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Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska po³udniowo-zachodnia
Andrzej ¯elaŸniewicz1, Pawe³ Aleksandrowski2
Tectonic subdivision of Poland: southwestern Poland. Prz. Geol., 56: 904–911.

A. ¯elaŸniewicz

A b s t r a c t . Geologically, southwestern Poland is located between the Upper Elbe Fault Zone
on the SW and the Dolsk Fault Zone on the NE. It comprises two major crustal blocks: the Lower
Silesian Block and the South Wielkopolska Block separated by the narrow Middle Odra Horst.
The Lower Silesian Block is principally subdivided into the Fore-Sudetic Block and the Sudetic
Block. These blocks are further subdivided into several smaller tectonic units. Their boundaries
and main features are briefly characterized. It is proposed here to initiate a discussion on internally coherent tectonic subdivision of the region, principles of such subdivision and due revision
P. Aleksandrowski of the hitherto used terminology. The discerned tectonic units generally do not coincide with
physiogeographic subdivision, thus it is not recommended to confuse the geographic and geologic regionalization.
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W niniejszym artykule przedstawiono propozycjê ujednolicenia i usystematyzowania nazewnictwa stosowanego
w regionalnym podziale tektonicznym po³udniowo-zachodniej Polski, a w szczególnoœci obszaru Dolnego
Œl¹ska, dokonuj¹c regionalnego przegl¹du wa¿niejszych
jednostek strukturalnych wraz z podaniem przedk³adanych
do dyskusji propozycji ich nazw. Intencj¹ autorów jest
u¿ywanie nazw zgodnych z zaleceniami i list¹ terminów
tektonicznych zaproponowanych przez Komitet Nauk
Geologicznych PAN do stosowania w regionalizacji tektonicznej obszaru naszego kraju. Nazwy jednostek tektonicznych powinny byæ fenomenologiczne, odzwierciedlaæ fakty
terenowe i odnosiæ siê do geometrycznej klasyfikacji struktur, a nie do ich interpretacji i wnioskowanej genezy. Propozycja nowego nazewnictwa jest zaproszeniem do dyskusji,
jest wiêc tymczasowa. Autorzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
wymaga ona dalszych ulepszeñ i eliminacji pewnych, nieuniknionych na tym etapie, niekonsekwencji. W celu inicjacji i usystematyzowania oczekiwanej dyskusji
prezentowany tu przegl¹d jest doœæ ogólny i — zgodnie z
za³o¿eniami — opisowy. St¹d podawane w nim informacje
szczegó³owe nie s¹ opatrzone odsy³aczami do literatury.
Czytelnika zainteresowanego oryginalnymi pracami oraz
genetycznymi i paleotektonicznymi interpretacjami
poszczególnych jednostek strukturalnych obszaru SW Polski, odsy³amy do licznych prac syntetycznych poœwiêconych tektonice tego regionu, które ukaza³y siê w ostatnich
latach (np. ¯elaŸniewicz, 1997, 2006; Franke & ¯elaŸniewicz, 2000; Aleksandrowski i in., 2000; Aleksandrowski &
Mazur, 2002; Mazur i in., 2006, 2007a, b), a tak¿e do prac
starszych (Teisseyre i in., 1957; Oberc, 1972), gdzie
zamieszczono obszerne przegl¹dy literatury Ÿród³owej.
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Masyw Czeski jako nazwê prowincji geograficznej piszemy
du¿¹ liter¹, a ma³¹ liter¹ — zgodnie z zasadami pisowni polskiej
— jako nazwê jednostki tektonicznej. W ten sposób w tekœcie
zaznaczamy, o jednostce jakiej kategorii jest mowa.
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Du¿e jednostki strukturalne
po³udniowo-zachodniej Polski
Jako terytorium po³udniowo-zachodniej Polski rozumiany jest obszar nale¿¹cy do kilku krain historycznych:
Dolnego Œl¹ska, zachodniego Górnego Œl¹ska (Œl¹ska
Opolskiego), po³udniowej Wielkopolski i ziemi lubuskiej.
Obszar ten obejmuje s¹siaduj¹ce ze sob¹ fragmenty dwóch
prowincji fizycznogeograficznych: SW czêœæ Ni¿u Œrodkowoeuropejskiego oraz NE czêœæ Masywu Czeskiego (Kondracki & Richling, 2002). Nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce
makroregiony fizycznogeograficzne: Sudety Zachodnie,
Sudety Œrodkowe i Sudety Wschodnie, Pogórze Zachodniosudeckie i Przedgórze Sudeckie, wschodnie czêœci
Niziny Œl¹sko-£u¿yckiej, Wzniesieñ £u¿yckich i Obni¿enia Dolno³u¿yckiego, Nizina Œl¹ska, Wa³ Trzebnicki,
Obni¿enie Milicko-G³ogowskie, Nizina Po³udniowowielkopolska oraz pojezierza Leszczyñskie, Lubuskie i Wielkopolskie. Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e regionalizacja oparta
na kryteriach fizycznogeograficznych, mimo czêœciowych
zale¿noœci, odbiega od regionalizacji opartej na kryteriach
geologicznych. St¹d te¿ lepiej jest, dla unikniêcia nieporozumieñ, nie mieszaæ obu regionalizacji, zw³aszcza poprzez
pos³ugiwanie siê identycznymi nazwami (nawet po opatrzeniu ich dodatkowymi zastrze¿eniami).
Ruchy pionowe w neogenie, zwi¹zane z ostatnimi etapami formowania Alp i Karpat, doprowadzi³y na przedpolu
orogenu alpejskiego do blokowego wyniesienia i wyodrêbnienia z otoczenia masywu czeskiego3, który w swej czêœci
pó³nocno-wschodniej uleg³ rozcz³onkowaniu na dwa wielkie, wzajemnie przemieszczone bloki: blok sudecki,
wypiêtrzony wzd³u¿ strefy uskokowej górnej £aby
(oddzielaj¹cej masyw ³u¿ycki od masywu Gór Kruszcowych) na SW i sudeckiego uskoku brze¿nego na NE, oraz
przylegaj¹cy doñ od pó³nocy, wzglêdnie obni¿ony blok
przedsudecki (ryc. 1–3). Tworz¹ one wspólnie blok dolnoœl¹ski. W podziale fizycznogeograficznym blok sudecki
obejmuje g³ównie Sudety (Zachodnie, Œrodkowe i
Wschodnie) i Pogórze Zachodniosudeckie.
Na pó³noc od bloku przedsudeckiego, oddzielony odeñ
zrêbem œrodkowej Odry, którego uskoki — w odró¿nieniu od sudeckiego uskoku brze¿nego — nie wykazywa³y w
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tego piêtra monoklina przechodzi ku NE bez
ostrej granicy tektonicznej w synklinorium
szczeciñsko-miechowskie (ang. Szczecin-Mie- Ryc. 1. G³ówne jednostki tektoniczne Polski po³udniowo-zachodniej
chów Synclinorium) wzd³u¿ strefy zaniku mono- Fig. 1. Major regional tectonic units of southwestern Poland
klinalnych upadów i pojawienia siê odkszta³ceñ
fa³dowych (a nie wzd³u¿ podkenozoicznej wychodni chro- osadowe pozosta³e po wype³nieniu œródgórskiego zapadlinostratygraficznej granicy jura-kreda, jak to na przyk³ad ska, po inwersji ujête w synklinoria: œródsudeckie i pó³nocnosudeckie (ryc. 1, 2 i 3). Zdeformowane tektonicznie,
proponuje Karnkowski, 2008).
Blok sudecki (ang. Sudetic Block) i blok przedsudec- strukturalnie co najmniej dwupiêtrowe, pod³o¿e bloku
ki (ang. Fore-Sudetic Block) bloku dolnoœl¹skiego (ang. po³udniowowielkopolskiego, z wy¿szym piêtrem tego
Lower Silesian Block), ogólnie rzecz bior¹c, tworz¹ ska³y pod³o¿a tworzonym przez ska³y nie m³odsze od górnego
tych samych jednostek tektonostratygraficznych, choæ karbonu, nie ods³ania siê nigdzie na powierzchni. S³abo
reprezentuj¹cych ró¿ne g³êbokoœciowo poziomy intersek- odkszta³cona permsko-mezozoiczna pokrywa osadowa
cyjne. Blok dolnoœl¹ski, nazwany tak po raz pierwszy wype³nia prawie ca³y obraz mapy geologicznej (po zdjêciu
przez Stupnick¹ (1989), ods³ania na powierzchni komplek- kenozoiku) obszaru monokliny, z wyj¹tkiem zrêbu Bielasy skalne, które w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci (bez wschod- wy–Trzebnica i le¿¹cego dalej ku NE zrêbu Wolszniej czêœci Sudetów Wschodnich) nale¿¹ do wewnêtrznych tyn–Leszno, ograniczonego stref¹ uskokow¹ Dolska (ryc.
stref orogenu waryscyjskiego oraz fragmentów ich perm- 2A, 3A). Ska³y tej pokrywy zapadaj¹ monoklinalnie pod
sko-mezozoicznej pokrywy osadowej. Tym samym repre- niewielkim k¹tem ku NE.
zentuje on — podobnie jak masyw czeski — obszar
wychodni pod³o¿a platformy zachodnioeuropejskiej (zwyJednostki strukturalne bloku dolnoœl¹skiego
czajowo okreœlanej te¿ — bez odniesieñ regionalnych —
Podkreœlaj¹c brak zgodnoœci podzia³u geologicznego
mianem platformy paleozoicznej). Blok dolnoœl¹ski, jak
wspomniano, wykracza wyraŸnie poza Dolny Œl¹sk, obej- bloku dolnoœl¹skiego z regionalizacj¹ geograficzn¹, ze
muj¹c terytorium pó³nocnych Czech i niemieckich £u¿yc. wzglêdów praktycznych przedstawimy regionalizacjê tekZdaj¹c sobie sprawê, ¿e u¿ycie przymiotnika dolnoœl¹ski w toniczn¹ tego bloku w jego czêœciach: zachodniej, œrodkonazwie tej jednostki nie jest z tego powodu okolicznoœci¹ wej i wschodniej. Jak powiedziano na wstêpie, autorzy nie
najszczêœliwsz¹, proponujemy pozostaæ przy takim roz- odnosz¹ siê do ró¿nych interpretacji budowy i ewolucji
wi¹zaniu.
czêœci sk³adowych bloku oraz nie uwzglêdniaj¹ odmienObecnoœæ fragmentów permsko-mezozoicznej pokry- nych pogl¹dów poszczególnych badaczy.
wy osadowej zarówno w bloku dolnoœl¹skim, jak i bloku
po³udniowowielkopolskim (ang. South Wielkopolska Block)
Zachodnia czêœæ bloku dolnoœl¹skiego. Zachodnia
wynika z ich piêtrowej budowy. W bloku dolnoœl¹skim, czêœæ bloku dolnoœl¹skiego jest zdominowana przez masyw
przewa¿aj¹ce w obrazie kartograficznym, pod³o¿e o kon- ³u¿ycko-izerski (ang. Lusatia-Izera Massif). Geograficzsolidacji waryscyjskiej (ryc. 2, 3) jest niezgodnie przykryte nie masyw le¿y na obszarze Pogórza £u¿yckiego w
ska³ami pokrywy platformowej, stanowi¹cej górne piêtro Niemczech, Obni¿enia ¯ytawsko-Zgorzeleckiego, Pogórza
strukturalne. W wyniku znacznego wypiêtrzenia ca³ego Izerskiego, Gór Izerskich, Karkonoszy, Lasockiego Grzbieobszaru, piêtro to jest tu reprezentowane tylko przez ska³y tu i Rudaw Janowickich. Geologiczne granice masywu stanowi¹: synklina Doberlug (ang. Doberlug Syncline) po
stronie NW, uskok œród³u¿ycki (ang. Intra-Lusatian Fault)
4
oraz g³ówny uskok œródsudecki (ang. Main Intra-Sudetic
Nazwa jest tradycyjna ale niezbyt œcis³a — w istocie rzeczy
jest to wysokok¹towy (stromy) uskok odwrócony.
Fault) po stronie NE, nasuniêcie ³u¿yckie4 (ang. Lusatian
5
Przymiotnik górnej proponujemy dodaæ dla odró¿nienia tej
Thrust) oraz uskok zachodnio³u¿ycki (ang. West Lusatian
struktury od linii tektonicznej zlokalizowanej wzd³u¿ dolnego
Fault) wchodz¹ce w sk³ad strefy uskokowej górnej £aby5
biegu £aby (odpowiadaj¹cej NW segmentowi wyró¿nianego nie(ang. Upper Elbe Fault Zone) po stronie SW (ryc. 1). Ku
kiedy w Polsce lineamentu Hamburg–Kraków), czêsto w geoloSW wychodnie ska³ masywu ³u¿ycko-izerskiego, wraz ze
gii zachodnioeuropejskiej okreœlanej lineamentem albo stref¹
stref¹ £aby, nikn¹ pod sukcesj¹ pó³nocnoczeskiej niecki
uskokow¹ £aby.
ok

œr

–
ko

STR
EFA

AW
-ŒL¥ SKOSKA

s . Nie
patr
smo mczy
masy kamienie
w str
ckie
z
MOR eliñski

rlic
³a o
pu
ko

œnie¿nicka

Kr Gór
Er
zg co usz- y
eb w
irg e
e

k

e
ki
st

c
d³u¿y

i
yck
³u¿ ult
nio n Fa
a

905

20 km

S

GU

Ryc. 2. Regionalizacja tektoniczna Polski po³udniowo-zachodniej: A — po³o¿enie w stosunku do masywu czeskiego;
B — szkic geologiczny po³udniowo-zachodniej Polski. Skróty:
BU — uskok Bušina; GUS — g³ówny uskok œródsudecki; MB
— masyw Braszowic–BrzeŸnicy; MNR-S — masyw Nowej
Rudy–S³upca; MSz — masyw Szklar; NK — nasuniêcie
k³odzkie; RC — rów Czerwieñczyc; SUB — sudecki uskok
brze¿ny; SUD — strefa uskokowa Dolska; SUL — strefa
uskokowa £aby; SUO — strefa uskokowa œrodkowej Odry;
ZBT — zr¹b Bielawy–Trzebnica; ZWL — zr¹b Wolsztyn–Leszno
Fig. 2. Tectonic regionalization of southwestern Poland: A —
position of the region with reference to the Bohemian Massif;
B — geologic sketch of southwestern Poland. Abbreviations:
BU — Bušin Fault; GUS — Main Intra-Sudetic Fault; MB —
Braszowice–BrzeŸnica Massif; MNR-S — Nowa Ruda–S³upiec
Massif; MSz — Szklary Massif; NK — K³odzko Thrust; RC
— Czerwieñczyce Graben; SUB — Marginal Sudetic Fault;
SUD — Dolsk Fault Zone; SUL — Elbe Fault Zone; SUO —
Odra Fault Zone; ZBT — Bielawy–Trzebnica Horst; ZWL —
Wolsztyn–Leszno Horst
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Ryc. 3. Przekroje geologiczne ilustruj¹ce po³o¿enie jednostek tektonicznych Polski po³udniowo-zachodniej: A — przekrój N-S; B — przekrój WNW-ESE. Lokalizacjê przekrojów zaznaczono na ryc. 2
Fig. 3. Geological cross-sections showing distribution of tectonic units in southwestern Poland. A — N-S cross-section; B — WNW-ESE cross-section. See Fig. 2 for the location
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(p³yty) kredowej (ang. North Bohemian Cretaceous Basin),
a ku wschodowi — pod ska³ami osadowymi synklinorium
œródsudeckiego (ang. Intra-Sudetic Synclinorium).
Czêœæ zachodnia masywu ³u¿ycko-izerskiego — masyw
³u¿ycki (pe³na nazwa: ³u¿ycki masyw granitowo-szarog³azowy; ang. Lusatian Granite-Greywacke Massif) — jest
zbudowana z granodiorytów ³u¿yckich wieku 585–530 mln
lat i szarog³azów ³u¿yckich osadzonych w szelfowym zbiorniku 590–560 mln lat temu. Stanowi ona erozyjnie ods³oniêty
fragment póŸnoprekambryjskiego orogenu kadomskiego,
w który na prze³omie kambru i ordowiku (514–490 mln lat
temu) intrudowa³y granity rumburskie i izerskie. W czêœci
izerskiej masywu ³u¿ycko-izerskiego ska³y kadomskiej skorupy zosta³y zachowane w postaci kontynuuj¹cych siê tu
zgnejsowanych granodiorytów ³u¿yckich (gnejsy Leœnej,
Koœcielnik i Platerówki) oraz pasm ³upków ³yszczykowych. Granity, przekszta³cone w ró¿nym stopniu w gnejsy,
buduj¹ te¿ w ca³oœci pó³nocne i znaczne obszary po³udniowo-wschodnich partii (szczególnie po stronie czeskiej)
masywu izerskiego. Granity te zosta³y zdeformowane i
zmetamorfizowane w trakcie orogenezy waryscyjskiej
(380–335 mln lat temu). U jej schy³ku intrudowa³ granit
karkonoski (328–310 mln lat temu), tworz¹c pod³u¿ny granitowy pluton karkonoski (ang. Karkonosze Granite Pluton) w centrum masywu izerskiego, oddzielaj¹c jego
gnejsow¹ czêœæ pó³nocn¹ od œrednio i nisko metamorficznych serii osadowo-wulkanogenicznych czêœci po³udniowej i wschodniej (ryc. 2). W budowie wschodniej i
po³udniowo-wschodniej czêœci masywu ³u¿ycko-izerskiego istotny udzia³ bior¹ bimodalne metawulkanity o wieku
ok. 500 mln lat, które czêœciowo uleg³y metamorfizmowi
wysokociœnieniowemu w facji ³upków glaukofanowych
(ok. 360 mln lat temu).
Do masywu ³u¿yckiego, poprzez uskok œród³u¿ycki
(granica SW), przylega w¹skie zgorzeleckie pasmo ³upkowe6 (ang. Görlitz (Zgorzelec) Slate Belt; ryc. 1–2). Geograficznie znajduje siê ono na Pogórzu Wschodnio³u¿yckim i
Pogórzu Zachodniosudeckim. Granicê NE pasma wyznacza g³ówny uskok ³u¿ycki (ang. Main Lusatian Fault),
oddzielaj¹cy je od synklinorium pó³nocnosudeckiego.
Ku SE pasmo zgorzeleckie przechodzi, w niejasny dot¹d
sposób, w kaczawskie pasmo ³upkowo-zieleñcowe. Pasmo
zgorzeleckie jest zbudowane ze ska³ osadowych i wulkanitów obejmuj¹cych interwa³ czasowy od kambru po wczesny
karbon w³¹cznie. Choæ sukcesja ta ró¿ni siê od kaczawskiej,
reprezentuj¹c wyjœciowo inny fragment osadowo-wulkanogenicznego wype³nienia paleozoicznego basenu, to cech¹
wspóln¹ obu jest obecnoœæ dolnokarboñskich(?), chaotycznych kompleksów melan¿owych, w obrêbie których znajduj¹ siê fragmenty (olistolity) pochodz¹ce z niszczenia
starszej sekwencji ordowicko-dewoñskiej. Ska³y pasma
zgorzeleckiego przesz³y te¿ podobn¹ ewolucjê tektoniczn¹
jak ska³y kompleksu kaczawskiego, choæ zosta³y w ni¿szym stopniu zmetamorfizowane.
Kaczawskie pasmo ³upkowo-zieleñcowe (ang. Kaczawa
Greenstone-and-Slate Belt) poprzez liniê uskoku œródsu6

Termin pasmo, u¿ywany w tekœcie do okreœlenia tak¿e kilku
innych jednostek tektonicznych, zawsze kryje w sobie — zgodnie z zalecan¹ definicj¹ — strukturê z³o¿on¹ z fa³dów i nasuniêæ.
Dodatkowe okreœlenie litologiczne ma na celu pe³niejsz¹ charakterystykê jednostki, której nazwa z praktycznych wzglêdów
powinna byæ mo¿liwie krótka.
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deckiego graniczy z masywem izerskim (ryc. 2, 3). Pod
wzglêdem geograficznym zajmuje ono obszary Gór
Kaczawskich, Pogórza Kaczawskiego, czêœci Pogórza
Izerskiego, Pogórza Wschodnio³u¿yckiego i Niziny
Œl¹skiej (Równina Legnicka, Równina Wroc³awska). Geologicznie pasmo kaczawskie jest rozciête przez uskok
sudecki brze¿ny i przechodzi przezeñ z bloku sudeckiego
w obrêb bloku przedsudeckiego. Czêœæ przedsudeck¹
pasma kaczawskiego ogranicza od NE strefa uskokowa
œrodkowej Odry. W czêœci pó³nocno-zachodniej ska³y
pasma kaczawskiego nikn¹ pod pokryw¹ ska³ osadowych
synklinorium pó³nocnosudeckiego, jego granicê SE
wyznaczaj¹ zaœ pluton granitowy Strzegomia–Sobótki
(ang. Strzegom-Sobótka Granite Pluton) i masyw gabrowo-serpentynitowy Œlê¿y (ang. Œlê¿a Gabbro-Serpentinite Massif), który litotektonicznie reprezentuje fragment
ofiolitu sudeckiego (ang. Sudetic Ophiolite). Kaczawskie
pasmo ³upkowo-zieleñcowe jest zbudowane z paleozoicznych serii obejmuj¹cych przedzia³ wiekowy od dolnego
kambru po dolny karbon. Tworz¹ je wêglanowe ska³y kambru, silikoklastyczne ska³y ordowiku, g³êbokomorskie
krzemionkowe ska³y syluru i dewonu, zwi¹zane z nimi
produkty zasadowego i kwaœnego (tzw. bimodalnego) wulkanizmu i magmatyzmu oraz dolnokarboñskie(?) zespo³y
melan¿owe. Ska³y te zosta³y zmetamorfizowane w facji
zieleñcowej (ok. 350–340 mln lat temu) z lokalnie czytelnymi reliktami wczeœniejszego metamorfizmu w warunkach wy¿szego ciœnienia facji ³upków glaukofanowych
(datowanymi na ok. 360 mln lat).
Synklinorium pó³nocnosudeckie (ang. North Sudetic
Synclinorium) graniczy od SW ze zgorzeleckim pasmem
³upkowym poprzez g³ówny uskok ³u¿ycki, a od NE jest
ograniczone sudeckim uskokiem brze¿nym od bloku
przedsudeckiego (ryc. 2, 3). Jednostka ta powsta³a w wyniku inwersji basenu sedymentacyjnego typu niecki, utworzonego na pod³o¿u zbudowanym z serii metamorficznych
pasma kaczawskiego w rejonie Œwierzawy, Lwówka
Œl¹skiego i Boles³awca. Oœ synklinorium zanurza siê
³agodnie ku NW, dziêki czemu w jego SE obrze¿eniu
mo¿na obserwowaæ wychodnie kolejnych, coraz g³êbszych
warstw wype³nienia osadowego dawnej niecki, obejmuj¹cego osady klastyczne najwy¿szego karbonu (stefanu), klastyki i wulkanity dolnego permu, morsk¹ sukcesjê
osadow¹ cechsztynu wraz z ³upkami miedzionoœnymi,
wêglanami i siarczanami, które s¹ przykryte seriami triasu i
górnej kredy.
W pó³nocno-zachodniej czêœci bloku przedsudeckiego,
na wschód od Legnicy, wœród ska³ kaczawskiego pasma
³upkowo-zieleñcowego, wy³ania siê na powierzchniê spod
utworów kenozoicznych niewielki masyw gnejsowy
W¹dro¿a Wielkiego (ang. W¹dro¿e Wielkie Gneiss Massif; ryc. 2, 3), zbudowany ze s³abo zdeformowanych granodiorytów wieku 548 ± 9 mln lat, korelowanych z kadomskimi
granodiorytami masywu ³u¿yckiego.
Jeszcze dalej na pó³noc jednostka kaczawska opiera siê
o zr¹b œrodkowej Odry (ang. Middle Odra Horst), rozpoznany tylko dziêki otworom wiertniczym, wykonanym
niegdyœ w poszukiwaniu z³ó¿ miedzi. Zr¹b, szerokoœci ok.
20 km i d³ugoœci ponad 100 km, ograniczony jest od SW
po³udniowym uskokiem Odry (ang. South Odra Fault),
a od NE — pó³nocnym uskokiem Odry (ang. North Odra
Fault). Oba uskoki wyznaczaj¹ jednoczeœnie granice strefy
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uskokowej Odry (ang. Odra Fault Zone). Zr¹b oddziela
blok przedsudecki od bloku po³udniowowielkopolskiego z
monoklin¹ przedsudeck¹ (ryc. 2, 3). Wnêtrze zrêbu tworz¹
ska³y metamorficzne, zarówno o niskim, jak i o wysokim
stopniu przeobra¿enia, przeciête niewielkimi intruzjami
posttektonicznych granitoidów o wieku 345 mln lat, a wiêc
starszymi ni¿ wiêkszoœæ poŸno- i posttektonicznych granitów w Sudetach. Ska³y te sk³adaj¹ siê na ci¹gle s³abo
poznan¹ jednostkê tektonostratygraficzn¹, któr¹ proponujemy okreœliæ mianem strefy krystalicznej Odry (ang.
Odra Crystalline Zone).
Œrodkowa czêœæ bloku dolnoœl¹skiego. W centrum
tej czêœci bloku le¿y synklinorium œródsudeckie (ang.
Intra-Sudetic Synclinorium). Jest to struktura powsta³a w
wyniku dwuetapowej inwersji basenu sedymentacyjnego,
który od œrodkowego wizenu zajmowa³ wnêtrze Sudetów,
stanowi¹c wtedy rozleg³e póŸnoorogeniczne zapadlisko œródgórskie. Od wczesnego karbonu po wczesny trias, a potem,
po przerwie, w póŸnej kredzie gromadzi³y siê w nim
g³ównie osady klastyczne, oddzielone od ni¿szego piêtra
niezgodnoœci¹. Depozycji tych osadów towarzyszy³ okresowo w karbonie i w permie intensywny wulkanizm. Ramy
tego basenu wyznacza³y widoczne i dziœ uskoki, oddzielaj¹ce go od krystalicznego otoczenia, st¹d te¿ granice
synklinorium œródsudeckiego s¹ g³ównie tektoniczne.
Pó³nocno-zachodni¹ i zachodni¹ granicê synklinorium stanowi zespó³ uskoków normalnych oddzielaj¹cych je od
metamorficznych serii skalnych masywu ³u¿ycko-izerskiego. Granicê pó³nocn¹ tworzy uskok Domanowa (ang.
Domanów Fault), odgraniczaj¹cy synklinorium œródsudeckie od pasma kaczawskiego. Po stronie pó³nocno-wschodniej synklinorium graniczy ze struktur¹ Œwiebodzic
wzd³u¿ uskoku Strugi (ang. Struga Fault) i z masywem
gnejsowym Gór Sowich, w czêœci wzd³u¿ wschodniego
segmentu g³ównego uskoku œródsudeckiego. Dalej ku E i
SE granice synklinorium s¹ z³o¿one, gdy¿ tworz¹ uk³ad
drugorzêdnych zrêbów i rowów w strefie granicznej z
masywem k³odzkim, struktur¹ bardzk¹, plutonem k³odzko-z³otostockim i kopu³¹ orlicko-œnie¿nick¹. Ku SW dolne
piêtro synklinorium niknie pod pokryw¹ kredow¹ piêtra
górnego, nale¿¹c¹ do pó³nocnoczeskiej niecki kredowej.
Ku SE pokrywa kredowa synklinorium œródsudeckiego
przed³u¿a siê w rów górnej Nysy K³odzkiej (ang. Nysa
K³odzka Graben), w którym gromadzi³y siê detrytyczne
osady szelfowe górnej kredy deponowane wprost na metamorficznych ska³ach kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (ryc. 2).
Masyw gnejsowy Gór Sowich (ang. Góry Sowie
Gneiss Massif), który przylega od NE do synklinorium
œródsudeckiego, jest rozciêty uskokiem sudeckim brze¿nym na dwie czêœci — sudeck¹ i przedsudeck¹ (ryc. 2, 3).
W swej czêœci górskiej masyw sowiogórski graniczy
uskokowo na SE ze struktur¹ bardzk¹, a na NW ze struktur¹ Œwiebodzic. W czêœci przedsudeckiej pó³nocn¹ granicê masywu stanowi uskok dziel¹cy go od masywu Œlê¿y,
wschodni¹ zaœ — strefa œcinania Niemczy (ryc. 2, 3).
Masyw sowiogórski jest zbudowany g³ównie z kilku
odmian gnejsów, w czêœci migmatycznych, wœród których
podrzêdnie wystêpuj¹ granulity, amfibolity i sporadycznie
ultrabazyty. Protolitem gnejsów sowiogórskich by³y
przede wszystkim szarog³azy oraz pelity osadzaj¹ce siê w
basenie neoproterozoiczno-kambryjskim, a podrzêdnie —

granitoidy intruduj¹ce od 490 do 480 mln lat temu. Metamorfizm tych ska³ w warunkach górnej facji amfibolitowej
zachodzi³ 385–360 mln lat temu.
Ofiolit sudecki (ang. Sudetic Ophiolite) jest tektonicznie rozcz³onkowan¹ jednostk¹ litostrukturaln¹, która
ods³ania siê w kilku masywach skalnych, znajduj¹cych siê
g³ównie na œrodkowym Przedgórzu Sudeckim: w Masywie
Œlê¿y, Wzgórzach Kie³czyñskich, Wzgórzach Niemczañsko-Strzeliñskich oraz w Obni¿eniu Noworudzkim w
Sudetach Œrodkowych. Najwiêksze fragmenty ofiolitu
reprezentuj¹: gabrowo-serpentynitowy masyw Œlê¿y, który przylega od pó³nocy do masywu sowiogórskiego. Na E
od masywu Gór Sowich, wœród ska³ strefy Niemczy
wystêpuje serpentynitowy masyw Szklar (ang. Szklary
Serpentinite Massif) oraz gabrowo-serpentynitowy masyw
Braszowic–BrzeŸnicy (ang. Braszowice-BrzeŸnica Gabbro-Serpentinite Massif), a na SW — gabrowo-diabazowy
masyw Nowej Rudy–S³upca (ang. Nowa Ruda-S³upiec
Gabbro-Diabase Massif; ryc. 2, 3). Protolit ofiolitu sudeckiego sk³ada³ siê g³ównie z ultramafitów i gabr, niewielkiej
iloœci dolerytów i bazaltów oraz rzadko wystêpuj¹cych
lidytów. Ska³y te stanowi³y fragment skorupy oceanicznej
generowanej 420–400 mln lat temu, kiedy to prawie jednoczeœnie ulega³y przeobra¿aniu (serpentynizacji i rodingityzacji) pod znacznym wp³ywem wody morskiej. W póŸnym
dewonie zosta³y one pogr¹¿one na g³êbokoœæ 5–8 km
(1,7–3 kbar) i uleg³y metamorfizmowi regionalnemu w
warunkach dolnej facji zieleñcowej (250–370°C). Nie
przesz³y one jednak wczeœniej metamorfizmu w wy¿szych
ciœnieniach. Wynika st¹d, ¿e nie uleg³y subdukcji, co
odró¿nia je istotnie od serii metawulkanitów kaczawskich
oraz serii metawulkanitów z SE czêœci masywu ³u¿ycko-izerskiego. Z koñcem dewonu rozcz³onkowany na fragmenty ofiolit œrodkowosudecki wraz gnejsami sowiogórskimi i metamorfikiem masywu k³odzkiego by³ ju¿ na
powierzchni i podlega³ erozji.
Przy NW naro¿u trójk¹tnego w kszta³cie masywu
sowiogórskiego znajduje siê struktura Œwiebodzic (ang.
Œwiebodzice Structural Unit), wklinowana pomiêdzy gnejsy sowiogórskie na po³udniu a pasmo kaczawskie na
pó³nocy (ryc. 2, 3). Na SW uskok Strugi oddziela strukturê
Œwiebodzic od niecki œródsudeckiej, a brze¿ny uskok
sudecki obcina j¹ na NE. Struktura Œwiebodzic stanowi
ograniczony uskokami i wewnêtrznie sfa³dowany, rombowy w kszta³cie fragment wiêkszego(?), wczesnowaryscyjskiego œródgórskiego basenu osadowego, wype³nionego
zlepieñcami, piaskowcami i mu³owcami. Tworz¹ one trzy
formacje powsta³e w wyniku póŸnodewoñsko-wczesnokarboñskiej (ok. 360–350 mln lat) erozji masywu sowiogórskiego oraz le¿¹cego ówczeœnie dalej na zachód,
nieznanego „masywu po³udniowego”.
Na pó³noc od struktury Œwiebodzic i masywu gnejsowego Gór Sowich wystêpuje na powierzchni du¿y, karboñsko-wczesnopermski pluton granitowy Strzegom–
–Sobótka (ang. Strzegom-Sobótka Granite Pluton), kontaktuj¹cy intruzywnie ku SE z masywem Œlê¿y (ryc. 2, 3).
Strefa œcinania Niemczy (ang. Niemcza Shear Zone)
przylega od zachodu do masywu gnejsowego Gór Sowich
(ryc. 2, 3). Znajduje siê ona na Przedgórzu Sudeckim, zajmuj¹c obszar Wzgórz Dêbowych i Wzgórz Szklarskich,
które s¹ czêœci¹ Wzgórz Niemczañsko-Strzeliñskich. Od
wschodu pod wzglêdem geologicznym graniczy ona z
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pasmem metamorficznym Kamieñca, na po³udniu zaœ
obcina j¹ brze¿ny uskok sudecki, podczas gdy na pó³nocy
niknie pod pokryw¹ kenozoiczn¹. Strefa Niemczy stanowi
20-kilometrowej szerokoœci fragment zmetamorfizowanej
sekwencji osadowej szarog³azów i kwarcytów, z wyst¹pieniami ska³ ofiolitu sudeckiego oraz strefowo zmylonityzowanych cia³ gnejsów sowiogórskich. Intrudowa³y w ni¹
granodioryty niemczañskie o wieku 340 mln lat. Sekwencja ta uleg³a tu niskociœnieniowemu metamorfizmowi,
przynajmniej w czêœci zwi¹zanemu z efektem termicznym
pojawienia siê intruzji, która by³a syntektoniczna z regionaln¹ deformacj¹ œciêciow¹ w tej strefie.
Struktura bardzka (ang. Bardo Structural Unit) znajduje siê na po³udnie od masywu sowiogórskiego oraz strefy Niemczy i masywów ofiolitowych, w podniesionym,
sp¹gowym skrzydle brze¿nego uskoku sudeckiego (ryc.
2, 3). Geograficznie jest ona zlokalizowana g³ównie na
obszarze Gór Bardzkich w Sudetach Œrodkowych. Geologicznie od SW graniczy z k³odzkim masywem metamorficznym i le¿¹cym nad nim niezgodnie cienkim pakietem
górnodewoñskich zlepieñców i wapieni, na które jest nasuniêta wzd³u¿ nasuniêcia k³odzkiego (ang. K³odzko Thrust),
a tak¿e z wype³nionym osadami dolnopermskimi rowem
tektonicznym Czerwieñczyc (ang. Czerwieñczyce Graben), odga³êziaj¹cym siê od synklinorium œródsudeckiego.
Od NE strukturê bardzk¹ obcina brze¿ny uskok sudecki.
Od NW poprzez szerok¹ strefê uskokow¹, reprezentuj¹c¹
fragment g³ównego uskoku œródsudeckiego, struktura
bardzka graniczy z blokiem sowiogórskim. Buduj¹ j¹
g³ównie niezmetamorfizowane ska³y górnego ordowiku(?), syluru, dewonu i dolnego karbonu, jedynie w czêœci
po³udniowej wyraŸnie podgrzane przez póŸnokarboñsk¹
intruzjê granitoidów k³odzko-z³otostockich.
Ze struktur¹ bardzk¹ s¹siaduje i tworzy czêœciowo jej
pod³o¿e k³odzki masyw metamorficzny (ang. K³odzko
Metamorphic Massif). Jego granicê SW wyznacza uskok
oddzielaj¹cy go od niecki œródsudeckiej, a serie osadowe
niecki przykrywaj¹ masyw od NW (ryc. 2, 3). Od NE
masyw k³odzki graniczy poprzez nasuniêcie k³odzkie ze
struktur¹ bardzk¹ oraz z rowem tektonicznym Czerwieñczyc, natomiast od SE — z granitoidowym plutonem
K³odzka–Z³otego Stoku (ang. K³odzko-Z³oty Stok Granite
Pluton). K³odzki masyw metamorficzny jest zbudowany z
amfibolitów, metagabr i gnejsów plagioklazowych, zmetamorfizowanych w facji amfibolitowej, oraz z metaryolitów, zieleñców, fyllitów i œrodkowodewoñskich wapieni,
zmetamorfizowanych w facji zieleñcowej. Najnowsze
badania izotopowe wskazuj¹ na poligenicznoœæ i ró¿ny
wiek serii wyjœciowych. Czêœæ z nich jest wieku neoproterozoicznego, a czêœæ (s³abiej zmetamorfizowana) — dolnopaleozoicznego.
Kopu³a orlicko-œnie¿nicka (ang. Orlica-Œnie¿nik Dome)
obejmuje Góry Orlickie i Góry Bystrzyckie, masyw górski
Œnie¿nika, Góry Z³ote, Góry Rychlebskie, Góry Bialskie i
Krowiarki. Geograficznie obszar Gór Orlickich i Bystrzyckich jest zaliczany do Sudetów Œrodkowych, reszta — do
Sudetów Wschodnich. Granice kopu³y orlicko-œnie¿nickiej wyznacza na NW pokrywa platformowa ujêta w synklinorium œródsudeckie, na zachodzie krawêdŸ
pó³nocnoczeskiej p³yty kredowej, na pó³nocy granitoidy
plutonu K³odzko–Z³oty Stok, a na NE — sudecki uskok
brze¿ny (ryc. 2, 3). Na wschodzie ogranicza kopu³ê zespó³
nasuniêæ moldanubskich, biegn¹cych w obrêbie ³upko910

wo-amfibolitowego pasma Starého Mìsta (ang. Staré
Mìsto Belt).
Litostratygrafia kopu³y orlicko-œnie¿nickiej jest urozmaicona. Jej czêœæ wewnêtrzn¹ buduj¹ ró¿ne odmiany gnejsów (migmatycznych i metagranitów) o wieku 514–490 mln
lat oraz ³upki ³yszczykowe, amfibolity i leptynity (metaryolity) o wieku ok. 520–500 mln lat, a tak¿e wapienie krystaliczne i kwarcyty, zmetamorfizowane w facji amfibolitowej.
Wœród gnejsów migmatycznych wystêpuj¹ ska³y zmetamorfizowane w warunkach facji granulitowej i eklogitowej
na znacznych g³êbokoœciach (do 130 km) pod bardzo
wysokim ciœnieniem (do 33 kbar). Czêœæ zewnêtrzn¹
kopu³y orlicko-œnie¿nickiej tworzy na zachodzie, oddzielone od czêœci wewnêtrznej kopu³y synmetamorficznymi
uskokami normalnymi, pasmo fyllitowo-zieleñcowe Nového Mìsta (ang. Nove Mìsto Slate-Greenstone Belt). Tylko niewielka czêœæ tego pasma wchodzi na terytorium Polski. W ca³oœci po stronie czeskiej le¿¹ fyllity, ³upki i
paragnejsy, czêœciowo migmatyczne, oraz amfibolity ma³o
jeszcze poznanego pasma ³upkowego Zabøehu (ang. Zabøeh
Schist Belt).
Pasmo metamorficzne Kamieñca Z¹bkowickiego
(ang. Kamieniec Z¹bkowicki Metamorphic Belt) znajduje
siê we wschodniej czêœci Przedgórza Sudeckiego, na
obszarze Wzgórz Dêbowych i Wzgórz Dobrzenieckich
nale¿¹cych do Wzgórz Niemczañsko-Strzeliñskich. Jego
granicê zachodni¹ stanowi strefa œcinania Niemczy, granicê wschodni¹ stanowi strefa korzeniowa nasuniêcia Strzelina (ang. Strzelin Thrust), w wiêkszoœci skryta pod osadami
kenozoicznymi doliny O³awy, granicê po³udniow¹ zaœ —
uskok sudecki brze¿ny (ryc. 2, 3). Granica pó³nocna pasma
nie jest dobrze okreœlona, gdy¿ znika ono pod pokryw¹
kenozoiczn¹.
Pasmo kamienieckie tworz¹ ³upki ³yszczykowe z
prze³awiceniami leptynitów, amfibolitów, marmurów oraz
para- i ortognejsy, zmetamorfizowane w warunkach facji
amfibolitowej. W czêœci po³udniowej pasma, w obrêbie
³upków wystêpuj¹ cia³a eklogitów i granulitów. W czêœci
wschodniej pasma kamienieckiego dominuj¹ liczne
odmiany gnejsów o zró¿nicowanym wieku protolitów —
od 1020 do 380 mln lat.
Wschodnia czêœæ bloku dolnoœl¹skiego. W granicach
Polski zespo³y skalne wschodniej czêœci bloku dolnoœl¹skiego ods³aniaj¹ siê g³ównie na bloku przedsudeckim.
Niemal ca³a czêœæ wschodnia bloku sudeckiego le¿y na
terytorium czeskim i geograficznie prawie pokrywa siê z
Sudetami Wschodnimi (ryc. 2, 3). Pokrywa kenozoiczna
pozostawia tu na powierzchni jedynie niewielkie izolowane, wyspowe wyst¹pienia ska³ pod³o¿a. Najwiêkszym z
nich, le¿¹cym najdalej na pó³nocny, jest masyw gnejsowo-granitowy Strzelina (ang. Strzelin Gneiss-Granite Massif). W jego obrêbie znajduje siê nasuniêcie strzeliñskie
(ang. Strzelin Thrust), które stanowi pó³nocny fragment
zespo³u nasuniêæ moldanubskich (ryc. 3B). Oddzielaj¹ one
masyw czeski, obejmuj¹cy wewnêtrzn¹ czêœæ orogenu waryscyjskiego (strefy saksoturyñsk¹ i moldanubsk¹ wraz z
bohemikum), od strefy morawsko-œl¹skiej (ang. Moravo-Silesian Zone), która nale¿y do zewnêtrznej czêœci tego orogenu. W obrêbie bloku dolnoœl¹skiego zespó³ nasuniêæ
moldanubskich (ang. Moldanubian Thrust Zone) rozdziela jego czêœæ zachodni¹ i œrodkow¹ od czêœci wschodniej.
Ku po³udniowi zespó³ nasuniêæ moldanubskich kontynu-
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uje siê w obrêbie pasma Starého Mìsta i stanowi wschodni¹ granicê kopu³y orlicko-œnie¿nickiej.
Masyw Strzelina, geograficznie przynale¿ny do
Wzgórz Niemczañsko-Strzeliñskich, jest zbudowany z serii
metamorficznych: neoproterozoicznych i poŸnokambryjskich gnejsów (protolity: 600–568 mln lat, 504 mln lat),
³upków ³yszczykowych, amfibolitów i marmurów oraz
dewoñskich kwarcytów i ³upków kwarcytowych, zmetamorfizowanych w dolnym i górnym zakresie facji amfibolitowej. W serie te w d³ugim przedziale czasu intrudowa³y
w karbonie granitoidy — od 347–330 do 300–290 mln lat
temu.
Cech¹ charakterystyczn¹ Sudetów Wschodnich jest
m.in. obecnoœæ neoproterozoicznych, kadomskich gnejsów
i ska³ metaosadowych oraz dewoñskich kwarcytów i
wapieni, znanych te¿ z masywu Brna, który nale¿y ju¿ do
przedpola orogenu waryscyjskiego. Tektonicznie z³o¿one,
krystaliczne pod³o¿e tego przedpola kontynuuje siê ku NNE
a¿ po blok górnoœl¹ski (tzw. Brunovistulicum), którego
platformowa pokrywa obejmuje te¿ dewoñsko-karboñskie zapadlisko górnoœl¹skie (ryc. 3B).
Wychodnie ska³ krystalicznych wschodniej czêœci bloku dolnoœl¹skiego (Sudetów Wschodnich tak¿e w sensie
geologicznym; gaœnie tutaj uskok brze¿ny, a z nim podzia³
na czêœæ sudeck¹ i przedsudeck¹ bloku) ods³aniaj¹ siê
wyspowo spod pokrywy kenozoicznej w rejonie Otmuchowa (w Obni¿eniu Otmuchowskim) i G³ucho³az, w Górach
Opawskich, ju¿ na terenie Œl¹ska Opolskiego, poza granicami Dolnego Œl¹ska. Strefa ods³oniêæ ska³ œredniego stopnia metamorfizmu regionalnego (marmury, ³upki ³yszczykowe, amfibolity) w Górach Opawskich stanowi niewielki
fragment du¿ej jednostki strukturalnej, znanej z terytorium
czeskiego po nazw¹ kopu³y Desny (ang. Desna Dome),
zbudowanej g³ównie z dewoñskich ska³ metaosadowych i
metawulkanicznych oraz kadomskich gnejsów, które w
ma³ej czêœci tylko ods³aniaj¹ siê na terenie Polski.
Dalej na wschód, w okolicach Prudnika i G³ubczyc,
w obrêbie P³askowy¿u G³ubczyckiego, ods³ania siê niewielki pó³nocny fragment du¿ej jednostki strukturalnej,
wystêpuj¹cej g³ównie na obszarze Republiki Czeskiej,
zbudowanej z rozwiniêtej w facji kulmu, w przewadze turbidytowej sukcesji dolnokarboñskiej, z niewielkim
udzia³em przedorogenicznych osadów dewoñskich, wykazuj¹cej niski stopieñ metamorfizmu regionalnego w swej
zachodniej czêœci. Wspomniana sukcesja jest ujêta w szereg p³aszczowin i jako jednostka strukturalna okreœlana
terminem morawsko-œl¹skie pasmo fa³dowo-nasuwcze
(ang. Moravo-Silesian Fold-and-Thrust Belt). Jednostka ta
stanowi typow¹ brze¿n¹ strefê fa³dów i nasuniêæ, odpowiadaj¹c¹ zewnêtrznej strefie orogenu waryscyjskiego, ku
wschodowi nasuniêt¹ na s³abo sfa³dowany zachodni skraj
zapadliska górnoœl¹skiego (ryc. 2, 3B).
G³ówne jednostki strukturalne
bloku po³udniowowielkopolskiego
Monoklina przedsudecka (ang. Fore-Sudetic Homocline) to termin u¿ywany tradycyjnie dla okreœlenia serii
permu i triasu zapadaj¹cych pod ma³ym k¹tem ku NE (ryc.
2, 3). Stanowi¹ one platformow¹ pokrywê sfa³dowanego
karboñskiego fliszowego pod³o¿a, które tworzy pasmo
fa³dowo-nasuwcze po³udniowej Wielkopolski (ang. South
Wielkopolska Fold-and-Thrust Belt). Pasmo to reprezentuje

fragment eksternidów waryscyjskich, wystêpuj¹cych
pomiêdzy strefami uskokowymi Odry i Dolska. Strukturalnie nawi¹zuje ono do morawsko-œl¹skiego pasma
fa³dowo-nasuwczego ku SE i pasma renohercyñskiego ku
WNW. Jeszcze g³êbsze elementy pod³o¿a bloku po³udniowowielko- polskiego nawiercono w wyniesionych zrêbach
Wolsztyna–Leszna i Bielaw–Trzebnicy (ang. Wolsztyn-Leszno Horst, Bielawy-Trzebnica Horst) w postaci
kwarcowo-serycytowych fyllitów, ods³aniaj¹cych siê tam
na powierzchni podpermskiej. Choæ wiek ich osadowego
protolitu nie jest dobrze znany — prawdopodobnie dewoñski — to koñcowe fazy g³ównej deformacji i przeobra¿eñ
uda³o siê datowaæ na 340 mln lat. Wskazuje to na przynale¿noœæ tych ska³ do orogenu waryscyjskiego. G³êbokie
pod³o¿e monokliny pozostaje nieznane. Jego sejsmiczna charakterystyka prêdkoœciowa wskazuje na podobieñstwo
œrodkowej i dolnej skorupy do skorupy innych obszarów
platformy zachodnioeuropejskiej.
Pod³o¿e monokliny przedsudeckiej i SW skrzyd³a synklinorium szczeciñsko-miechowskiego, poni¿ej strefowo
zafa³dowanej sukcesji osadowej karbonu (strukturalnie
reprezentuj¹cej b¹dŸ jeszcze kontynuacjê po³udniowowielkopolskiego pasma fa³dowo-nasuwczego zewnêtrznej
strefy waryscydów, b¹dŸ te¿ ju¿ tylko s³abo zdeformowan¹
czêœæ wype³nienia karboñskiego basenu przedgórskiego
waryscydów) ze wzglêdu na zbyt du¿¹ g³êbokoœæ wystêpowania nie zosta³o dot¹d rozpoznane.
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