorodność  interakcji pomiędzy wymienionymi czynnikami prowadzi do powstania 
różnorodnych ciał depozycyjnych. Klasyczny stożek głębokomorski (Mutti i in. 2009) jest 
formowany  na  dnie  otwartego  basenu,  nieograniczonego  przez  skłony  biegnące  obocznie 
w stosunku do jego osi, a więc mogącego rozwijać się jako „swobodne” ciało depozycyjne. 
Cechami progradującej sekwencji depozycyjnej takiego stożka są trzy asocjacje facjalne: 

 — wypełnienie gruboklastycznymi osadami głównego kanału zasilającego system, które 
są połączone z drobnoziarnistymi facjami skłonu i kompleksami osuwiskowymi (sto-
żek wewnętrzny),

 — serie kanałów rozprowadzających wśród pozakanałowych facji (stożek środkowy), 
 — grubiejące ku górze sekwencje progradujacych lobów (stożek zewnętrzny), zmienia-
jące się od proksymalnych facji z przewagą piaskowców po dystalne z przewagą mu-
łowców, które dalej przechodzą w osady dna basenu.

Charakterystyczną cechą klasycznego  stożka podmorskiego  jest  radialny  rozkład pale-
oprądów zarówno w skali całego stożka jak i formujących go poszczególnych lobów depo-
zycyjnych (Mutti 1992). Natomiast ciała depozycyjne formowane w basenach o topografii 
ograniczającej przestrzenny  rozwój  stożków podmorskich, powstają w miejscach, których 
obszar depozycji jest ograniczony przez lokalne negatywne skłony dna, stanowiące bariery 
dla  swobodnego  rozprzestrzeniania  się  spływów  grawitacyjnych.  Dla  tego  typu  basenów 
rozpowszechniły  się  terminy  tj.:  mini-basin, silled sub-basin, poned depocentre  (Lomas 
i  Joseph 2004). Takie  baseny najczęściej  powstają w  tektonicznie  deformowanych obsza-
rach dna – zarówno na bazie rotowanych bloków wzdłuż pasywnych krawędzi kontynentów 
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(Bouma 2004), jak i w basenach synorogenicznych podlegających deformacjom fałdowym 
i nasuwczym (Cibini i in. 2004).

Efektem depozycji w  takich basenach są  sukcesje, które często nie wpisują  się w kla-
syczny model ponieważ nie zawierają standardowych sekwencji negatywnych oraz/lub po-
zytywnych. Poza  tym, bywa, że brak w nich  jest  „normalnych” gradientów facjalnych od 
asocjacji proksymalnych po dystalne w miarę oddalania się od strefy źródłowej. Ich kierunki 
paleotransportu wskazują na ograniczenie topograficzne poprzez brak radialnych rozkładów 
kierunku  transportu,  obecność  bipolarnych  i  bimodalnych  rozkładów  oraz/lub  rozkładów 
o małym rozproszeniu pomiarów (Ricci Lucchi 1986).

Trendy facji wykazane na drodze ilościowej analizy profili warstw cergowskich w jed-
nostce dukielskiej (Ślączka i Unrug 1976) pokazują zmiany (gradienty facjalne), które mogą 
być interpretowane jako rezultat depozycji jednego stożka podmorskiego, rozwijającego się 
ku  SE  albo  jako  efekt  depozycji w  ograniczonym  basenie  o  formie  rynny  przebiegającej 
w  tym samym kierunku.  Jednak analiza profili prezentowana w  tej pracy  i przedstawiona 
powyżej sugeruje, że tylko część badanych sekwencji wpisuje się w klasyczny model stożka 
podmorskiego, a kwestia ograniczenia basenu jest znacznie bardziej złożona.

W przedziale  czasowym NP23  (rys.  8.1),  sukcesje w  Iwli, Darowie, Lipowicy  i Tyla-
wie  są  pozbawione  sekwencyjnego  wykształcenia  (z  wyjątkiem  najwyższej  części  profi-
lu w Iwli). Charakterystyczna  jest  tutaj agradacja kompleksów facjalnych. Sugeruje  to, że 
tempo akumulacji było zrównoważone z tempem subsydencji, a raptowne pionowe zmiany 
litologii między kompleksami piaskowcowymi i mułowcowymi były wywołane wahaniami 
wydajności systemu dostawy z krawędzi szelfu. Te ostatnie mogły być podyktowane waha-
niami klimatycznymi. Rozkłady paleoprądów w tych profilach nie są  radialne, a nieliczne 
wskaźniki rozbieżne z dominującymi przedziałami można interpretować jako rezultaty od-
chylania niektórych prądów przez skłony ograniczające podbaseny (rynny). Tylko nieliczne 
prądy spływające ku NW przekroczyły paleoskłon ograniczający na NE i dotarły do Iwli.

Z kolei zespół rozkładów paleotransportu w Wernejówce i Rudawce Rymanowskiej po-
siada radialny charakter, sugerujący brak topograficznej bariery w obszarze dwóch ostatnich 
profili.  Obecność  sekwencji  pozytywnych  i  negatywnych wskazuje,  że w  tym  dystalnym 
obszarze były formowane asocjacje lobów odpowiadające modelowi stożka zewnętrznego.

Wyraźnie radialny rozkład kierunków paleotransportu w Komańczy wskazuje, że dopie-
ro w tej części podbasen (Iwla-Darów-Komańcza) otwierał się, a więc depozycja zachodziła 
na rozległym dnie. To samo sugerują publikowane kierunki paleoprądów z obszaru położo-
nego dalej na SE (Ślączka 1971).

W zonie NP24  (rys.  8.2), wykształcenie  sekwencyjne  oraz  stopniowe przejście  do  se-
rii mułowcowo-piaskowcowej w stropie profilu Iwla wskazują na retrogradację dystalnych 
lobów  formującego  się  tam  stożka. Główna  strefa  zasilania  przesunęła  się w  tym okresie 
na południe, gdzie w miąższym profilu Medzialborce występują dystalne facje typowe dla 
stożka zewnętrznego (formujące sekwencje negatywne i pozytywne) oraz radialny rozkład 
kierunków transportu. Sekwencje pozytywne przeważają tam w wyższej części profilu, a na-
stępnie, podobnie jak w profilu Iwla, przechodzą w serię o przewadze mułowców. Ten trend 
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Rys. 8.1. Sytuacja paleogeograficzna analizowanego basenu cergowskiego w czasie NP23

Fig. 8.1. The paleogeographic situation of the Cergowa basin during NP23
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Rys. 8.2. Sytuacja paleogeograficzna analizowanego basenu cergowskiego w czasie NP24

Fig. 8.2. The paleogeographic situation of the Cergowa basin during NP24
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był związany ze stopniowym zmniejszaniem się wydajności systemu zasilającego w detrytus 
dostarczony  z  grzbietu  śląskiego.  Było  to wywołane  transgresją  na  obszar  obrzeżającego 
szelfu wobec postępu eustatycznego podnoszenia się poziomu morza w okresie NP24. Tak 
więc tylko w okresie datowanym przez zonę NP24 obserwuje się w warstwach cergowskich 
badanego obszaru analogię do klasycznego stożka turbidytowego. W tej części basenu były 
deponowane dwa odrębne stożki: niewielki w części północnej (dystalny lob depozycyjny 
Iwli) oraz rozległy i miąższy w części południowej.

Powyższe relacje najprawdopodobniej tłumaczy fakt, iż depozycja warstw cergowskich 
zachodziła w basenie synorogenicznym. Kompresyjne deformacje tektoniczne doprowadziły 
do powstania topografii dna dzielącej obszar depozycji na ograniczone podbaseny w okresie 
NP23. Stopień ograniczenia zmniejszał się podłużnie, od profilu Komańcza ku SE. W obsza-
rze profili Wernejówki i Rudawki Rymanowskiej basen otwierał się ku N, gdzie facje lobów 
mogły lateralnie przechodzić w serię menilitową rozpościerającego się dalej dna. Natomiast 
w NP24, loby stożka zewnętrznego w Iwli mogą świadczyć albo o lateralnym zasięgu dy-
stalnych prądów zawiesinowych, mniejszym niż  szerokość  rynny,  jak  sugerują Mutti  i  in. 
(2009), albo o wypełnieniu rynny w okresie NP23, co doprowadziło do lokalnego wyrówna-
nia reliefu w efekcie kompensacji sedymentacyjnej. W tym samym czasie strefa maksymal-
nej subsydencji przemieściła się ku południowi, gdzie rozwinął się stożek Medzilaborców 
reprezentowany tutaj przez facje stożka zewnętrznego.
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Studium sedymentologiczne warstw cergowskich 
w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej Karpat fliszowych

Streszczenie

W monografii skoncentrowano się na następujących celach:
1. Szczegółowej dokumentacji sedymentologicznej osadów warstw cergowskich z wy-

dzieleniem  litofacji  sedymentacyjnych  i  asocjacji  facjalnych, w  obszarze  jednostki 
dukielskiej i przeddukielskiej, między Iwlą na zachodzie a Komańczą na wschodzie 
oraz Rudawką Rymanowską na północy i miejscowością Ruska Volova na południu.

2. Przedstawieniu geograficznym rozprzestrzenienia facji sedymentacyjnych i ich ewo-
lucji czasoprzestrzennej.

3. Określeniu ram czasowych depozycji warstw cergowskich za pomocą analizy mikro-
paleontologicznej nanoplanktonu węglanowego.

4. Interpretacji ewolucji litosomu w kategoriach interakcji procesów sedymentacyjnych 
i syndepozycyjnych deformacji tektonicznej basenu.

5. Weryfikacji hipotezy, iż warstwy cergowskie były deponowane jako kompleks pod-
morskiego stożka napływowego. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy, prezenta-
cja modelu stożka warstw cergowskich i porównanie go z danymi literaturowymi, tj. 
z modelami stożków zaprezentowanych w literaturze karpackiej i zagranicznej.

6. Syntezie ewolucji stożka warstw cergowskich w świetle tektonicznej i sedymentacyj-
nej historii basenu dukielskiego i strefy przeddukielskiej.



Sedimentological study of the Cergowa Beds 
in the Dukla and Fore-Dukla Units of the Flysch Carpathians

Abstract

The main aspects of the Thesis are as follows:
1. Detailed  sediementological  documentation  of  the  Cergowa  Beds  strata  subdivided 

into sedimentary facies complexes in the Dukla and fore-Dukla units, between Iwla 
in the W and Komańcza in the E, Rudawka Rymanowska in the N and Ruska Volova 
in the S.

2. Presentation of the geographical distribution of the sedimentary facies and their time- 
-space evolution.

3. Age determination on the basis of carbonate nanoplankton.
4. Interpretation of the lithosome evolution in terms of interactions between sedimenta-

ry processes and syndepositional tectonic deformations.
5. Verification of a hypothesis that the Cergowa Beds were deposited as a submarine fan 

body, and comparison with the literature data, i.e. submarine fan models presented in 
the Carpathian and international literature.

6. Synthesis of  evolution of the Cergowa Beds fan in light of tectonic and sedimentary 
history of the Dukla and fore-Dukla Bains.





Załącznik 1





109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



Załącznik 2





193



194



195



STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE

1 J. Dziewański (red.):  
Oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko przyrodnicze województwa tarnobrzeskiego

2 M. Księżyk:  
Racjonalne gospodarowanie pierwotnymi nośnikami energii w Polsce

3 E. Mokrzycki:  
Metoda obliczania kosztów pozyskania sortymentów handlowych węgla kamiennego

4 I. Soliński:  
Metoda wyznaczania kosztów przyrostu pozyskania nośników energii w aspekcie  
zapotrzebowania gospodarki

5 Z. Maciejewski i in.: 
Określenie potrzeb energetycznych kraju na podstawie zmieniającego się w latach prognozy 
wskaźnika elastyczności zużycia energii względem dochodu narodowego wytworzonego

Z. Maciejewski i in.: 
Koncepcja komputerowego systemu wspomagania decyzji w zakresie kompleksu  
paliwowo-energetycznego

6 K. Wanielista, J. Kicki: 
Sterowanie wykorzystaniem zasobów naturalnych kopalin w systemie nakazowym i w warunkach 
gospodarki rynkowej

7 I. Soliński i in.: 
Opracowanie metodyki ustalania kompleksowych kosztów pozyskiwania i przetwarzania  
krajowych surowców mineralnych

8 J. Dziewański (red.): 
Opracowanie kompleksowej metodyki badania oddziaływania górnictwa i przetwórstwa  
na środowisko oraz zasad i metod rekultywacji obszarów zdegradowanych (Synteza)

9 J. Dziewański, U. Józefko: 
Budowa geologiczna doliny środkowego Sanu między Niewistką a Dynowem

10 J. Sokołowska: 
Metodyka poszukiwania złóż kopalin płynnych

11 S. Węcławik: 
Kompleksowa metodyka badań ochrony surowców balneologicznych przed oddziaływaniem  
przemysłu

12 R. Ney (red.) i in.: 
Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych

13 W. Suwała i in.: 
Pakiet modeli gospodarki surowcami mineralnymi

14 W. Blaschke i in.: 
Metodyka optymalizacji wykorzystania surowców mineralnych w procesach przeróbki  
i przetwórstwa

15 K. Wanielista i in.: 
Zasady racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi złóż kopalin stałych

16 E. Mokrzycki, S.A. Blaschke: 
Metodyka liczenia kosztów wzbogacania węgla kamiennego

E. Mokrzycki, Z. Grudziński: 
Metodyka liczenia kosztów przeróbki rud cynkowo-ołowiowych

17 J. Dziewański (red): 
Zasady badań środowiska przyrodniczego w aspekcie jego ochrony



18 S. Szukalski i in.: 
Przegląd metod określania wpływu czynników ogólnogospodarczych na gospodarkę  
paliwowo-energetyczną kraju

19 M. Nieć, Z. Kokesz: 
Metody geostatystyczne w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż oraz w ochronie środowiska

20 E. Mokrzycki i in: 
Skutki oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze i metody szacowania strat

21 Z. Pilecki: 
Statystyczna analiza emisji sejsmoakustycznej dla kontroli zagrożenia tąpaniami

22 Praca zbiorowa pod red. E. Mokrzyckiego 
Problemy kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych

23 K. Wanielista: 
Wartość i metoda wyceny zasobów złóż kopalin stałych

24 J. Wacławski, J. Kicki: 
Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 
1981–1990, cz. I

25 J. Dziewański: 
Budowa geologiczna terenów i problemy geologiczno-inżynierskie zbudowanych  
i projektowanych stopni wodnych w dolinie Sanu

26 H. Gaj i in. 
Model makroekonomiczny energia–ekologia–ekonomia. Podejście metodyczne

27 E. Pietrzyk-Sokulska: 
Petrogeneza utworów skalnych okolicy Młotów w Górach Bystrzyckich

28 Praca zbiorowa pod red. I. Solińskiego: 
Opłacalność pozyskiwania i wykorzystania wód geotermalnych w wybranych regionach Polski

29 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego:  
Metodyka oceny walorów środowiska przyrodniczego na przykładzie województwa  
tarnobrzeskiego

30 J. Kicki, J. Wacławski: 
Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 
1981–1990, cz. II

31 Praca zbiorowa pod red. W. Blaschke: 
Koncepcja systemu cen na węgiel kamienny w warunkach przejściowych do gospodarki rynkowej

32 Praca zbiorowa pod red. R. Neya: 
Energia odnawialna

33 W. Sroczyński: 
Karpackie grunty pokrywowe (nieskaliste) i ich rola w budownictwie wodnym

34 Praca zbiorowa pod red. I. Solińskiego: 
Prognozy kosztów oraz konkurencyjność odnawialnych i nieodnawialnych nośników energii 
w Polsce

35 Praca zbiorowa pod red. E. Mokrzyckiego: 
Technologie czystego węgla na etapie przeróbki i przygotowania węgla do procesu użytkowania

36 M. Kudełko: 
Koszty ekologiczne w strukturze kosztów polskiego przemysłu węglowego 
Projekt badawczy nr 0789/P1/93/05

37 Praca zbiorowa pod red. W. Blaschke i E. Mokrzyckiego: 
Węgiel koksowy na rynkach światowym i krajowym

38 W. Suwała: 
Badania modelowe perspektyw górnictwa i rynku węgla kamiennego w Polsce



39 E. Pietrzyk-Sokulska: 
Wpływ podziemnej eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego na środowisko przyrodnicze 
w Polsce
E. Panek: 
Wpływ eksploatacji i spalania węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze w Polsce

40 Praca zbiorowa pod red. J.J. Hycnara i E. Mokrzyckiego: 
Technologie czystego węgla – odsiarczanie i demineralizacja za pomocą silnych zasad

41 J. Dziewański, Z. Olszamowski: 
Likwidacja filtracji wody przez masyw skalny prawego przyczółka zapory Wisła-Czarne

42 J. Dziewański, E. Gąsiorowska, A. Mirosławska: 
Zagadnienia geologiczno-inżynierskie rejonu stopnia wodnego Sromowce Wyżne na Dunajcu

43 Praca zbiorowa pod red. K. Ślizowskiego: 
Występowanie i rozkład jodu w biosferze rzeki Wisły

44 S. Siewierski 
Strategiczne i operacyjne modele optymalizacji, eksploatacji i przeróbki rud metali nieżelaznych

45 Praca zbiorowa pod red. I. Solińskiego: 
Wybrane zagadnienia metodyki badań efektywności górnictwa węgla kamiennego

46 J. Jarosz: 
Sposób wyznaczania zasięgu strefy spękań i lokalizacji odspojeń w stropie wyrobisk górniczych  
za pomocą metody sejsmicznej

47 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego: 
Denudacja stoków w górnych odcinkach zlewni rzek karpackich

48 B. Kępińska: 
Model geologiczno-geotermalny niecki podhalańskiej

49 K. Wanielista, S. Siewierski, J. Kicki, J. Butra: 
Ekonomiczne aspekty eksploatacji zasobów złóż rud miedzi

50 E. Pietrzyk-Sokulska: 
Zagadnienia sozologiczne eksploatacji surowców skalnych (na przykładzie województwa  
nowosądeckiego)

51 W. Suwała, M. Kudełko: 
Analiza rynku paliw w Polsce w aspekcie wprowadzania instrumentów rynkowych w dziedzinie 
ochrony środowiska

52 G. Gawrońska: 
Metoda szacowania strat w rolnictwie i leśnictwie spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery

53 W. Sroczyński: 
Karpackie pokrywy czwartorzędowe w świetle wyników standardowych badań laboratoryjnych  
dla budownictwa wodnego (obiekty: Dobczyce, Krempna, Niewistka)

54 J. Kicki, E. J. Sobczyk: 
Zasoby przemysłowe węgla kamiennego kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  
w latach 1981–1994 
Analiza i trend zmian

55 J. Binder, J. Dziewański: 
Budownictwo wodne a ochrona środowiska przyrodniczego 
System wodny Gabczikowo na Dunaju

56 W. Dziurzyński: 
Prognozowanie procesu przewietrzania kopalni głębinowej w warunkach pożaru podziemnego

57 Praca zbiorowa pod red. W. Blaschke i R. Neya: 
Formuły sprzedażne węgla kamiennego zmodyfikowane do wymogów sprawozdawczości  
Unii Europejskiej 

58 A. Sroka: 
Dynamika eksploatacji górniczej w punktu widzenia szkód górniczych



59 Z. Pilecki: 
Modelowanie zachowania się masywu skalnego na podstawie badań empirycznych in-situ

60 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego: 
Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica 
i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu

61 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego: 
Określenie podatności stoków i brzegów potoków na erozję na przykładzie zlewni Ropy

62 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego: 
Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym

63 Z. Grudziński: 
System cenowy w górnictwie węgla brunatnego

64 U. Lorenz: 
Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania 
dla środowiska przyrodniczego

65 P. Dobak: 
Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów

66 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego: 
Prognoza oddziaływania projektowanego zbiornika wodnego Krempna na środowisko  
przyrodnicze

67 J. Topolnicki: 
Wyrzuty skalno-gazowe w świetle badań laboratoryjnych i modelowych

68 B. Uliasz-Misiak: 
Technologia opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża

69 M. Kudełko, W. Suwała: 
Analiza wpływu wprowadzenia w Polsce opłat produktowych i depozytów na koszty  
funkcjonowania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych oraz poziom inflacji

70 K. Czajka: 
Geochemiczna i petrologiczna charakterystyka kontaktów złoża siarczkowego rud Zn–Pb  
ze skałami otaczającymi, w rejonie bytomskim

71 S. Stryczek, A. Gonet: 
Geoinżynieria

72 M. Kudełko: 
Model oceny funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki 
w elektroenergetyce

73 J. Dziewański, D. Grodecki:  
Przesłona przeciwfiltracyjna pod lewym skrzydłem zapory w Myczkowcach na Sanie

74 Praca zbiorowa pod red. R. Neya: 
Energia odnawialna w ochronie środowiska

75 Praca zbiorowa pod red. S. Rychlickiego: 
Metody wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym

76 Praca zbiorowa pod red. W. Bujakowskiego: 
Wybrane problemy wykorzystania geotermii – I

77 W. Blaschke: 
System cen energetycznego węgla kamiennego

78 E.J. Sobczyk: 
Wpływ zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego  
w górnośląskim zagłębiu węglowym

79 E. Panek: 
Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin obszaru polskiej części Karpat



80 A. Uliasz-Bocheńczyk: 
Wpływ wybranych dodatków mineralnych na właściwości mieszanin uszczelniających  
i wypełniających stosowanych w górnictwie podziemnym

81 E. Pietrzyk-Sokulska, E. Panek: 
Podstawy strategii ekorozwoju w aspekcie zmian administracyjnych kraju – wybrane elementy

82 U. Lorenz: 
Parytet importowy węgla kamiennego energetycznego

83 J. Dziewański, J. Dudek, Z. Olszamowski: 
Nowa przesłona przeciwfiltracyjna w podłożu lewego skrzydła i przyczółka zapory Wisła–Czarne

84 Z. Pilecki, E. Popiołek: 
Wpływ eksploatacji rud na zagrożenie powierzchni deformacjami nieciągłymi i jego badanie  
za pomocą metod geofizycznych

85 J. Darski, J. Kicki, E.J. Sobczyk: 
Raport o stanie gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego

86 J. Kwaśniewski: 
Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin  
i rur stalowych

87 E. Mokrzycki: 
Ceny węgla energetycznego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterów

88 L. Pająk: 
Model numeryczny rozwoju strefy przemarzania gruntu w warunkach eksploatacji energii cieplnej

89 J. Butra: 
Metoda doboru systemu eksploatacji złóż rud miedzi w polach o jednorodnej charakterystyce 
geologicznej

90 Praca zbiorowa pod red. S. Plewy: 
Rozpoznanie pola cieplnego ziemi w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  
dla potrzeb górnictwa i ciepłownictwa

91 Praca zbiorowa pod red. J. Dziewańskiego:  
Tematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Gospodarki Surowcami  
Mineralnymi i Energią PAN w XV-letnim okresie

92 Praca zbiorowa pod red. W. Neya: 
Wybrane problemy wykorzystania geotermii – II

93 B. Kępińska: 
Warunki hydrotermalne i termiczne podhalańskiego systemu geotermalnego w rejonie otworu  
Biały Dunajec PAN-1

94 E. Mokrzycki: 
Ceny węgla koksowego oferowanego w latach 1990–1999 w portach głównych eksporterów

95 W. Suwała, M. Kudełko, J. Kamiński: 
Rynek węgla kamiennego w Polsce

96 J. Dziewański, Z. Pilecki, W. Sroczyński: 
Zagadnienia badań geologiczno-inżynierskich w projekowaniu tuneli komunikacyjnych  
w utworach fliszu karpackiego – na przykładzie tunelu w Lalikach

97 W. Dziurzyński, T. Pałka: 
Komputerowy system monitoringu zagrożenia pożarowego i wyznaczania dróg ucieczkowych 
w warunkach pożaru w kopalni podziemnej

98 E. Pietrzyk-Sokulska: 
Waloryzacja obszarów występowania i eksploatacji złóż zwięzłych surowców skalnych  
na przykładzie Beskidów Zachodnich

99 W. Sroczyński, A.K. Wota: 
Prognozowanie oddziaływania karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne 
i powierzchnię ziemi



100 U. Ozga-Blaschke: 
Parytet importowy węgla koksowego

101 P. Czaja: 
Analiza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystym

102 J. Dziewański, J. Starowicz: 
Zastosowanie kruszywa z miejscowych złóż materiałów budowlanych do betonów  
hydrotechnicznych (na przykładzie zapory w Solinie)

103 A. Wójcik: 
Otrzymywanie pochodnych poliwinylokarbazolu o właściwościach elektroluminescencyjnych

104 M. Giergiel: 
Komputerowe wspomaganie w projektowaniu maszyn wibracyjnych

105 P. Batko: 
Wpływ właściwości strzelniczych materiału wybuchowego na efekt sejsmiczny strzelania

106 L. Gawlik, I. Grzybek 
Szacowanie emisji metanu w polskich zagłębiach (system węgla kamiennego)

107 M. Wójcik 
Awaryjne hamowanie górniczych wyciągów szybowych urządzeniami ciernymi – teoria, badania 
i aplikacje przemysłowe

108 J. Mucha 
Struktura zmienności zawartości [Zn] i [Pb] w śląsko-krakowskich złożach rud Zn-Pb

109 J. Dziewański, Z. Pilecki 
Ocena warunków geologiczno-inżynierskich na terenie powierzchniowych ruchów masowych 
na przykładzie osuwiska w Zgłobicach

110 Praca zbiorowa pod redakcją E. Pietrzyk-Sokulskiej: 
Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe funkcjonowania turystyki zrównoważonej w Beskidach 
Zachodnich

111 W. Suwała, M. Kudełko, J. Kamiński:  
Rynek węgla kamiennego w Polsce w latach 1991–2001

112 U. Lorenz, W. Blaschke, Z. Grudziński: 
Propozycja nowej formuły sprzedażnej węgla energetycznego przeznaczonego dla energetyki 
zawodowej

113 B. Kępińska, A. Łowczowska: 
Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce

114 J. Cieślik: 
Metody natężeniowe w analizie elementów konstrukcyjnych

115 Praca zbiorowa pod redakcją W. Sroczyńskiego: 
Uwarunkowania geologiczne realizacji zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze

116 Z. Blaschke, W. Blaschke: 
Ocena celowości wzbogacania węgla na potrzeby energetyki w samodzielnych zakładach 
przeróbczych

117 B. Klojzy-Karczmarczyk: 
Zastosowanie odpadów energetycznych w ograniczaniu transportu zanieczyszczeń  
ze składowisk odpadów górniczych

118 J. Dziewański, A.K. Wota, D. Limanówka, E. Cebulak, S. Michalik: 
Katastrofalny spływ wodno-gliniasty w Muszynie w lipcu 2002 roku

119 U. Ozga-Blaschke: 
Metoda powiązania parametrów jakościowych węgla koksowego z jego wartością użytkową

120 J. Dziewański, Z. Pilecki: 
Problemy rozpoznania geologiczno-inżynierskiego w projektowaniu tuneli drogowych 
Węgierska Górka i Milówka



121 M. Kudełko: 
Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym

122 Praca zbiorowa pod redakcją W. Blaschke: 
Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego na podstawie uregulowań prawnych Unii 
Europejskiej w latach 1993–2002

123 Praca zbiorowa pod redakcją W. Blaschke: 
Możliwości funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w świetle przepisów UE 
dotyczących zasad świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002–2010

124 T. Olkuski: 
Straty energii chemicznej w procesach energetycznego wykorzystania węgla kamiennego

125 A.P. Barbacki: 
Zbiorniki wód geotermalnych niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska  
przedkarpackiego

126 J. Sałacki: 
Model złoża rud miedzi dla potrzeb projektowania i prowadzenia eksploatacji

127 Suwała W., Kudełko M., Kamiński J.: 
The primary energy market in Poland in 1993–2002

128 Nieć M., Matl K., Wyrwicki R., Wiśniewski J.: 
Iły turoszowskie mit kopalin towarzyszących

129 K. Ślizowski, J. Köhsling, L. Lankof: 
Uwarunkowania podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w Polsce

130 Publikacja zbiorowa pod redakcją E. Panek: 
Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe rozwoju turystyki zrównoważonej w Bieszczadach

131 E. Pietrzyk-Sokulska: 
Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych.  
Studium dla wybranych obszarów Polski

132 R. Tarkowski: 
Geologiczna sekwestracja CO2

133 D. Grodecki: 
Zależność wodo- i cementochłonności od budowy geologicznej podłoża zapory  
w Myczkowcach

134 J. Kicki, E.J. Sobczyk: 
Restrukturyzacja górnictwa w Polsce a struktura i wystarczalność zasobów  
węgla kamiennego

135 B. Kępińska: 
Warunki termiczne i hydrotermalne podhalańskiego systemu geotermalnego

136 Praca zbiorowa pod red. B. Uliasz-Misiak: 
Badania mikrobiologiczne wycieków CO2 w rejonie Muszyny w celu opracowania metod 
biomonitoringu

137 J. Ślizowski: 
Geomechaniczne podstawy projektowania komór magazynowych gazu ziemnego  
w złożach soli kamiennej

138 M. Kaliski, D. Staśko: 
Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski

139 M. Kudełko, W. Suwała, J. Kamiński: 
Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych

140 L. Zawisza: 
Hydrodynamiczne modelowanie basenów naftowych dla oceny ich perspektyw złożowych

141 U. Ozga-Blaschke: 
Międzynarodowy rynek węgla koksowego



142 B. Uliasz-Misiak: 
Pojemność podziemnego składowania CO2 dla wybranych mezozoicznych poziomów  
wodonośnych oraz złóż węglowodorów w Polsce

143 Praca zbiorowa pod red. M. Kudełko: 
Scenariusze rozwoju krajowego sektora węgla kamiennego do 2020 roku – foresight 
technologiczny

144 E. Pilecka: 
Indukowane podziemną działalnością górniczą wysokoenergetyczne wstrząsy górotworu 
a lineamenty na obrazach satelitarnych

145 A.K. Wota: 
Optymalizacja wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem  
metody AHP (Analytic Hierarchy Process)

146 M. Filipowicz: 
Experimental investigations of m-atomic and m-molecular processes in muon catalysis  
of nuclear fusion reactions

147 A. Szurlej: 
Rola gazu ziemnego w bilansie paliwowo-energetycznym kraju ze szczególnym  
uwzględnieniem energetyki, w aspekcie wymogów ochrony środowiska

148 L. Gawlik: 
Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach

149 H. Woźniak: 
Osiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowych

150 E.J. Sobczyk: 
Uciążliwość geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego  
i jej wpływ na gospodarkę złożem

151 R. Skrzypczak: 
Jednostki przyrodniczo-kulturowe Beskidów w aspekcie turystyki zrównoważonej

152 P. Saługa: 
Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie

153 A. Uliasz-Bocheńczyk: 
Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach

154 A. Malinowska: 
Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych  
z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego

155 Praca zbiorowa pod red. W. Suwały: 
Analiza problemu relokacji źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu  
elektroenergetycznego i przedsiębiorstw w wyniku polityki klimatycznej UE

156 U. Lorenz, Z. Grudziński: 
Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego

157 Praca zbiorowa pod red. K. Galosa: 
Waloryzacja bazy zasobowej piasków szklarskich i ocena perspektyw złożowych  
w świetle współczesnych wymagań przemysłu szklarskiego

158 B. Tomaszewska: 
Transformations of soil and aquatic environment under the impact of anthropogenic factors – 
examples from the selected area in Skawina

159 M. Kopacz: 
Metoda wyceny projektów inwestycyjnych w polskim górnictwie rud miedzi 
z wykorzystaniem symulacji stochastycznej

160 M. Nieć: 
Kryteria geologiczne złoża (kryteria bilansowości)



161 K. Galos: 
Wpływ składu mineralnego wybranych iłów na właściwości tworzyw gresowych

162 T. Danek, A. Leśniak, A. Pięta: 
Numerical modeling of seismic wave propagation in selected anisotropic media

163 E. Lewicka: 
Ocena kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic (Sudety Wschodnie) jako potencjalnego 
surowca ceramicznego

164 Praca zbiorowa pod redakcją R. Tarkowskiego: 
Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO2 w utworach mezozoiku Niżu Polskiego 
(charakterystyka oraz ranking)

165 W. Suwała, J. Kamiński, P. Kaszyński, M. Kudełko: 
The primary energy tendencies in Poland

166 L. Lankof: 
Analiza odkształcalności i utraty masy zubrów brunatnych w aspekcie składowania odpadów 
promieniotwórczych w środkowopolskich wysadach solnych

167 P. Saługa: 
Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych

168 J. Ślizowski, K. Urbańczyk, D. Wiewiórka, M. Kowalski, K. Serbin: 
Stateczność wyrobisk w pokładach ewaporatów LGOM w aspekcie budowy podziemnego 
laboratorium badawczego

169 J. Kulczycka: 
Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu

170 W.M. Bajdur: 
Eko-polielektrolity syntetyczne redukujące ładunki zanieczyszczeń  
w ściekach i wodach przemysłowych

171 H. Wirth:  
Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych

172 B. Rajpolt, B. Tomaszewska: 
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego fluorem na przykładzie Huty Aluminium 
w Skawinie

173 M. Kudełko, W. Suwała, J. Kamiński, P. Kaszyński: 
Modelowanie rynków energii dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla

174 T. Olkuski: 
Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej 
w Polsce

175 J. Kamiński: 
Siła rynkowa w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej

176 Praca zbiorowa pod redakcją A. Uliasz-Bocheńczyk: 
Zaczyny cementowe w technologiach wiertniczych geologicznego składowania CO2

177 Praca zbiorowa pod redakcją E. Lewickiej: 
Innowacyjne technologie pozyskiwania najważniejszych surowców ceramicznych i szklarskich

178 M. Kudełko, W. Suwała, J. Kamiński, P. Kaszyński: 
Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej

179 K. Stala-Szlugaj: 
Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the year 1990–2011

180 Z. Grudziński: 
Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej

181 D. Foszcz: 
Zasady określania optymalnych rezultatów wzbogacania wieloskładnikowych rud miedzi



182 T. Niedoba: 
Wielowymiarowe charakterystyki zmiennych losowych w opisie materiałów uziarnionych 
i procesów ich rozdziału

183 U. Lorenz, U. Ozga-Blaschke, K. Stala-Szlugaj, Z. Grudziński: 
Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012

184 Z. Pilecki: 
Uzdatnienie podłoża autostrady A-1 na terenach pogórniczych płytkiej eksploatacji rud metali

185 R. Tarkowski, L. Dziewińska, S. Marek:  
The characteristics of selected potential geological structures for CO2 underground storage  
in Mesozoic deposits of the Szczecin–Mogilno–Uniejów Trough

186 Praca zbiorowa pod redakcją E. Lewickiej: 
Market analysis of selected raw materials for the ceramic and glass industries in Poland  
over the years 1990–2012

187 M. Nieć, M. Młynarczyk: 
Gospodarowanie zasobami węgla kamiennego w Polsce

188 U. Lorenz: 
Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych 
na krajowy rynek węgla

189 A. Kot-Niewiadomska: 
Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenu poprzemysłowego  
Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” w Trzebini

190 B. Tomaszewska: 
Ocena możliwości efektywnego wykorzystania schłodzonych wód termalnych

191 I. Baic: 
Analiza wielokierunkowego wykorzystania depozytów mułów węglowych 
wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko

192 M. Kudełko, J. Kamiński, P. Kaszyński, M. Malec: 
Analiza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

193 W. Bujakowski: 
Geologiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania projektowania i funkcjonowania 
zakładów geotermalnych w Polsce

194 T. Ratajczak, E. Hycnar, P. Bożęcki: 
Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych 
do budowy przesłon hydroizolacyjnych

195 D. Kryzia: 
Wybór technologii wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka



WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DOTYCZĄCE OPRACOWANIA I PRZYGOTOWANIA DO DRUKU 
PUBLIKACJI W DZIALE WYDAWNICZYM: STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE

1. Treść merytoryczna publikacji i sposób ich ujęcia powinny odpowiadać poziomowi działu i powinny odnosić się 
do tytułu działu: Studia, Rozprawy, Monografie.

2. Układ publikacji powinien być przejrzysty, zwarty, a jego treść podzielona na rozdziały tworzące zamkniętą 
całość. Objętość publikacji nie powinna być mniejsza od 5 arkuszy wydawniczych i nie powinna przekraczać 
10 arkuszy wydawniczych (ok. 120 stron).

3. Każda publikacja powinna zawierać streszczenie w języku angielskim w objętości 1,5–2 strony maszynopisu. 
Tabele i rysunki zawarte w publikacji powinny również zawierać podpisy w języku angielskim.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TEKSTU NA DYSKIETCE

Wskazówki techniczne (przygotowanie elektronicznej wersji artykułu)
Kompletny materiał do druku powinien zawierać (wersja elektroniczna):
— tekst zasadniczy,
— tytuł w języku polskim i angielskim,
— tytuły naukowe Autorów, miejsca pracy oraz adres e-mail do korespondencji,
— tabele i rysunki,
— podpisy pod tabele i rysunki w języku polskim oraz angielskim,
— streszczenia i słowa kluczowe w obu językach,
— podziękowania, jeśli występują,
— oświadczenie o źródłach finansowania (jeśli inne niż domyślne).

Autorzy spoza Polski, zgłaszający artykuł do druku w języku angielskim nie muszą przedstawiać polskiej 
wersji językowej – zostanie ona uzupełniona w Redakcji.

Dostarczenie elektronicznej wersji artykułu jest obowiązkowe.

Tekst powinien być zapisany w programie WORD FOR WINDOWS.

Zaleca się zastosowanie czcionki Times Roman 12 lub Arial 12. 

Całkowita objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron.

W trakcie wpisywania tekstu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
— nie dzielić ręcznie wyrazów,
— nie justować poszczególnych linii akapitu za pomocą klawisza spacji,
— nie spacjować wyrazów (np. t y t u ł),
— nie podkreślać wyrazów, zdań (np. podkreślony).

Streszczenia w obu językach powinny zawierać co najmniej 1900 znaków ze spacjami i powinny odzwier- 
ciedlać merytoryczną zawartość artykułu.

Tytuły i podtytuły należy oddzielić od tekstu odstępem górnym i dolnym. Przy podziale tekstu na rozdziały 
i podrozdziały należy stosować numerację cyfrową wielorzędową:

— rozdziały – 1, 2, ...
— podrozdziały pierwszego stopnia – 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, ...
— podrozdziały drugiego stopnia – 1.1.1, 1.1.2, ..., 1.2.1, 1.2.2, ...
— podrozdziały trzeciego stopnia i ewentualnie inne tytuły pozostawia się zazwyczaj nienumerowane.

Tabele i rysunki należy umieścić w tekście po powołaniach. Zaleca się numerować je od 1 do n w obrębie całej 
publikacji.

Rysunki prosimy dostarczać również w wersji elektronicznej w osobnych plikach w formatach obsługiwanych 
przez program Corel DRAW 16 (np. *.CDR, *.CGM, *.TIF, *.JPG, *.PCX, *.IMG, *.XLS).

Wzory matematyczne numeruje się podając numer ujęty w nawiasy okrągłe na prawym marginesie (jeśli 
jest ich mało, nie wymagają numeracji). Wszelkie symbole we wzorach i powołaniach na nie w tekście prosimy 
pisać pismem pochyłym. Ważne jest, by 0 (zero) wpisane było przez klawisz cyfrowy, w celu odróżnienia go od 
litery O(o).



Powołania na cytowaną literaturę w tekście artykułu są obowiązkowe. W powołaniach na literaturę podajemy 
w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) – jeden autor; (Nowakowski, Kapinos 
1992) – dwóch autorów; (Kluz i in. 1972) – więcej niż dwóch autorów.

W przypadku prac zbiorowych posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy nazwisko redaktora z 
adnotacją red. i rok wydania, np. (Zdun, red. 2004) – jeden redaktor; (Nowak, Kopa, red. 2003) – dwóch redaktorów; 
(Krus i in., red. 2000) – więcej niż dwóch redaktorów.

W przypadku prac zbiorowych nie posiadających redaktorów w nawiasie okrągłym podajemy początek tytułu 
i rok wydania, np. (Poradnik... 1971).

Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem „LITERATURA”. Autor sporządza jeden 
wykaz literatury dla całej pracy, w której znajdują się tylko te pozycje, na które powołano się w tekście artykułu. 
Kolejność pozycji cytowanej literatury powinna być alfabetyczna (wg tekstów powołań). 

Prawidłowy zapis bibliograficzny powinien zawierać:

 — Książki jednego lub dwóch autorów:
Nazwisko i inicjały imion autora, rok wydania: Tytuł. Oznaczenie kolejności wydania (Wyd. 1, 2, ...). 
Miejsce wyd., nazwa wydawcy, np.:
Rysiowa H., 1969 – Wstęp do matematyki współczesnej. Wyd. 2. Warszawa, PWN.
Rysiowa H., Nowakowski J., 1969 – Wstęp do matematyki współczesnej. Wyd. 2. Warszawa, PWN.

 — Książki kilku autorów (powyżej dwóch): 
Powołanie plus prawidłowy zapis bibliografii:
Rysiowa i in. 1969 – Rysiowa H., Nowakowski J., Kapinos J., 1969 – Wstęp do matematyki współczesnej. 
Wyd. 2. Warszawa, PWN.

 — Artykuły z czasopism i innych wydawnictw ciągłych (jeden lub dwóch autorów):
Nazwisko i inicjały imion autora, rok wydania: Tytuł artykułu. Pełny tytuł czasopisma (nie skrót), numer 
rocznika (tomu), numer zeszytu, strony, np.:
Nowakowski J., Kapinos J., 1992 – Przemysł aluminiowy – stan obecny i tendencje zmian. Gospodarka 
Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1, s. 17–28. 

 — Artykuły z czasopism i innych wydawnictw ciągłych (powyżej dwóch autorów): 
Powołanie plus prawidłowy zapis bibliograficzny:
Rysiowa i in. 1992 – Rysiowa H., Nowakowski J., Kapinos J., 1992 – Przemysł aluminiowy – stan obecny 
i tendencje zmian. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1, s. 17–28.

 — Prace zbiorowe (pod redakcją jednego lub dwóch redaktorów):
Nazwisko i inicjały imion redaktora naukowego (z zaznaczonym skrótem red.), rok wydania: Tytuł. 
Oznaczenie kolejności wydania. Numer tomu (części, jeżeli jest). Wydawca, miejsce wydania, liczba 
stron, np.:
Paszowski B., red., 1971 – Poradnik inżyniera. Elektronika. Wyd. 2, t. 1. WNT, Warszawa, s. 256.
Pasikowski T, Gdowski A., red., 1994 – Zarys krystalografii. Wyd. 1, Wydawnictwo Praca i Płaca, Wro-
cław, s. 145.

 — Prace zbiorowe (pod redakcją więcej niż dwóch redaktorów): 
Powołanie plus prawidłowy zapis bibliografii:
Jackowski i in., red. 2007 – Jackowski T., Kryza O., Pasikow R., red., 2007 – Analiza gospodarki wodnej. 
Wyd. 1, WNT, Warszawa, s. 55.

 — Prace zbiorowe nie posiadające redaktorów:
Powołanie plus pełny zapis bibliografii: Tytuł. Oznaczenie kolejności wydania, Numer tomu (jeśli bibliografia 
wielotomowa). Wydawca, miejsce wydania,  strony lub liczba stron, specyficzne oznaczenia, np.
Decyzja... 2003 – Decyzja nr 1230/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
przyjmująca wieloletni program działania w dziedzinie energii: Inteligentna Energia – Europa (2003–2006). 
Dziennik Urzędowy L 176, 15/07/2003 s. 0029–0036; 32003D1230.
Program… 2007 – Program rozwoju elektroenergetyki w latach 2007–2010. Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, s. 68. 



IGSMiE PAN – Wydawnictwo, Kraków 2015 
 

Nakład 150 egz. 
Objętość ark. wyd. 19,0; ark. druk. 26,0 (×8) + wklejka kredowa 

Druk i oprawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja” Maciej Hubert Krzemień, 
Cianowice, ul. Niebyła 17, 32-043 Skała


	tytul
	sir-196
	OLE_LINK20
	12

	SIR-spis-sirow
	SIR-wskazowki



