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Zagadnienia sedymentacji utworów fliszowych
pienińskiego pasa skałkowego Polski
W pienińskim pasie skałkowym Polski występują utwory fliszowe
wieku aaleńskiego, górnokredowego i paleogeńskiego. Fliszowe utwory
aalenu występują w serii braniskiej · (200 .m), · ,niedzickiej (20-:-3,0 m)
i czertezickiej (5 m?) -,- (vide K.Birkenmajer, 1957a, b, 1960, 1963b).
W serii bt~miskiej rozwój ich jest najbardziej kompletny. Najniższa
:.część aalenu fliszowego (około 10 m) składa się tutaj z ciemnych łupków
z cienkimi wkładkami piaszczystych wapieni krynoidowych, warstwo'wanych frakcjonalnie i · syderytycznych wapieni. z ·łupków pochodzi
następująca fauna: Cornaptychus, grupa A,lythensis (Qu.) var. aff.
-sigmopleura T r a u t h, Posidonia alpina (G r a s), Paalzowella sp.,
Citharina coHiezi . (T e r q.), Vaginulina clavaeformis tP a a l z., Vaginu,l ina aff. jurassica (Gum b.), Dentalina · tntegra ' (K u b 1. et Zw.),
D. pseudocommunis F r a n k e, Spirillina infima (S t r i c k 1.), Planuiaria pauperata J. et P., Lenticulina ex gr; varians (IB ar n.~, L. varians
J. recta F r a n k e, L. ex gr. munsteri ~R b e m.) i in. (K. Birkenmajer;
<>. Pazdro, 1963a, bł•
. Środkowa część aalenu fliszowego (około 140m) składa się z szarych
i czarnych, często silnie mikowych łupków z wkładkami silnie mikowych
_,drobnoziarnistych piaskowców i mułowców. ·W piaskowcach obserwuje
.się warstwowanie frakcjonalne · i laminowe; laminacja przekątna, war;stwowanie konwolutne i spływowe są rzadSze. Bioglify są rzadkie, hiero;"
glify wleczeniowe i prą<;lowe - fiardzo rzadkie. Z łupków pochodzi
Yaginulina aU. jurassica (G um b.), Reinholdella ci. media? I(K a p t.)
i in. (K. Birkenmajer, O~ Pazdro, 1963b). Górna częśćaalenu flIszowego
składa się głóWIiie z piaskowców. Z łup~ów pochodzi Lenticulina ex gr.
-munsteri (R o e m.), L. toarce.n se P a y a r d j in. (K. Birkenmajer,
O. Pazdro b..c.).
.
Cienkie wkładki węgla (por.L. Horwitz, S. Doktorowicz-Hrebnicki,
1932) Występują w środkowej, a zwłaszcza górnej części aalenu fliszo;"
wego. Powstały one z przerobieriiagórnokarbońskich węgli, na co wskazuję obecność -mikrospor tego wieku '(K. Birkenmajer, E. Turriau, 1962).
-Również łupki i piaskowce aalenu fliszowego powstały prawdopodobnie
z przerobienia karbonu produktywnego, odsłoniętego w tym czasie
w . obr~bie centralnej kordyliery W pienińskim pasie skałkOWym. Poja::Xwartaln1k Geologiczny...,.. 5
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się utworów fliszowych może być ' oddźwiękiem
środkowokimeryjskiej.
,
'

wienie

synorogenezY'
,
Po raz drugi utwory .fliszowe pojawiają , się w seriach skałkowych.
z początkiem górnej kredy. Prawdopodobnie ich dolna granica jest różna
w różnych seriach. W seriach haligowieckiej, pienińskiej i braniskiej
prawdopodobnie odpowiada 'o na górnemu turonowi lub koniakowi, nato-miast w seriach bardziej północnych, czyli niedzickiej,czertezickiej,
a przede wszystkim w południowej części serii czorsztyńskiej utwory
fliszowe pojawiają się nie wcześniej niż w santonie ;(fK. Birkenmajer.
1963a, b). Omawiane utwory fliszowe należą do warstw sromowickich,
których miąższość maksymalna przekracza 100 m. Są to najczęściej drob-·
noziarniste, wapniste piaskowce o warstwowaniu laminowym, prżeławi
cone ł!lpkami lub marglami barwy niebieskawej lub żółtozielonej. Są.
one bogate w bioglify, jak Palaeobullia i Palaeodictyon (por. M. IKsiąz
kiewicz, 195'8). Hieroglify prądowe i wleczeniowe oraz warstwowanie, fra~cjonalne rozwinięte są lepiej ' niż w aalenie fliszOwym, lecz gorzel '
niż w warstwach egzotycznych i(W większości osuwiska podmorskie).
Materiał skałkowy nie występuje na wtórnym złożu w warstwach sro""mowieckich;
Górna granica warstw sromowieckich prawdopodobnie , odpowiada.
kampanowi. Ku dołowi warstwy te przechodzą w czerwone margle'
' globotrunkanowe. W północnej części serii czotsztyńskiej warstwy'
sromowieckie zastąpione są przez margle globotrunkanowe w przewadze:
ceglastoczerwone , ("puchowskie": _ dolny turon-g6rny kampan -por_
Alexandrowicz et al. 1962); na przejściu międży nimi pojawiają się łupki
czerwone i pstre.
Materiał klastyczny dostawał się do basenu warstw' sromowieckicn
, z południa; na CO wskazuje rozkład facji, charakter materiału egzotycz-..
nego i kierunki transportu pomierzone w serii czorsztyńskiej {por.
K. Birkenmajer, 1958a, 1'960, 1963a). Źr6dłem tego materiału był masyw
egzotykowy, oddzielający serię haligowiecką od serii nianińskiej (wierc;howej); ta ostatnia seria otrzymywała materiał klastyczny w środkąwej
kredzie z tego samego masy.wu (K. Birkenmajer, 1958b). Pomier:z;one'
przez M. Książkiewicza (1958) kierunki transportu w warstwach sromo..:.
wieckich od NE , ku SW ' są albo zjawiskiem lokalnym, albo też cechą
charakterystyczną dla serii braniskiej lub pienińskiej.
. Po raz trzeci utwory fliszowe pojawiają się w kampanie-mastrychcie
(K. Birkeruriajer, 1956, 1957b). Są to warstwy jarmuckie. Gł6wnyrejon
sedymentacyjny tych warstw znajdował się na p6łnoc od geantykliny
czorsztyńskiej; poprzednio osadzały się tutaj warstwy pstre (cenoman-kampan ~ por. 'K ; Birkenmajer, S. Geroch, 1961), odpowiednik łupków
godulskich Karpat zewnętrznych. !Przejście między , warstwami pstrymi
i warstwami jarmuckimi polega na tym, że w pstrych łupkach na przestrzeni paru metrów pojawiają się w~ładki gruboziarnistych piaskowców i drobnoziarnistych zlepieńców oraz brekcji sedymentacyjnych zło
żonych z okruchów łupków czerw~nych. Wyżej pojawiają się cienkoławicoWe, drobnoziarniste, wapniste piaskowce, i łupki (flisz), nad którymi przychodzi główny kompleks piaskowców, zlepieńców ~brelrcji
sędymen.tacyjnych, w dużym procencię składających się (zwłaszcza ' klŁ

1- -:::---- ---- --- -- -I
,:
,

-

..,. -,,. -:;--- -,- ---

~-;-- -- - ~------- - - ------

"

- ,-.'

.-

Sedyllllen~acjautwor6w flisżowych pienińskiego pasa skałkowego

231

południowi~ Z materiału skałkowego. W omawianej strefie . miąższość
warstw jarmuckich osiąga 450 m, zaś charakter fliszowy jest naj silniej
zaakcentowany. Warstwowaniefrakcjonąlne jest tu bardzo ,dobrze rozwinięte, hieroglify prądowe, warstwowanie spływowe, konwolutne i struktury osuwiskowe - bardzo częste. Struktury kierunkowe w osadzie
wskazują na transport' z południa.
..
.
i
Ku południowi miąższość warstw ' jarmuckich ~aptownie maleje do
10+50 m, charakter fliszowy zanika, natomiast pojawiają się w wIelkiej '
ilo~ci brekcje . sedymentacyjne, złożone z okruch6w _i blok6w serii braniskiej i częściowo czorsztYńskiej. Niekt6rebloki VI osadach osu\Yisk
podmorskich osiągają tutaj objętość przekraczającą 5000 m 3• Należy
przyjąć, że facja ta (nazwana facją klifęwą) tworzyła się w najbliższym
sąsiedztwie wypiętrzanego, fałdowanego i erodowanego zrębu skałko.wego z początkiem fazy laramijskiej . (gł6wnie w mastrychcie). Zrąb
skałkowy został następnie częściowo zalany w · mastrychcie, a ponad
powierzchnią morza osadzały się żwiry rzeczne i(facja suptalitoralna
warstw jarmuckich) złożone z dobrze obtoczonych egzotyk6w (tego ~a
:mego typu jak w warstwach sromowieckich), z małą domiesżką materiału lokalnego. Do nich też należą tzw. "zlepieńce upohlawskie" ze Sta- '
rego J,3ystrego.Trwające przez cały czas ruchy fałdowe doprowadziły
do 'sfałdowania warstw jarmuckich w południowej strefie pa~a skałko..,
wego przed eocenem dolnym,.
.
Po orogenezie . laramijskiej obszar pasa . skałkowego Polski został
wciągnięty w obręb basenu sedymentacyjnego fliszu magurskiego. Wsku.tek p6źniejszych fałdowań (sawskich) kontakt ' górnej kredy z paleo- .
genem jest zwykle tekoniczny. Nie jest jednak wykluczone, że pierwotnie warstwy kluszowskie ("dan"-paleocen-eocen dolny) p6łnocnej strefy
. leżały zgodnie na warstwach jarmuckich (por. K. Birkenmajer, 1962;
K. Birkenmajer, O. Pazdro, 1963a). Warstwy ;l duszkowskie (100+500 m)
składają się z cienkoławicowych piaskowców wapnistych i łupków ciemnej barWj'\. W piaskowcach występują liczne bioglify i hieroglify wleczeniowe, a zwłaszcza prądowe. Te ostatnie wskazują na transport materiału klastycznego głównie z południa. Materiał skałkowy na wtórnym
złożu tutaj nie występuje, natomiast stwierdzony został w podobnych
litologicznie warstwach złahiiańskich (20+30 m~, gdzie również wystę
puje w małej ilości materiał egzotyczny podobnego typu jak w warstwach starszych. Warstwy złatniańskie (eocen dolny) leżą transgresyj nie
na utworach jury i kredy pasa skałkowego (np. Cis6wka i Bartuśka koło
Niedzicy, Szafranówka i Durbaszka w Małych !Pieninach). Od litoralnych .
zlepieńców jarmuckich tego ob.s zaru oddziela je {Cis6wka) przerwa sedymentacyjna ("dan "-paleocen).
- W strefie obecnego kontaktu pasa skałkówego z główną masą fliszu
magurskiego, w dolnym eocenie, osadziły się fliszowe utwory warstw
frydmańskich bogate w hieroglify prądowe, wleczeniowe, warstwowanie
konwolutne, spływowe, brekcje osuwiskowe itp. Reprezentują one fację
przejściową między warstwamizłatniańskimi i warstwami podmagarskin1i (dolny eocen). 'Piaskowce' typu warstw złatniańskich (wkładki)
.mają tutaj kierunki transportu z SE kuNW, zaś piaskowce typu warstw
podmagurskich - z NE ku SW.
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Poc,ząwszy od eocenu środkowego południowy .
prżestał dostarczać materiał klastyczny 1 do basenu

masyw egzotykowy
magurskiego, gdzie
osadzał się piaskowiec maglirski, sięgający ku południowi w obręb dzi'. siejszego pasa skałkowego. Materiał tego .piaskowca (podobnie jak
warstw podmagurskich) prawdopodobnie pochodził z masywu położonego
na NE od Pienin. W ciągu środkowego i górnego eocenu pieniński pas
skałkowy ~ołski nie był wynurzony, lecz mógł stanowić garb podmorski'
o zredukowanej serii osadowej, oddzielający region magurski od regionu
podhalańskiego.
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q,.JiJmmBLIX OTJIO~ IIEHUIi:CKOA
YTECOBOA .nOJIOCLI nOJILIUH '
Pe310Me

B DeHJ1HCKOH YTecOBOH IIOJI.Oce IIoJl'bwH paCIIPoCTpaHffuI,I q,JIHIiIeBhIe OTJIOJKeHHSlaaJIeHcKOrO, BepXHeMeJIo:soro H IIaJIeoręaOBOro B03paCTOB. ' AaJIeHCIOI:H ' q,mmI
ocalK,llaJICSI cyCIIeH3J1'HHhIMH T'e'łellHSłMH BO]t creKaro~, IIO B~ BepOJn'HOCTH, H3
U;eH'l'paJIhHhIX KOPW1JIhep, IIPHIIO'WIHThlX BO BpeMH CpeWJeKHMMepHlłCIKOrO' CHHOporeHe3a cpe7ĘH 6accetma yTeCOBOH IIO'JIOChI.
, , 06pa30BaHMroHRJKHeceHOHCKO'rO q,JImIIa cpOMO'BeU;KHX CJIOeIB IIpe~We~OBaJIa
:BepXaeMeJIOBaH CKJIa~qaTOCTh yTeCO'BOH , IIOJIO'ChI (~ooporeHH'recIrn:ił q,JImII). KJIacTH.'iecIm:H Ma:oopHaH i:rp~OC'HJICSł CYCIIeHH3HOHHhIMHTe'leHHmm H3 lOra.
.
.
WJIHllieBble O'TJlOJKeHWl BpMYTCKHX CJIoeB (KaMIIaH-MaaCTpHXT) ~aJIHCh
ŻIpeHMyI:qecTBeaao K ceBepy OT reo8l:!THKJIHHaJIbHOH 30Hhl '1opWThIHCKOH CBHThI; OHH
cOJ;ipeMeHHhI JIapaMHHCKoH CKJIa,lt'laTO'CTM YTeC0130H IIOJIOChI 60JIee IOJKHOro pęrHOHa. '
K lOry, BepXHeceaO'HCKOe MOpe' HaCTYIIaeT Ha CKJIa~'1aThIe H 'łaCTH'rHO SPO~OBaJH
Hble e,ltHHHD;hI YTeCOBOH .IIOJIOChI, oca:m:~aSl KJIHq,q,OBhIe O'6pa3O'BaHHJI, B .TO BpeMH
KaR: BhIWe ~HH MopsI' OTJIaraeTCSłpetłHOH rpaBHH MOJIaccOBO'ro T'HIIa.
B . ruiJIeoreHOB<>e BPeMSI IIeHHHCKaSl yTeCOB8Sł IIO;r:!Oca OTHooc:"HJIaCh K cewmeamD;HOHHOH 06JtaCTH MarypCKOrO 6acceimai. BIIOJIHe BepOSlTHo, 'łro ' Me:m:]tY SlpMyreKHMH
(ltaMIIaH-Maa.oTPHX'l') H KJIIOWKOBCKHMH (~aT...,.. IIaJIeou;eH - . HH:m:H~ sQqea) CJIOSIwł 
IIPH;yTeCOBOH SO'Hh!, cyIIJ;eCTBOBaJI Ce~HMeHTau;iroHHhIH IIepexO,lt, KOTOPhIH IIOOJKe' 6hIJI
3aTYWeBaH CKX8,l:\'laThlMH ,l(BH:m:eHHHMHCaBCKOH oporEllQAecKoH q,a3hL B IOJKiIoH '19.- '
C'I'H y>rec'OBOH CTpYKTYPhI, co6paauOH B' CKJIa~ B BepxaeMeJIOBOO BpeMJł, IIaJIeoI'eHo- .
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HacTYIIHJIa T'OJIbKO JIliIlIlb B llH2KB:eM 3oqee;e, nca>K}\8JI 3JIaTHJIB:CKHe
CJIOH., B 3'1'0 BpeMJI, ~aJIbme ,K cesepy, 06pa3OBaJIHCb <ppbI,I{MaHCIare< (HIDKHe1i 3OqeH)
CJIOH, JIBJIJIlO~ecJI nepexo~o~' <pa~e~ Me:lK~y 3JtaTHJIB:ClOIMM H nO~MarypCKHMH
(H'H1KIIJd{ 30D;ar) CJIomm..MarypCDtii: nec<ramm: (cpe~mm: 3oqeu) Bc-rpe'laeTCJI T8.K1Ke
B nem1HCKO~ YT'ElCOBo~ nonDCe. KJIac'l'H'IeocKIDl: MaTe:pHaJI 3TOro, necqaHHKa nOCTyIIaJIo
no Bcei1 BepoJITHOCTH', H3 cesepQ-BOcTO!Ka.
B8Jl: orpaliC'PpeC'CIDI

Krzysztof BmKENMAJER
, SEDJMENTOLOGICAL PROBLEMS OF THE FLYSCH DEPOSITS
OF THE PIENINY IKLIPPEN BELT OF POLAND

Summary
In the Pieniny' Klippen Belt , of Poland the flysch deposits O'f the Aalenian,
Senonian ,and Palaeogene ages have been found~ The flysch deposits of the Aalenian
(Flysch Aalenian) are up to 200 m thick. It is believed · that the clastic material of
t1:Ie FlYsch Aaleniim d~rived from the Upper Carboniferous deposits which emerged
in connection with .the Mid-Cimmerian synorogenic movements on so-called
Central CordiNera, withm the basin of the KlippenSeries.
For' the second time the flysch deposits appeared, in the Pieniny Klippen Belt '
of Poland, at the Lower S'enionan time. This is 'a pre-orogenic flysch represented
by the Sromowce Beds, some lOO m thick. The source area of the flysch deposits
was situated south of the basin of the Klippen Series.
An independent flysch member is represented , by' the Jarmuta Beds (Campanian-Maestrichtian). ThemaJn area of depositio~ 'of these beds was situated
, north ,of the geanticlinal area of the Czorsztyn Series. The clastic material came
from the south as indicated by tlle directional structures and by the character· of '
conglomerates which, to a great extent, consist of material derived from' the
Klippen Series. The Jarmuta Beds are regarded as formed simultaneously with
the Laramide folddng ' of. the Klippen Belt (synorogenic flysch facies). The folded
and partly eroded horst built up of the Klippen Series was covered in turn, partly
' by marginal deposits of the northern flysch basin, partly by fluvial gravels
, (molaSse). In some parts of the Klippen Belt of :poland
JarnlUta were folded
before the Lower Eocene.
'
During the Palaeogene, the Pieniny lI{lippen Belt of Poland was a part of the
Magura sedimentary basin. It is possible that the Jarmuta Beds (Campanian-Maestrichtian) passed upwards, in the , northern zone, into the Kluszkowce Beds
("Danian"-Paleocene~Lower Eocene), but; due to the Savian foldings the .present
contact of these beds is tectonic.
'
In the southern zone of the Pien~ny Klippen Belt the Lower Eocene Zlatne
Beds (20+30 m ' thick) rest unconiormably either upon the Jurassic-Cretaceous
rocks of the Klippen Series, o,r upon the littoral conglomerates of the Jarmuta
Beds. The Zlatne Beds contahl at the base a small admixture of loc~1 m'a terial.
The Frydman Beds '(Lower Eocene) are characteristic of a facies intermediate
between the Zlatne Beds and the Sub-Magura Beds (Lower Eocene). The MagU:~a
Sandstone (Middle Eocene) was deposited, in the area of the Pieniny Klippen
,Belt, by turbidity currents probably flowing from NE towards SW. .

the

