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Polskie Karpaty fliszowe, stanowiąc część zewnętrznej, obwodowej 
strefy całego łuku karpackiego, obejmują jednakże w swoich ramach 
rozległe przestrzenie. Ich syntetyczna charakterystyka jest utrudniona 
przede wszystkim z uwagi na ciągle jeszcze odczuwany brak dostatecz
nie szczegółowych i regionalnych badań geograficznych.

W danej chwili o wiele łatwiej było można pokusić się o syntetyczny 
obraz tektoniki i stratygrafii polskich Karpat [18]. Mimo nagromadzenia 
licznych materiałów i doświadczeń autorzy cytowanej pracy wielokrotnie 
podkreślają, że wiele kwestii nie rozstrzygnięto. Wynika to z jednej 
strony z metodycznych trudności przeprowadzania badań w zakresie fi
zjografii, które ewentualnie można by dziś utożsamiać z badaniami 
w dziedzinie geografii fizycznej kompleksowej. Z drugiej zaś strony jest 
to rezultat i szczupłość kadr naukowych, czynnych w tej dziedzinie, 
i w końcu wynik pewnego zaniedbania w okresie międzywojennym tych 
terenów przez poszczególne ośrodki badawcze. Można śmiało twierdzić, 
że obszar Polskich Karpat Wschodnich stanowi obecnie jedną z najmniej 
zbadanych części naszego kraju pod względem fizjograficznym. Dopiero 
w ostatnich kilku latach sytuacja zmieniła się na lepsze.

Przez obszar polskich Karpat fliszowych przechodzi walna granica, 
rozdzielająca poprzeczną strefą całość górskiego łuku karpackiego na 
dwie główne partie:

— blok zachodni, zwany również słowackim,
— blok wschodni siedmiogrodzki.
Całość łuku karpackiego, zaczynającego się koło Wiednia, a kończące

go na południe od przełomu Dunaju w Żelaznej Bramie, doznaje po
między wspomnianymi - wyżej blokami silnego zwężenia, a jego po
wierzchnia szczytowa ulega gwałtownemu obniżeniu. W tej części Kar
pat brak po południowej stronie łuku starych krystalicznych i paleo- 
zoicznych trzonów i masywów. Reprezentowana jest jedynie zewnętrzna, 
fliszowa strefa. Natomiast starsze jednostki i bardziej masywne zalegają
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prawdopodobnie na dużej głębokości, objęte poprzecznym wielkim za
padliskiem Alfolcfu [14]. Zewnętrznym odbiciem tej poprzecznej depresji 
tektonicznej, przedzielającej w  poprzek całość długiego na przeszło 
1300 km łuku karpackiego, jest podchodzenie Niziny Węgierskiej od 
strony południowej w pobliże głównego wododziałowego grzbietu, a po 
stronie północnej polskiej radykalna przemiana w stosunkach hipsome- 
trycznych i orograficznych. Ta obniżona .poprzeczna strefa, stanowiąca 
odbicie powierzchniowe ukrytego w dużej głębokości starego sztywnego 
podłoża, przypada na wschodnie części Beskidu Zachodniego, zwanego 
niekiedy Beskidem Średnim i Beskidem Niskim.

Pod pojęciem polskich Karpat fliszowych rozumieć należy zewnętrzną, 
tj. w naszej sytuacji w stosunku do starszych i sztywniejszych mas skal
nych po północnej stronie rozłożoną strefę, zbudowaną z fałdów i płasz- 
czowin młodszego wieku, na które składają się utwory o specyficznym  
charakterze petrograficznym i stratygraficznym. W celu uzyskania peł
niejszej charakterystyki warto przypomnieć, że pojęcie „fliszu” przejęte 
zostało z ludowego i lokalnego słownictwa mieszkańców Alp szwajcar
skich, gdzie mianem tym początkowo określano występujący w dolinie 
Simmen kompleks łatwo łupiących się i wietrzejących skał łupkowych 
i marglistych. Termin ten wprowadzony do literatury geologicznej przez 
Studera w 1827 r. używany jest także w stratygrafii. Wkrótce poczęto 
tym terminem oznaczać podobne skały występujące nie tylko w Alpach, 
ale także w Karpatach, a następnie w innych obszarach kuli ziemskiej. 
W Europie największym obszarem występowania skał fliszowych są wła
śnie Karpaty i tutaj utwory zaliczane do tej grupy mają charakter ty
powy i obejmują wszystkie poziomy wieku kredowego i paleogeń- 
skiego.

Charakterystykę litologiczną oraz stratygraficzną fliszu w ogóle, a f l i 
szu karpackiego w szczególności zawdzięczamy przede wszystkim warto
ściowej monografii Z u b e r a  [29]. We fliszu karpackim wśród różno
rakich skał głównie reprezentowane są następujące:

— piaskowce o różnorodnym składzie granulometrycznym i o nieje
dnakowym lepiszczu, a stąd o różnorakiej barwie, trwałości i odporności 
na procesy wietrzenia. Piaskowce fliszu posiadają na swoich powierz
chniach prawie zawsze różnego kształtu, wielkości i genezy wypukłości 
zwane „hieroglifami” ;

— iły zwykłe łupkowe, nieraz o strukturach liściastych, oraz zwięzłe 
łupki iłowe najczęściej o zabarwieniu szarym, ale również o kolorze 
czarnym, brunatnym, czerwonym i zielonym. Iły i iłołupki posiadają 
prawie zawsze domieszki organiczne oraz wytrącenia natury nieorganicz
nej. Na szczególne podkreślenie zasługują łupki bitumiczne w stanie
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pierwotnym o barwie czarnej lub brunatnej, które zawierają szczątki 
ryb, skorupiaków i roślinności;

— margle jasne i ciemne oraz pstre. Wśród nich częste są margle 
zwane fukoidowymi. Te ostatnie są marglami łupkowatymi z licznymi 
ciemniejszymi odciskami roślin morskich. Margle wykazują poziomy 
przejściowe, zbliżające się do warstw piaszczystych, do łupków piaskow
cowych i iłowych. Istnieją też ławicowe przewarstwienia wapieni;

— sferosyderyty występujące jako regularne, niezbyt miąższe po
kłady lub luźno rozrzucone konkrecje. Sferosyderyty stanowiły niekiedy 
przedmiot górniczej eksploatacji (np. w okolicy Cisny);

— rogowce, najczęściej bardzo wyraźnie warstwowane, zalegające 
na przemian z łupkami bitumicznymi i marglami. Występują też w po
staci zaokrąglonych wkładek. Posiadają one zabarwienie różnorodne: 
czarne, brunatne, czerwonawe, żółte, niebieskawe i są jaśniej lub biało 
pręgo wane;

— zlepieńce i okruchowce o większej lub mniejszej zwięzłości;
— odłamy i bryły skał „egzotycznych” różnej wielkości, bo od zu

pełnie małych otoczków lub ostrokrawędzistych odłamków do potężnych 
bloków skalnych, które przedstawiają porwaki tektoniczne, wyrwane 
z głębszego podłoża przez nasuwające się i przewalające masy skał fli
szowych. „Egzotyki” tkwiące w obrębie skał fliszowych, złożone są ze 
skał starszych, tych, które budowały dawniejsze struktury tektoniczne, 
nazywane Prakarpatami.

Dla fliszu charakterystyczne jest występowanie równoczesne kilku 
albo wszystkich wymienionych wyżej typów skał. Stąd pochodzi, że 
przy małej zmienności lub wręcz jednostajności charakteru skał łącznie 
rozważanego fliszu na wielkich przestrzeniach istnieje wielka zmienność 
litologiczna tych utworów, gdy śledzimy poszczególne przekroje geolo
giczne na niewielkich odcinkach, a niekiedy w jednej odkrywce.

Następna cecha fliszu to występowanie wspomnianych już fukoidów 
i hieroglifów oraz ubóstwo paleontologiczne. Wprawdzie istnieją w utwo
rach fliszowych liczne wtrącenia i resztki organicznego pochodzenia, ale 
są to właśnie przeważnie resztki lub nawet tak drobne odłamki, że za
sługują na nazwę miału i nie dają się oznaczyć pod względem systema
tycznym. Do najlepiej zachowanych i najczęściej spotykanych skamielin 
fliszowych należą pozostałości lub odlewy ryb. Hieroglify natomiast to 
nierówności na powierzchniach piaskowców o różnej konsystencji, sta
nowią ślady działania fal na dawnej powierzchni dennej zbiorników 
wodnych, ślady spływania osadów pod własnym ciężarem, szczelin po
wstałych przy wysychaniu. Druga grupa hieroglifów stanowi odlewy śla
dów pełzania robaków, skorupiaków lub wypełnienia zajęte początkowo
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przez organizmy meduz, morszczyn i gałązek przyniesionych z pobli
skich skrawków lądowych, a następnie opadłych na dnach zatok i przy
brzeżnych lagun.

Występująca we fliszu naprzemianległość pokładów piaskowcowych, 
ilastych, łupkowych i marglistych oraz częste powtarzanie się kolejne 
owych serii tłumaczy się nie tyle przesunięciami linii brzegowej mórz, 
ani zmianami w głębokości zbiorników sedymentacyjnych, ile raczej 
rodzajem procesów denudacyjnych, odbywających się na powierzchniach 
lądowych (klimat gorący wilgotny, który powodował szybki i całkowity 
rozpad pierwotnych skał) oraz charakterem procesów akumulacyjnych 
cząstek skalnych w przybrzeżnej strefie płytkiego morza, posiadającego 
zjawiska przypływów i odpływów (delty, laguny, estuaria, miejscami 
klif pierwotny lub wtórny). Z drugiej zaś strony stwierdzana wielka 
miąższość osadów wchodzących w skład kompleksu fliszowego każe 
przyjąć powolne, wielkoprzestrzenne ugięcia obszarów sedymentacyjnych 
wraz z równoczesnym dźwiganiem się obszarów lądowych odciążonych 
przez denudację. Tylko szybko przebiegającej akumulacji, która wypeł
niała pogrążające się geosynklinalne ugięcia, zawdzięczać należy per- 
manencję w ogólnym typie osadów litoralnych fliszu, przy całej jego 
częstej zmianie litologicznej poszczególnych horyzontów.

Rekonstrukcja owych zdarzeń geologicznych, następujących kolejno 
po sobie w obszarach geosynkliny karpackiej, dokonana przez N o w a 
k a  [14], pozwala na uchwycenie istoty procesów, które się dokonywały 
w czasach poprzedzających, a częściowo już równoczesnych formowaniu 
się dzisiejszych łańcuchów karpackich. Większość geologów karpackich 
zgodnie podkreśla, że okres odpowiadający osadzaniu się łupków meni- 
litowych (górny eocen) stanowi punkt zwrotny dzielący starszy cykl ero
zyjny i sedymentacyjny (kreda-eocen) od cyklu młodszego (oligocen- 
-miocen). Owe dwa cykle związane są z dwiema fazami ruchów góro
twórczych, w wyniku których powstały Karpaty. Starsza faza, którą 
można określić jako przedpaleogeńską (środkowa i górna kreda) objęła 
głównie obszar Karpat wewnętrznych, a tylko w minimalnym stopniu 
dotknęła strefy zewnętrzne nadal pozostające pod zalewem morskim. 
Młodsza faza górotwórcza objęła już cały obszar Karpat, ale przejawiła 
się w odmienny sposób w strefie wewnętrznej i zewnętrznej. W obsza
rach wewnętrznych, już poprzednio sfałdowanych, ożywienie procesów 
tektonicznych uformowało fałdy wielkopromienne i nastąpiło potrza
skanie i poprzesuwanie mas sztywnych. Pod naciskiem owych wyniesio
nych mas osady morskie złożone na ich przedpolu zostały zgarnięte, ze
pchnięte i w postaci płaszczowin przesunięte ku północy. Wysuwa się 
przypuszczenie, że masy skalne tworzące płaszczowiny strefy zewnętrz
ne j-fliszo we j zostały całkowicie nawet oderwane od swego podłoża i prze
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sunięte w kierunku północnym średnio o 20—30 km odległości w sto
sunku do miejsc swego poprzedniego zalegania.

W ten sposób Karpaty fliszowe rozpościerają się od północnej gra
nicy trzeciorzędowego górotworu, która jest jednocześnie tektonicznym  
krańcem przemieszczonych mas skalnych, aż po jednostki Karpat we
wnętrznych, zaznaczonych przez występowanie pasa skałkowego. Ten 
ostatni, utworzony z wąskiej strefy skał triasowych, jurajskich i kre
dowych uległ dwukrotnie fałdowaniu. Raz podczas ruchów fałdowych, 
które przed paleogenem objęły obszar Karpat wewnętrznych, po raz 
drugi w młodszej, trzeciorzędowej fazie górotwórczej, kiedy tworzyły się 
zewnętrzne płaszczowiny.

W budowie tektonicznej polskich Karpat fliszowTych zaznacza się 
przemiana stylu w miarę posuwania się od zachodu ku wschodowi. 
W części zachodniej wyróżnia się w porównaniu ze wschodnimi mniej
szą ilością jednostek. Tak więc w zachodnich Karpatach fliszowych w y
dzielono:

— flisz zewnętrzny,
— płaszczowinę podśląską,
— płaszczowinę śląską,
— płaszczowinę magurską

(wyliczenie od brzegu zewnętrznego Karpat po najwyższe grzbiety). 
W Karpatach zaś wschodnich wydziela się większą ilość jednostek tek
tonicznych:

— fałdy brzeżne,
— płaszczowinę śląską,
— centralną depresję karpacką,
— fałdy dukielsko-użockie,
— płaszczowinę'magurską.

Z elementów tektonicznych Karpat zachodnich na obszar wschodni prze
chodzą tylko dwa:

— odgałęzienie płaszczowiny śląskiej oraz
— płaszczowina magurska.
Wszystkie inne elementy występują wyłącznie na obszarze Karpat 

wschodnich, podkreślając tym samym ich odrębność. Granica pomiędzy 
tymi dwoma częściami nie przebiega poprzecznie do przebiegu grzbie
tów górskich i brzegu tektonicznego oraz orograficznego Karpat, lecz 
przeprowadzić ją należy do owych elementów ukośnie. Mianowicie róż
nice w budowie Karpat przejawiają się już w’ okolicy Brzeska, gdzie 
przed czołem płaszczowiny śląskiej zaczynają się fałdy brzeżne z kredą 
inoceramową w jądrach fałdów. Natomiast odgałęzienia płaszczowiny 
śląskiej ciągną się wąską smugą dość daleko ku południowo-wschodowi 
i zanikają dopiero w okolicy Sanoka i Ustianowej. Centralna depresja
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karpacka, element charakterystyczny dla Karpat wschodnich, morfolo
gicznie zaczyna sie; ujawniać dopiero w okolicy Sanoka. Najlepiej uzew
nętrznia się jej obecność dopiero dalej ku zachodowi (Krosno-Jasło-Gor- 
lice) i sięga aż po dolinę Dunajca, gdzie znika z powierzchni, przykryta 
przez nasunięte n:-asy płaszczowiny magurskiej. Różnica pomiędzy za
chodnimi częściami Karpat a wschodnimi obszarami zaznacza się także 
i w dominującym stylu form tektonicznych. Na zachodzie fałdy w obrę
bie wszystkich jednostek fliszowych są mniej regularne, bardziej pła
skie, na wschodzie zaś fałdy są bardziej prawidłowe, regularne, o ma
łej rozpiętości pomiędzy skrzydłami, natomiast dużej rozpiętości między 
podstawami i szczytami. Daje to we wschodniej części naszych Karpat 
fałdy wąskie, strome, ciągnące się nieraz prostolinijnie dziesiątkami ki
lometrów. Ta różnica w charakterze budowy tektonicznej nie mogła 
nie odbić się również i na różnicy w morfologicznym ukształtowaniu 
naszych gór.

Podział fizjograficzny Karpat polskich dokonywany był prawie zaw
sze nie w oparciu o wyniki badań geomorfologicznych, które aczkolwiek 
zapoczątkowane już dawno, dalekie są jednak od stanu, na podstawie 
którego można by się pokusić o bardziej zadowalającą syntezę, lecz 
w oparciu o stosunki hipsometryczne i orograficzne, wyjątkowo zaś przy 
wykorzystaniu wyników badań geologicznych.

Istnienie różnic fizjograficznych na obszarze Karpat znalazło swe od
bicie w starym nazewnictwie miejscowej ludności. Od wieków ludność 
miejscowa stosowała takie nazwy, jak Beskid, Beskidy, Podgórze, Doły, 
Działy, Góry itd. Trzy z wyżej podanych nazw odpowiadały mniej wię
cej trzem głównym podłużnym strefom krajobrazowym: „Beskid” — 
to najwyższe, wododzielne grzbiety, leżące przy granicy państwowej, 
„Doły” — to strefa obniżeń powierzchniowo odpowiadająca w części 
centralnej depresji karpackiej, która zbudowana jest z młodych i mało 
odpornych na czynniki mszczące warstw krośnieńskich. „Podgórze1' zaś 
w dawnej terminologii odpowiadało strefie brzeżnej Karpat, ograniczo
nej od północy tektoniczną krawędzią najdalszego nasunięcia jednostek 
fliszowych, od południa zaś podobną granicą tektoniczną, która oddziela 
brzeżne, wyżej wzniesione pasma od obniżeń śródkarpackich. Trzeba za
znaczyć, że do owego starego, tkwiącego w świadomości ludności gór, po
działu na strefy podłużne, równoległe do przebiegu łuku karpackiego, 
a odpowiadające faktycznemu zróżnicowaniu fizjograficznemu, nawiązała 
po raz pierwszy próba podziału dokonana przez N o w a k a  i P a w 
ł o w s k i e g o  w 1916 r. [15]. Powtórzył podobną próbę nieco później 
K u b i j o w i c z  [12], lecz tylko w odniesieniu do obszarów rozciąga
jących się już obecnie poza granicami państwa (leżącymi na wschód 
od linii Drohobycz-Turka-Borynia-Użok). Ten sam autor proponuje po
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dział polskich Karpat fliszowych na następujące człony, rozdzielone li
niami poprzecznie biegnącymi do ogólnego kierunku gór:

— Beskidy Zachodnie, które miałyby sięgnąć po rzekę Poprad,
— Beskidy Średnie od Popradu po linię Drohobycz-Użok,
— Beskidy Wschodnie rozciągające się na wschód od tej ostatniej 

linii.
Zdając sobie sprawę z niedoskonałości tego podziału K u b i j o w i c z  

dodatkowo wysuwa przypuszczenie, że Beskidy Średnie należałoby jesz
cze rozdzielić na część zachodnią, która sięga prawdopodobnie po linię 
Przemyśl-Ustrzyki Dolne-Solinka oraz część wschodnią, która obejmo
wałaby obszary leżące pomiędzy tą linią, a już dwukrotnie przedtem  
wymienioną — Drohobycz-Użok.

Ta ostatnia sprawa dotyczy już zagadnienia podziału poprzecznego 
Karpat. Zagadnienie to ma poza sobą znacznie starszą historię i wiele 
opublikowanych prób. Podkreślić trzeba, że mimo wszystkich modyfika
cji dość powszechnie przeprowadza się poprzeczną linię graniczną mię
dzy Karpatami zachodnimi i wschodnimi — doliną Sanu i Osławy bądź 
Solinki. Jest to już tradycyjne niejako powtarzanie stanowiska R e h -  
m a n a, który dokładniej wykreślił granicę między zachodnią i wschod
nią połacią i doprowadził ją do samego brzegu Karpat, wiodąc ją na 
ostatnim odcinku doliną rzeki Strwiąża [19].

Trudności bardziej zadowalającego i obiektywnego podziału Karpat 
fliszowych w kierunku poprzecznym i podłużnym podkreślano już nie
jednokrotnie. Najdobitniej podkreślił tę kwestię przed II wojną świato
wą P a w ł o w s k i  [16], a po tym okresie S r o k o w s k i  [23] i K l i 
m a s z e w s k i  [6]. Ten ostatni opublikował w 1947 r. interesującą roz
prawę, lecz sprawa mimo to nie posunęła się naprzód. Nadal jeszcze 
zachowały wartość jego stwierdzenia ,,...że większość pasm i grup gór
skich wyrasta z krainy o cechach podgórskich, co jest jedną z cech 
krajobrazu beskidzkiego”. Zdaniem autora ,,Nie ma tu uderzającej róż
norodności krajobrazów i dlatego podział Beskidów nastręcza duże trud
ności. Były one rozmaicie dzielone i nazywane, a granice przeprowa
dzane zupełnie dowolnie i bez uzasadnienia, przeważnie przełomami 
rzecznymi” (s. 144). Kwestia jest więc trudniejsza, niżby się na pierwszy 
rzut oka zdawało, i czeka jeszcze na choćby w pewnym stopniu zadowa
lające rozwiązanie, a to musi zostać poprzedzone szczegółowszymi ba
daniami terenowymi. Przy tej sposobności zdaje się, że wyniknie ko
nieczność dokonania pewnej rewizji w  dotychczasowej terminologii, re
wizji analogicznej do tych, które się dokonywały niejednokrotnie w za
kresie pojęć z geologii karpackiej. Pozwoliłaby ona na usunięcie nie
których terminów, dających niejednokrotnie mylne skojarzenia. Zanim
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to jednak nastąpi, z konieczności zmuszeni jesteśmy posługiwać się po
jęciami i terminologią, będącą dotychczas w najczęstszym użyciu.

Z uwagi na to, że tegoroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Glebo
znawczego odbędzie się na obszarze Karpat wschodnich, tym obszarom 
w dalszym ciągu poświęcimy więcej nieco uwagi.

Etapy rozwojowe Karpat fliszowych zostały ostatnio w krótkim, ale 
dobrym szkicu przedstawione przez K s i ą ż k i e w i c z a  [11J, w opar
ciu też o ważniejsze prace S a w i c k i e g o  [21] oraz Klimaszewskiego [8]. 
Oto jak przedstawia się kolejny przebieg najważniejszych wydarzeń. 
Fałdowanie się Karpat kończy się nasunięciem fliszu na formację solo- 
nośną w dolnym tortonie (przykrycie brzeżnej formacji solnej przez czo
łowe partie fliszu w okolicach Przemyśla, Bochni Wieliczki na Śląsku). 
Po tym akcie następuje częściowe wtargnięcie morza mioceńskiego na 
brzeżne partie sfałdowanych gór (środkowy torton, którego utwory znaj
dujemy najdalej od brzegu Karpat w obrębie kotliny Sądeckiej). W tor
tonie górnym całość Karpat zostaje dźwignięta ruchem jednostajnym  
w górę, co znajduje swe odbicie w cofnięciu się morza na dalekie przed
pola północne. Po tym dźwignięciu natury izostatycznej nastaje w Kar
patach okres zastoju tektonicznego. Przy nie zmieniającej się różnicy 
wysokości, dzielącej powierzchnie szczytowe gór od absolutnej bazy ero
zyjnej, w konsekwencji postępujących procesów erozyjno-denudacyj- 
nych dochodzi do wytworzenia się wielkiego poziomu zrównania, wzno
szącego się obecnie średnio od 200 do 250 m ponad współczesne dna 
większych dolin rzecznych. Ów’ poziom zrównania zachowany jest najle
piej wśród najwyższych części Karpat — obszarów beskidowych — 
i został nazwany przez S a w i c k i e g o  poziomem śródgórskim. Gene
zę poziomu śródgórskiego (beskidzkiego) wiąże się z najwyższym piętrem  
miocenu — z Sarmatem. W dolnym pliocenie (meot) następuje powtórne 
dźwignięcie całych Karpat en bloc i temu ruchowi wznoszącemu towa
rzyszy rozcinanie poprzednio wytworzonej powierzchni zrównania. Po 
zakończeniu ruchu wynoszącego w dolnym poncie następuje stabilizacja 
i dochodzi do ponownego nasilenia procesów denudacyjno-erozyjnych, 
w wyniku których struktury geologiczne zostają ścięte i wytwarza się 
nowa powierzchnia peneplenizacji — poziom podgórski, wznoszący się 
obecnie średnio 100— 120— 150 m ponad dnami główTnych dolin kar
packich rzek. Rozcięcie pionowe poziomu podgórskiego nastąpiło głównie 
podczas kolejnego, trzeciego już dźwignięcia całości Karpat, które da
tuje się na górny pont. Dodać należy, że w Karpatach rumuńskich no
tuje się jeszcze obecność ruchów tektonicznych z okresu górnego plio- 
cenu, które nie są znane na naszych obszarach. Pliocen reprezentuje na 
obszarach Karpat okres lądowy, w którym denudacja i praca płynących 
rzek dokonywały silnych przeobrażeń w  reliefie. Dowodem tego są spo
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tykane na wysokich poziomach żwiry rzeczne, w niższych zaś partiach 
osady żwirowe, piaszczyste i mułowe, zawierające bogate pozostałości 
ówczesnej ciepłolubnej flory. Żwirowiska i osady o drobniejszej frakcji, 
zawierające materiał karpacki, notowane są wielokrotnie na obszarach 
wyżyn środkowopolskich.

Rozwój morfologiczny Karpat fliszowych, który zdawał się być już 
ustabilizowany w górnym pliocenie, doznał poważnego zaburzenia w plej
stocenie. Kilkakrotne silne wahania przemieniały warunki klimatyczne 
z wybitnie ciepłych na wyraźnie, a nieraz i skrajnie chłodne lub mroźne. 
Nastąpiła generalna przemiana klimatu, który podczas czwartorzędu 
jest wyraźnie chłodniejszy w porównaniu z plioceńskim. Przy tym zaś 
kilkakrotnie powtarzające się wahania klimatyczne (okresy glacjalne 
i interglacjalne) wpływały na przemiany w charakterze procesów denu- 
dacyjnych w obrębie Karpat. Wytworzenie się lokalnych górskich lo
dowców oraz wtargnięcie lądolodu skandynawskiego w obręb Karpat, 
jako następstwo wielkiej perturbacji klimatycznej, spowodowało rady
kalną przemianę zespołów roślinnych na terenach, które podczas zlodo
wacenia maksymalnego (Cracovien wg nomenklatury Szefera) leżały 
w całości w strefie peryglacjalnej. Wietrzenie mrozowe i procesy soli- 
flukcyjne doszły wówczas do swego maksymalnego natężenia na tych 
obszarach, w mniejszym zaś natężeniu ponowiły się jeszcze w okresie 
dwu następnych okresów lodowych. Wówczas to zostały zapoczątkowane 
gołoborza i wielkie stożki piargowe oraz potężne ruchy mas skalnych. 
Niezależnie zaś od tego, lądolód skandynawski pozostawił po sobie przy
wleczony z poza obrębu Karpat materiał obcy. Materiał eratyczny skan
dynawskiego pochodzenia w drobnych okruchach i głazach średnich wy
miarów jest znajdowany jeszcze dziś powszechnie w brzeżnych partiach 
naszych gór fliszowych. Duże bloki eratyczne dziś raczej należą już do 
rzadkości, gdyż zostały prawie wyeksploatowane dla celów budownic
twa. O tym, że występowały one w większej ilości, świadczą głazy wmu
rowane w fundamenty i dolne części murów starych budowli, „rafy” 
tkwiące w korytach rzek (łożysko Sanu w Korytnikach na zachód od 
Przemyśla) i znajdowane okazy podczas eksploatacji resztek potężnego 
niegdyś zasypania lodowcowego (Pikulice pod Przemyślem). Przyjmuje 
się, że skandynawski lądolód przykrył brzeżne partie Karpat co naj
mniej do wysokości 400 m n.p.m. Wtargnął więc daleko w głąb, zwłasz
cza dolinami rzecznymi (w dolinie Wisłoki po okolicę Brzostka, w doli
nie Wisłoka po Frysztak, w dolinie Sanu po rejon Babice-Krzywcza, 
doliną Wiaru i Wyrwy po dział wodny San-Dniestr, gdyż na prawym  
brzegu Strwiąża, ale już poza brzegiem Karpat znajdowane były era- 
tyki). Utwory morenowe z tego okresu znajdowane są powszechnie pod 
pokrywą młodszych osadów przed tektonicznym brzegiem Karpat, za-



12

konserwowane niejako przed zniszczeniem osłoną piasków fluwioglacjal- 
nych (gl. Cracovien), oraz utworów kolluwialnych i pyłowych (gl. środ
kowo polski i bałtycki). Natomiast na grzbietach górskich, które były 
przykryte lądolodem, morena została rozmyta i znajdowane są tylko 
jej szczątki. Więcej już  materiałów morenowych (prawdopodobnie jed
nak na drugorzędnym złożu) znajduje się w głowach wycięć dolinnych, 
zorientowanych ku południowi. W dolinie Sanu, na zachód od Przemy
śla (Tarnawce) jeszcze obecnie występuje pokaźny płat moreny in situ 
na wysokiej terasie (40 m wysokości względnej licząc z pokrywą aku
mulacyjną). Profil wielkich żwirowni w Pikulicach, odsłaniający utwo
ry złożone bezpośrednio przez lądolód, jak też i utwory fluwioglacjalne, 
osiąga ja ce ponad 20 m miąższości, daje wyobrażenie o rozmiarach doko
nanego zasypania i zamaskowania rzeźby dawniejszej podczas maksy
malnego zlodowacenia. To zasypanie, jak też barykadowanie wylotów  
dolin karpackich bezpośrednio przez czoło lądolodu skandynawskiego, 
spowodować musiało radykalne przemiany w hydrografii Karpat fliszo
wych. W okresie maksymalnego zasięgu lądolodu w  głab Karpat spływ  
wód przynaimniei w części odbywał sie nie w kierunku przedpola Kar
pat. ale w kierunku, przeciwnym, ku obszarom centralnei depresii, ku 
Dołom Sanocko-Jasielsko-Gorlickim. Należy przyjąć istnienie w owym  
okresie wielkich ieziorzvsk zastoiskowych, które rozpościerały się od 
czoła lądolodu w  rfab dolin karpackich. Tam, gdzie nie istniały warun
ki do pełnego odwrócenia orientacii hydrograficzne! (dorzecze Dunaica), 
nastąpiło wieksze spietrzenie i większe zasypanie (w£ K l i m a s z e w 
s k i  e g o  s ie ^ i^ e  w dolinie Dunajca nawet do 120 mV

Podobne okresv nasilenia nrocesów wietrzenia, soliflukcii, tworzenia 
sie rozlewisk, podwyższania den dolinnvch przez zasvpvwanie, powta
rzały sie ieszrvp dwukrotnie, choć w mmeiszvm należeniu, podczas dwu 
koleinych. młods7vrh zlodowaceń. Znane sa dobrze opracowane profil^, 
w których na podstawach paleontolog!cznvch oparto datowanie teeo ro- 
d7?nu u tw o r ó w  w obrpbie Karpat. W Rostokaoh pod Jasłem stwierdzono 
istnienie jeziora w okresie ostatniego (ti. bałtyckiego) zlodowacenia. Peł
na i wvczerpuiaca charakterystyka utv/orów czwartorzędowych w Kar
patach nie jest jeszcze możliwa z dwu powodów:

— niedostatecznego mimo wszystko ich skartowania,
— trudności rozdzielenia stratygraficznego luźnvch materiałów  

w wielu odsłonięciach, w których brak wyraźnych śladów paleonto
logicznych.

Osady czwartorzędowe w Karpatach często znajdują się na złożach 
wtórnych, w wielu miejscach zostały doszczętnie wymiecione, tak że 
na powierzchnię odsłania się tylko lita fliszowa skała. Trzeba po prostu 
wyjątkowej okoliczności, podobnej do tej, którą mógł wykorzystać
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D z i e w o ń s k i  i S t a r k e l  [1], aby móc dokładniej i wnikliwiej 
rozpoznać całą złożoność i wielokrotność powtarzających się okresów 
zasypywania dolin i ich odgrzebywania w następujących po sobie okre
sach glacjalnych i interglacjalnych. W wynikach pracy tych dwu auto
rów teoretyczne założenia zostały potwierdzone, równocześnie stają się 
one kluczową pozycją dla wszystkich przyszłych systematycznych badań 
nad rozwojem geomorfologicznym poszczególnych części Karpat polskich 
w czwartorzędzie. Stwierdzenie klimatycznego charakteru rytmiki pro
cesów modelujących stoki gór i istnienie korelatywnych sedymentów, 
które dają się powiązać z czasowymi odcinkami czwartorzędu (pod wa
runkiem, że zalegają one in situ), ułatwia w znacznym stopniu zadanie 
przyszłym badaniom.

Z plejstocenem wiąże się występowanie w obrębie naszych Karpat 
utworu lessowego. Pokłady lessu najpokaźniej rozwinięte i prawie jed
nolitym płaszczem zalegające spotykamy na monotonnej i rozległej płasz
czyźnie, towarzyszącej tektonicznej krawędzi gór, na odcinku między 
Rzeszowem i Przemyślem. Grubość pokrywy lessowej jest tu znaczna, 
niekiedy osiąga kilkanaście metrów i przykrywa sobą starsze, niżej le
żące sedymenty wraz z mioceńskim podłożem. Ten to właśnie nadkład 
lessowy decyduje, że równolegle do brzegu Karpat zarysował się akumu
lacyjny jakby próg, tworzący strefę przejściową pomiędzy Niziną Sando
mierską. a brzeżnymi łańcuchami górskimi. Szerokość owego lessowego 
progu przykrawędziowego jest znaczna, miejscami osiąga prawie 20 km, 
a tam gdzie językami wchodzi w głąb gór wzdłuż dolin, jest jeszcze 
większa. Lokalnie pokrywa lessowa, formująca próg przykrawędziowy, 
przekracza morfologiczny brzeg Karpat. Płatami występuje less również 
i w obrębie brzeżnych łańcuchów górskich, lecz tutaj dokładne skarto
wanie jego rozmieszczenia napotyka już na duże trudności. Trudności te 
wynikają z kilku powodów:

— z istnienia zwietrzelin skał karpackich, które swoim składem me
chanicznym, a nawet chemicznym nieraz niewiele się różnią od wzorca 
skały, uważanej za tzw. typowy less pochodzenia eolicznego,

— z faktu silnego przeobrażenia lessu eolicznego w warunkach 
wilgotnego klimatu oraz natężenia procesów zmywnych złaziskowych, 
ułatwionych przez znaczniejsze nachylenia,

— z możliwości znajdowania na tych obszarach starszych od wieku 
bałtyckiego pokryw utworów eolicznych [13].

Podkreślić należy jeszcze raz z naciskiem, że współczesne procesy 
wietrzeniowe oraz przemieszczanie (złaziska, ruchy osuwiskowe, zmy
wanie) oraz etapowa czy ostateczna akumulacja (deluwium, kolluwium, 
proluwium i aluwium) produktów wywodzących się z fliszowych po
kładów kredy inoceramowej i drobnoziarnistych piaskowców i iłołupków
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warstw krośnieńskich, daje w końcowym efekcie sedymenty do złudze
nia przypominające less eoliczny, niejednokrotnie za taki uznawany i na 
zdjęciach kartograficznych znaczony. O powszechności występowania 
frakcji miałowej i pyłowej w skałach fliszu karpackiego świadczą naj
lepiej pokrywy madowe, zalegające na trasach rzecznych nie tylko 
w brzeżnych partiach górskich, ale także i we wnętrzu Karpat. Pow
szechnie też spotyka się pokrywy deluwialne na wszystkich załamaniach 
stoków oraz pokrywy kolluwialne — na powierzchni złożone w prze
wadze z frakcji pyłowej, a następnie dopiero ilastej, przy załomach 
łączących stoki i zbocza z płaszczyznami teras lub den dolinnych. Drob- 
noklastyczny charakter litologiczny wielu skał fliszu karpackiego spra
wia, że w niektórych profilach z trudem da się uchwycić granicę po
między pokładami zwietrzałymi, ale leżącymi jeszcze w pewnym pier
wotnym właściwym położeniu, a przemieszczonymi produktami zwiet- 
rzelinowymi, które, niejednokrotnie kieszeniami, wnikają bardziej w głąb 
pod powierzchnię typograficzną.

Procesami, które w okresie współczesnym holoceńskim powodują 
przemieszczenia na największą skalę, są oprócz złazisk często spotykane 
osuwiska. Rozwój procesów osuwiskowych w Karpatach związany jest 
z charakterem litologicznym skał fliszowych oraz z ich sposobem zale
gania, częstą zmiennością w składzie granulometrycznym i przepuszczal
nością na infiltrujące wody. Najliczniej osuwiska występują na wychod
niach miękkich i plastycznych skał eoceńskich (iły i iłołupki), lecz nie 
brak ich też i na zboczach zbudowanych ze skał wieku kredowego. Nie 
ulega dziś wątpliwości, że osuwiska karpackie należą do kilku generacji 
wiekowych. Prawdopodobnie ze starszych generacji pozostały do dnia 
dzisiejszego przeważnie tylko nisze osuwiskowe, zaś języki zostały w prze
wadze zniszczone. Niektóre formy osuwiskowe dziś zamarłe a zachowują
ce wszystkie elementy składowe, prawdopodobnie powstały z początkiem  
hclocenu. Inne tego rodzaju morfologiczne przejawy przemieszczeń mas, 
utworzone zostały w krótkim, epizodycznym akcie w okresach szczegól
nego nasilenia roztopów wiosennych, burzowych ulew letnich i powodzi, 
lecz później zamarły. Jeszcze inna grupa osuwisk, odgrywających naj
większą rolę w modelowaniu rzeźby współczesnej Karpat, to osuwiska 
trwałe, permanentne, występujące w miejscach wydobywania się wód 
gruntowych na zboczach, które zbudowane są z naprzemianległych po
kładów więcej przepuszczalnych i chłonących wodę atmosferyczną oraz 
warstw trudno przepuszczalnych, tworzących powierzchnie zjeślizgu. 
W takich sytuacjach procesy osuwiskowe zachodzą nieprzerwanie, 
a w sprzyjających warunkach pogody intensywność ich wzrasta i bar
dziej się uaktywnia. Rezultatem ich jest szybkie cofanie się ścian zbo
czowych w głowach dolinek (Kruhel k. Przemyśla) lub intensywne co
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fanie się całych zboczy, co doprowadza do tworzenia się swoistego rodzaju 
przełęczy pomiędzy sąsiednimi dolinami, należącymi do różnych do
rzeczy (Ruszelczyce-Skopów).

O potędze i gwałtowności procesów osuwiskowych w Karpatach fli
szowych w czasach współczesnych świadczą nowopowstające formy, jak 
wielkie osuwisko w Duszatynie (dorzecze Osła wy) w kwietniu 1907 r.
0 długości 3 km i kubaturze przemieszczonych materiałów ponad 10 min 
m3, czy osuwisko w Szymbarku wytworzone w 1913 r., liczne osuwiska 
uruchomione w dolinach karpackich w miesiącach letnich 1934 r. (jedna 
z największych powodzi) i osuwisko w Lipowicy koło Dukli z 1957 r. 
(przy tym ostatnim, niezależnie od warunków geologicznych i hydrolo
gicznych, przypuszcza się działanie impulsu sejsmicznego). Wspomniane 
osuwisko w Duszatynie obejmuje powierzchnię do 30 ha, licząc w to 
również i trzy jeziorka powstałe przez zatamowanie odpływu przez 
materiał skalny potężnego języka. Całość tego terenu z uwagi na ogrom 
form i niezwykłą genezę jeziorek została uznana za rezerwat przyrod
niczy. Tereny świeżych osuwisk wydają się być wdzięcznym polem do 
przeprowadzania obserwacji i badań przez gleboznawców, gdyż dostar
czają okazji do śledzenia postępu procesów glebowych:

— na świeżo odsłoniętych skałach fliszowych,
— na rumowisku skalnym.
Wydaje się też, że badania gleboznawcze oddałyby cenne usługi dla 

ustalenia chronologii osuwisk zamarłych [17, 28].
Obrywy zboczowe należą w Karpatach fliszowych do zjawisk znacz

nie rzadziej spotykanych i te zlokalizowane są przeważnie w bezpośred
niej bliskości koryt rzecznych. Procesy obrywiskowe z reguły zachodzą 
podczas wielkich powodzi rzecznych, kiedy podcięte zostają dolne części 
zboczy, a górne, tracąc równowagę, ,,odkłuwają się” od swego podłoża
1 z hukiem staczają w dół. Zespół warunków geologicznych i hydrogra
ficznych sprzyja też istnieniu w analogicznych sytuacjach stałych osu
wisk, których języki wkraczają nieraz w obręb koryta rzecznego (prawy 
brzeg Sanu poniżej Dynowa).

Powodzie w dolinach rzek karpackich występują z reguły w okresie 
wiosennych roztopów oraz czerwcowo-lipcowych obfitych opadów. Powo
dzie wiosenne, połączone z ruszaniem lodów i tworzeniem się zatorów, 
dokonują znacznie większe przemiany w morfologii dolin niż powodzie 
letnie. Wiosenne wody bowiem rozwijają silniejszą działalność erozyjną. 
Niszczone są wówczas nie tylko brzegi koryt, ale także i dna łożysk 
rzecznych tarciem kier lodowych. Powodziowe wody rzek karpackich 
niezależnie od ruchu rumowiska skalnego, przesuwanego i toczonego 
po dnie, niosą potężne ilości zawiesiny skalnej. Zawiesiny te nadają rze
kom karpackim w okresie przyboru wód charakterystyczną barwę żółtawo-
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brunatną. Opadając, wody te pozostawiają na zalanych terenach warstwę 
żyznego mułu, co najmniej kilka centymetrów grubego, w niektórych 
miejscach warstwa mułów pozostawianych przez jedną powódź docho
dzi do 20—30 cm. Tym tłumaczy się, że powierzchnie zalewowe (terasy) 
nawet we wnętrzu Karpat, mimo że zalegają na cokołach z litej skały 
lub pokładach żwirowych, u góry posiadają grube (nieraz kilku
metrowe) nadkłady pulchnych i urodzajnych mad, w skład których wcho
dzi przede wszystkim frakcja pyłowa. Sporadycznie znajdowany grubszy 
materiał skalny w pyłowych madach teras dolin karpackich pochodzi 
albo z transportu i akumulacji przez rzekę główną podczas katastro
falnych powodzi (jak np. w 1934 r., kiedy Dunajec, Wisłoka, Wisłok i San 
zniszczywszy fragmenty teras na całej ich wysokości rozrzuciły ma
teriał żwirowy pochodzący z podstaw akumulacyjnych na przyległych 
położonych niżej powierzchniach zalanych wodami powodziowymi), albo 
stanowi materiał ze stożków burzowych, wyniesionych na terasy po
wodziowe z niewielkich zlewni bocznych dolin, a rozwleczonych na
stępnie na większą przestrzeń już przez późniejsze spływy wód, mniej 
obciążone transportem skalnym.

Obserwacje nad procesami zachodzącymi współcześnie w korytach 
rzek karpackich dowodzą, że wszędzie dokonuje się pogłębianie łożysk 
i wyprzątanie luźnych materiałów — przy równocześnie postępującej 
nadbudowie powierzchni teras akumulacyjnych przez odkładanie na 
nich materiałów zawiesinowych. W profilach podłużnych koryt rzecz
nych natrafiamy po kolei na partie, w których z dna sterczą poprzecznie 
lub pionowo ustawione ławice sfałdowanych skał fliszowych i zmienia
jące się z nimi odcinki, gdzie dna łożysk przykryte są pokrywą począt
kowo ostrokrawędzistego, a następnie otoczonego już rumowiska. Ponie
waż usytuowanie owych „bystrzyn” i szypotów, oraz ,,głęboczków” 
wyścielonych żwirowiskiem jest uzależnione od budowy geologicznej, w y
kazują owe charakterystyczne odcinki wielką permanentność. Nawet 
po kilkudziesięciu latach odwiedzane ponownie miejsca poza niektórymi, 
drugorzędnymi zmianami nie zdradzają tendencji do przemieszczania 
się w dół, z biegiem rzeki.

Wracając do zagadnienia ogólnej tendencji pogłębiania się koryt 
rzecznych w Karpatach, nie umiemy dziś jeszcze z całą pewnością ocenić 
wielkości wpływu działalności człowieka na charakter owych procesów. 
Nie ulega tylko wątpliwości, że wpływ ten jest wyraźny i odbił się 
przede wszystkim w odcinkach rzek, przecinających brzeżne łańcuchy 
górskie, a zapoczątkowany został przez przeprowadzenie robót regula
cyjnych. Regulacja rzek na obszarze byłej Galicji, rozpoczęta przed około 
90 laty, poza umocnieniem brzegów i zwężeniem koryt polegała również, 
i to przede wszystkim, na skróceniu biegu rzek, co osiągnięto przez prze
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cięcie wszystkich niemal zakoli istniejących do tej pory w obszarach 
leżących na przedpolu Karpat. Skracano nawet niekiedy zakola rzeczne, 
leżące już w  obrębie Karpat. Rezultaty były nieraz wręcz zaskakujące 
wykonawców. Zamiast oczekiwanego polepszenia stosunków wodnych 
i sprawności bądź żeglowności rzek doprowadzono do ożywienia procesów 
erozyjnych i do zdziczenia rzek. Niektóre wodowskazy, zainstalowane 
po ,,ukończeniu” zasadniczego etapu prac regulacyjnych, zawisły w y
soko ponad obecnym średnim zwierciadłem wód ŵ  rzekach. Dodać 
trzeba, że owe prace regulacyjne prowadzone były w oderwaniu od 
innych poczynań gospodarczych na obszarach karpackich, wśród których 
najdonioślejsze znaczenie miała postępująca dewastacja lasów i zmniej
szanie ich ogólnej powierzchni. Ogólny rezultat jest taki, że rzeki kar
packie wylewają obecnie częściej i w rozmiarach o wiele groźniejszych, 
wahania wodostanów są silne i o krótkich okresach, wartość ich gospo
darcza i komunikacyjna coraz mniejsza.

Corocznie występujące powodzie w Karpatach związane są z sezo
nowym przebiegiem temperatur i opadów. Opady atmosferyczne w Kar
patach rosną wyraźnie w  miarę zwiększającej się wysokości ponad 
poziom morza. Już na brzegu północnym naszych gór zaznacza się sko
kowy niejako przyrost rocznej sumy opadów. Dalej zaś w głębi wszyst
kie miejsca osłonięte w stosunku do przeważających szlaków wędrówek 
niżów barometrycznych i wiatrów zaznaczają się jako obszary o mniej
szych opadach, wszystkie grzbiety są silniej i częściej zraszane. Różnice 
wysokości bezwzględnej silnie wpływają również na ilość dni z opadem 
śnieżnym w ciągu roku oraz na długość okresu trwania pokrywy śnież
nej. Jakże często obserwować można nawet nie w  głębi gór, lecz w par
tiach brzeżnych i na obrzeżeniach centralnej depresji karpackiej takie 
zjawisko: w  dolinach pada deszcz, a w tym samym czasie na grzbietach 
okolicznych, wznoszących się zaledwie 150—200 m wyżej pada śnieg. 
W kotlinach i w  osłoniętych dolinach zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty, 
na drzewach nabrzemiewają pąki, na przyległych zaś grzbietach leży jesz
cze zwarta pokrywa śnieżna. Rzeźba terenu, różnice wysokości, a nie
mniej i różnice w ekspozycji względem stron świata odgrywają doniosłą 
rolę w  kształtowaniu się lokalnych warunków klimatycznych. Do tego 
trzeba dodać, że położenie Karpat na południu naszego kraju, ich 
mniejsza szerokość geograficzna wywiera wpływ niepośledni na charak
ter i przebieg zjawisk klimatycznych. Jednym z przejawów oddziaływa
nia owego bardziej południowego położenia, mniejszej szerokości geo
graficznej obszarów karpackich, to wcześniej pojawiająca się tam wiosna 
w porównaniu do wyżyn środkowopolskich i nizin leżących jeszcze dalej 
ku północy. Stwierdzono już niejednokrotnie, że gdy np. na Wyżynie 
Lubelskiej śniegi zaczynają dopiero znikać z pól, to w  głębi dolin kar-

2 Roczniki Gleboznawcze
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packich mimo ich wyższego położenia hipsometrycznego, ale wskutek 
niższej szerokości geograficznej i większego kąta padania promieni sło
necznych, panowała już wiosna w pełni.

W kształtowaniu się stosunków klimatycznych naszych Karpat 
wschodnich poważną rolę odgrywa też ich wysunięcie ku wschodowi, 
w obszarach, na których zaczyna się odczuwać wpływ7 sąsiedztwa wielkiej 
masy kontynentalnej wschodniej Europy. Jednym słowem zaznaczony 
jest wyraźnie już kontynentalizm klimatyczny. Przejawem wpływu 
owego klimatycznego kontynentalizmu w tej części Karpat są takie zja
wiska, jak okresowe wysychanie źródeł, potoków a nawet i większych 
rzek podczas miesięcy letnich, kiedy opady są mniejsze od średnich 
wieloletnich. Owa nader charakterystyczna cecha klimatu naszych 
wschodnich Karpat kształtuje się w wyniku istnienia wyraźnego obni
żenia, które ogólnie można by nazwać obniżeniem dukielskim, aczkol
wiek rozmiary jego sięgają daleko na zachód i wschód od samej prze
łęczy, położonej na największym zwężeniu pasm górskich. Oddziaływanie 
klimatyczne owego obniżenia polega na częstym przelewaniu się mas 
atmosferycznych z obszaru Wielkiej Niziny Węgierskiej w poprzek 
Karpat ku ich północnym przedpolom. Najwyraźniej zjawisko to w y
stępuje podczas wiania znanych tamtejszym mieszkańcom silnych pory
wistych wiatrów południowych, nazywanych wiatrami dukielskimi, 
a przedstawiającymi rodzaj wiatrów halnych. Częstość występowania 
owych wiatrów halnych w Karpatach wschodnich jest znacznie większa 
niż dotychczas przypuszczano, a oddziaływanie na warunki klimatyczne 
tych obszarów — obok innych czynników — dominujące. Niestety, 
w obecnej chwili trudno zilustrować to stwierdzenie dokładniejszymi 
cyframi czy wskaźnikami przeliczeniowymi. Trudno też oddać całe zróż
nicowanie i mozaikowość lokalnych klimatów tych obszarów górskich, 
wysuniętych najdalej ku południowi, a równocześnie ku wschodowi 
i znajdujących się w zasięgu obniżenia bramy dukielskiej. Trudności te 
wynikają z niedostatecznej ilości stacji meteorologicznych na tym obsza
rze i braku stacji szczytowej w ogóle. Wszystkie dawniej i obecnie 
czynne stacje meteorologiczne na obszarze naszych wschodnich Karpat 
to stacje dolinne i tylko z ich notowań oraz luźnie poczynionych obser
wacji można wnosić o przebiegu zjawisk atmosferycznych w wyżej poło
żonych terenach. Oto dla przykładu kilka charakterystycznych cyfr:

U strzyki D olne  
Średnie m iesięczne tem peratury w  okresie 1891— 1930 

styczeń  —5,0 maj 12,0 w rzesień  12,0
luty —4,5 czerw iec 15,0 październik 7,3
m arzec 1,0 lip iec 17,0 listopad 2,1
k w iecień  6,5 sierpień  16,2 grudzień 2,0

Średnia roczna (1891— 1930) =  6,2.
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Średnie roczne sum y opadów

w ys. w m opad w  1. opad w  1.
n.p.m. 1891— 1930 1951— 1960

Baligród 445 847 mm 837 mm
B rzegi D olne 832 „
K om ańcza 832 „
Jabłonki 576 987 „
Lesko 738 „
Sm olnik 525 881 „
T eleśnica O szwarow a 453 858 „
U strzyki D olne 453 910 „
Cisną 540 1005 „
W etlina 700 1039 „

Brzegi D olne  
Baligród  
Kom ańcza  
Cisną

Liczba dni z opadem  
śn ieżnym  w  okresie  

1954— 1959

54 
49 
42 
49

Liczba dni z pokryw ą  
śnieżną w  okresie  

1954— 1959

94
79
81

103

C zęstotliw ość kierunków w iatru i ciszy  w  %

M iejscow ość N NE E SE S SW  W NW  C isza

Lesko  
Brzegi Doi. 
Baligród  
Komańcza

5,1
2.9
5.9 
9,0

4,2
6,8
1,8
5,6

6,2
5.6
2.7 
8,4

5.3
4.4 
3,1 
9,0

20,0
8,2

34,3
12,0

10,5
15,3
3.1
3.2

8,4
12,0

5,1
11,1

15,2 25,1
6,8 38,0

12,6 31,4
6,7 35,0

Zsumowana częstotliwość wiatrów o składowej S wynosiła w tym  
okresie: dla Leska 35,8%, dla stacji: Brzegi Dolne 27,9%, Baligród 
40,5%, Komańcza 24,2. Natomiast stacja Smolnik, położona bardziej 
w głębi gór, wykazała dla okresu obserwacyjnego 1891— 1930 aż 60% 
wiatrów południowych, 25% z kierunku północnego, a pozostałe 15% 
przypadało na inne kierunki i ciszę. Średnia prędkość wiatrów południo
wych we wszystkich wyżej podanych stacjach była zawsze większa w po
równaniu z prądami powietrznymi o pozostałych kierunkach [9].

Pośrednią, nie mniej cenną wskazówką, charakteryzującą warunki 
klimatyczne w grzbietowych partiach naszych Bieszczadów, jest dość 
wyjątkowe, jak na te stosunki hipsometryczne, występowanie górnej 
granicy lasu. Pierwotny charakter lasów karpackich zarówno na zboczach 
i grzbietach Podgórza, jak też i w wyższych obszarach beskidzkich, nosił

2*
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wybitne piętno regla dolnego, w którym przeważały buki i jodły. W doli
nach zaś i to zarówno na szerokich, płaskich terenach dennych, jak też 
w  wąskich, głęboko wciętych w zbocza erozyjnych formach, panowały 
lasy łęgowe.

Górna granica lasów w Bieszczadach, ponad którą rozciąga się już 
strefa połoninna, występuje w najwyższych częściach. Ponieważ grzbiety 
górskie Bieszczadów nie sięgają zbyt wysoko (najwyższy szczyt na tere
nie naszego państwa Tarnica — 1348 m n.p.m.) to osobliwe zjawisko bu
dziło od dawna zainteresowanie i dyskusję. Problem pojawienia się gór
nej granicy na takiej wysokości zadziwia tym bardziej, że w skład lasu, 
tworzącego na grzbietach połoninnych rubieże pionowego zasięgu, wcho
dzi przede wszystkim buk (Fagus sïlvatica). Przed czołem ściany zespołów 
bukowych brak na połoninach bieszczadzkich pasa kosówki, która 
w  innych częściach Karpat fliszowych pojawia się regularnie na pograni
czu lasu i hal (Babia Góra, Pilsko i in.). Miejscami tylko pojawiają się 
zarośla kosej olchy, a z reguły natomiast przejście między bukowym  
reglem i połoninami stanowi wąska strefa skarlałej, płożącej się krzy- 
wulcowatej buczyny (egzemplarze liczące po 40 lat wieku osiągają śred
nicę zaledwie kilkunastu cm w przekroju).

Brak górnego regla w Bieszczadach tłumaczy się niekiedy przyczyna
mi wiążącymi się ze zmianami klimatów i geograficznych zasięgów roślin 
~w czwartorzędzie, niekiedy zaś w tym zjawisku upatruje się również 
skutki niszczącej działalności człowieka. U. H o ł o w k i e w i c z  w I860 r. 
postawił tezę [5J, że górna granica lasów w Bieszczadach jest pochodzenia 
antropogenicznego, że wytworzyła się w  wyniku stuleciami prowadzonej 
na tych obszarach gospodarki pastersko-połoninnej. Wypasy owiec, inten
sywnie prowadzone w Karpatach fliszowych od czasów wołoskiej koloni
zacji, konieczność powiększania terenów wypasowych i zapotrzebowanie 
na materiał opałowy oraz budulcowy (budowa kolib i zagród) była czyn
nikiem dodatkowym, który spowodował sztuczne obniżenie granicy lasu 
w  Bieszczadach.

Znacznie jednak większa grupa badaczy widzi w górnej granicy lasów 
bieszczadzkich zjawisko naturalne. Najbliżej trafnego rozwiązania przy
czyny tego fenomenu był K r y g o w s k i  [10], który tak wyjątkowo 
nisko wykształconą granicę lasów tłumaczy szkodliwym działaniem wiat
rów, nadciągających z południa. Przyczyna istotna zdaje się być bardziej 
złożona i wywodzi się z kilku źródeł. Po pierwsze, momentem zasadni
czym jest mała masywność i niewielkie wysokości grzbietów bieszczadz
kich. Wiadomo zaś, że wraz ze wzrostem średniego wzniesienia i masyw- 
ności gór wznosi się też linia górnej granicy lasów. Uwidacznia się ten 
związek nawet i na grzbietach Bieszczadów, jak dowodzą tego niżej po
dane cyfry:
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N azw a grzbietu  
połoninow ego

M aksym alna
w ysokość
grzbietu

M aksym alna w ysokość  
naturalnej górnej 

granicy lasu
Połonina C aryńska  
M ała R awka  
W ielka R aw ka  
Sm erek  
W etlina

1297
1269  
1303  

1223
1270

1176
1257
1263
1144
12 2 4

Obserwacjom poczynionym w I960 i 1961 r. [3] na obszarze wyżej 
wymienionych połonin (grzbietów) sprzyjała następująca okoliczność. 
Początek drugiej wojny światowej i przeprowadzenie granicy między 
ZSRR a obszarem okupacji niemieckiej przerwał wiekowy okres wypasu 
owiec na tych terenach. Połoniny te nie były wypasane też w ostatnich 
latach wojennych i w okresie od 1945 do 1954/55 r. Nawet w  la
tach następnych intensywność wypasów jest znikoma w porównaniu 
z okresem sprzed 1939 r. Można było założyć, że jeśli słuszna byłaby 
teza o całkowicie sztucznym charakterze górnej granicy lasów w Biesz
czadach, to przytoczona okoliczność, mianowicie przerwa w wypasach 
i spadek intensywności tej gospodarki, powinna się przejawić w ponow
nym awansie lasu na obszary wyżej położone, z których las został przez: 
człowieka usunięty. Okazało się jednak, że tylko w niektórych przypad
kach obserwować można niejaki awans młodych siewek bukowych na 
wyżej położone tereny. Z reguły następuje to w tych miejscach, gdzie 
granica lasu została rzeczywiście sztucznie obniżona (co można stwierdzić 
na podstawie braku strefy krzywulców przy zwartej ścianie lasu). Na
tomiast nie obserwuje się wdzierania siewek bukowych powyżej zacho
wanej strefy skarlałej buczyny. Te cechy charakterystyczne pozwoliły  
też na ocenę procentu długości sztucznej i naturalnej długości przeba
danej granicy lasów.

Istnienie strefy karłowatej płożącej się buczyny powyżej ściany lasów 
tłumaczyć należy oddziaływaniem wiatrów, które, jak już podkreślono, 
wieją w tych terenach głównie od strony południowej i rozwijają dużą 
siłę. Mechanicznym swym działaniem wiatry te hamują wzrost drzew, 
kształtują też egzemplarze drzew ,»sztandarowych”. Podczas zimy prze
wiewają śniegi, które zwalając się na młody podrost łamią go i znie
kształcają. Dodatkowo działa też niekorzystnie wysuszanie gleb w okre
sach wegetacyjnych przez wiatr halny. Wreszcie jeszcze taki czynnik, jak. 
stosunkowo niewysoka średnia suma roczna opadów i jałowość podłoża,, 
złożonego z piaskowców kwarcytowych, dodatkowo przyczynia się do  
wytworzenia niekorzystnych warunków dla wegetacji drzewnej.

Poczynione uwagi nie wyjaśniają jeszcze prawdopodobnie całości 
zagadnienia górnej granicy lasów w naszych Bieszczadach.

W najbliższym czasie przystąpi się do zebrania dodatkowych obser—
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wacji z obszaru grzbietów połoninowych oraz do zebrania uzupełnia
jących danych na terenach już pobieżnie zeksploatowanych. Stan znajo
mości tego zagadnienia przedstawia sie zresztą w podobnych mniej wię
cej zarysach, jak w wielu innych dziedzinach składających się na fizjo
grafię Bieszczadów oraz przyległych części naszych Karpat.
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. А . М А Л И Ц К И

ЗАМ ЕТКИ О Ф ИЗИОГРАФ ИИ ФЛИШ ЕВЫ Х К А РП АТ  

К а ф е д р а  Ф и з и ч е с к о й  Г е о г р а ф и и  У н и в е р с и т е т а  и м . М а р и и  К ю р и - С к л о д о в с к о й ,  Л ю б л и н

Р е з юм е

Приведена деф иниция ф лиш евы х Карпат, характеристика ф лиш евой серии, 
его генезис. Подавая способы деления Карпат на ф изиограф ические единицы  
автор отмечает, что они несовершенны, так как основаны на орографических  
критериях. Значительно более обосновано старое деление, которое находит от
раж ение в вековы х народны х названиях таких как: Бескид, Бескиды, Долы., 
П одгуж е.

После заверш ения процесса складчатости флиш евы е Карпаты подвергались  
последовательно процессам сглаживания и вертикального рассекания. Больш ие 
изменения произош ли в плейстоцене вследствие вторжения в территорию гор 
Скандинавского ледника. Ю жная граница ледникового покрова доходила до 
линии соединяющ ей местности: Б ж остэк в долине Вислоки, Фрыштак в долине 
Вислока, окрестность Б абиц-К ж ы вчи в долине р. Сан и дальш е по водораздел  
р. Вырвы и Днестр. Б пойме р. Сан по настоящий день видны ещ е наносы из 
эпохи оледенения „Cracovien” толщ ей в 20 и более метров. В торж ение ледника 
в Карпатские горы вызвало большие гидрографические изменения. Это был 
такж е период интенсивных солифлю кционны х процессов, последовательно ож и 
ваю щ их во время дальнейш их гляциалов. Исследования И. Дзеваньского и 
Л. Старкля в долине верховья р. Сан доказывают наличие сильного влияния  
гляциальны х периодов на формирование склонов и погребение долинны х форм.

С периодом плейстоцена связано появление лёссовы х отложений в крайних  
частях Карпат. Автор подчеркивает необыкновенную трудность выделения не
сомненно эоловы х пылеватых отложений от других отложений с аналогичным  
механическим составом, но иного происхож дения. Особенно продукты  выветри
вания карпатских горных пород почти идентичны с эоловым лесом. В неко
торы х районах возможно наличие более старых лёссовы х отложений, под
вергнутых во время самого молодого (Балтийского) оледенения сильному прео
бражению  и перемещению. В горных породах П ольских ф лиш евы х Карпат
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повсеместно обнаруживаю тся ф ракции грубо- и мелкопылеватые. Не удиви
тельно, что эти фракции преобладают и в покрове мадовых зал еж ей  располо
ж енны х на террасах рек в пределах горных долин.

Подчеркивая роль осыпей в формировании склонов и дислокации камени
стого материала автор отмечает огромное значение почвенных исследований, 
могущ их оказать ценную услугу при определениях хронологии этих процессов  
и форм. О степени развития осыпей во ф лиш евы х Карпатах свидетельствует  
осыпь в Душатине, которая охватывает в целом площадь в 30 га. Оживление 
этих процессов в последнее время сочетается с общим явлением врезания кар
патских рек, вызванным преимущ ественно несоответственно проводимой регу
ляцией. W  ‘

Восточные Карпаты, леж ащ ие в пределах Польши, независимо от характер
ны х особенностей горного климата, обнаруживаю т такж е и некоторые признаки  
континента л изма. Проявляется это м еж ду прочим в сильном высыхании рек 
и ручьев в летний период. Меньшая высота горных хребтов этой части Карпат  
способствует возниковению течений масс воздуха наплываю щ их со стороны  
Больш ой Венгерской Низменности. Дуют здесь длительные порывистые ветры, 
называемы е местными жителями „дукельскими” ветрами. Они имеют все свой
ства ф ёнов (горно-долинных ветров) и оказывают вредное влияние на расти
тельность.

В наиболее восточном уголке П ольских ф лиш евы х Карпат удивительно  
низка верхняя граница леса. Многие авторы предполагали, что граница леса  
в Б ещ адах образовалась вследствие вмещательства человеческой деятельности. 
Однако проверенные в последнее время исследования указывают, что явление 
ото вытекает из совокупности местных естественны х условий. Появление в ер х
ней границы леса в Б ещ адах, при их относительно небольшой высоте (наивыс
ш ая точка 1348 м) тем более удивительно, что здесь нет зоны хвойного леса. 
До самого края лесной зоны доходит бук (Fagus silvatica), который постепенно 
вы рож дается и на переходе в горные луга (полонины) образует узкую  зону  
кустарниковы х стелящ ихся особей.

Польские Восточные Карпаты  являются в настоящ ее время наименее иссле
дованной территорией и скрывают в себе ещ е много интересны х явлений.

A . M A L IC K I

C h a i r  o f  P h y s i c a l  G e o g r a p h y ,  M a r ia  C u r i e - S k ł o d o w s k a  U n i v e r s i t y  L u b l in

SOME NOTES ON PHYSIOG RAPHY OF THE FLYSCH C AR PATH IANS

S u m m a r y

Starting w ith  a defin ition  of the F lysch  C arpathians, the character of the 
F lysch  series and their genesis, author presents attem pts to divide the Carpathian  
Mts. into physiographic units, arriving at the conclusion that such efforts — 
since based on orographic criteria — are g iv in g  inadequate results. M uch greater  
justification  has the form er partition w hich finds its expression in the old 

traditional popular nam es: B eskid, B eskidy, D oły, Podgórze.
A fter conclusion of the fo ld ing process, the F lysch  C arpathians underw ent 

leve llin g  and vertica l cutting. Great changes occurred in the P leistocene, notably  
ow ing to penetration  of the Scandinavian ice-cap  into this area. In the eastern
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part of the F lysch  Carpathians, the line of farthest reach of the ice -cap  passed  
approxim ately through the present v illages o f B rzostek in the W isłoka river va lley  
and F lysztak  in the W isłok valley , the environs of Babia K rzyw cza in the San  
valley  and farther on through the W yrw a-D niestr w ater-d iv ide. In the San basin  
are still extan t sedim ents from  the Cracovian G lacial Epoch, 20 and m ore m eters  
thick. The intrusion  of the ice-cap  in the Carpathians caused great changes in  
hydrography of the region. It w as also a period o f heavy solifluctional processes 
w hich becam e active again in the subsequent glacial periods. R ecent research  
by J. D ziew ański and L. S tarkel in the upper reaches of the San river proves 
the heavy  im pact of the glacial periods on m oulding of slopes and fillin g  of 
va lley  form ations.

R elated to the P leistocene epoch is -the occurrence of loess deposits in the 
m arginal parts of the C arpathians. A uthor stresses the unusual d ifficu lties in 
distingu ish ing betw een  the undoubtedly aeolian loam  deposits and those of other 
form ations of sim ilar m echanical com position but d ifferen t genesis. N otably the 
w eathered  Carpathian rocks (of the Krosno layers and the Inoceram ów  lim estones) 
give a product w hich  in every  respect is alm ost identical w ith  aeolian loess. It 
is also possib le that on som e areas occur older loesses whlich during the youngest 
(so called Baltic) g laciation  period have undergone strong transform ation and 
displacem ent.

The very  fin e sand and silt fractions are ubiquitous in the F lysch  rocks of 
the P olish  C arpathians. This exp la ins the predom inance of those fractions in 
alluvial „m adas” overlaying river  terraces in (the range o f the) m ountain va lleys.

S tressing the role of landslides in m oulding of h ill slopes and d isplacem ent 
of rock m aterial, author points out the im portance of pedologie investigations  
w hich m ay render valuable serv ices in estab lish ing  the chronology of those pro
cesses and form s. The m agnitude o f landslide processes is illustrated by a landslip  
at D uszaton w hich  com prised a total area of 30 ha. The recent rev iva l of those  
processes is related to the generally  observed progressive vertica l corrasion of 
Carpathian river beds, due m ainly to inappropriate regulation m easures.

The part of the eastern  C arpathians ly ing  on Polish  territory show s, in 
addition to the typ ical characteristics of a m ountain clim ate, also som e continental 
features. This becom es apparent e.g. in the strong drying-up  o f rivers and stream s 
in the sum m er m onths. The m uch low er m ountain ridges in this part of the 
Carpathians g ive free play to air currents arriving from  the Great H ungarian  
Plain. In th is situation arise lon g-lastin g  gusty w inds, called by the local popula
tion „Dukla w in d s”. They show  all features of foehn w inds and ex ercise  an 
injurious in fluence on vegetation .

A n in teresting phenom enon is to be observed in the farthest eastern  corner 
of the P olish  F lysch  C arpathians, the B ieszczady, nam ely an unusually low  upper 
borderline of tree stands. M ost authors attributed th is fact to devastation  by 
m an’s activ ities. R ecent research and observations have how ever show n that 
th is phenom enon is caused by a num ber o f natural local conditions. The ex isten ce  
of an upper forest border on a m ountain range of re la tively  low  elevation  (highest 
elevation  1348 m  a.s.l.) is espeoially  strik ing in v iew  of the absence of a zone of 
con iferoust-trees. The beech (Fagus silva tica )  reaches the upper tree line, dw arfing  
w ith  rising elevation  and form ing in the transition  region to m ountain m eadow s 
(połoning) a narrow  zone o f bushy creeping individuals.

The eastern  P olish  Carpathians are in  every  respect one of the least know n  
and studied parts of the country, though m any in teresting phenom ena lie  hidden  
there.


