


Orogeneza (ruchy górotwórcze) –
powstawanie gór



SUPERKONTYNENT –

połączenie się wszystkich lub 
większości płyt kontynentalnych w 
jedną całość



Rodinia - jeden z najstarszych znanych superkontynentów w geologicznej 
historii Ziemi.
Rodina uformowała się pod koniec mezoproterozoiku, około 1,2 - 1,1 mld lat 
temu. W okresie 720-540 Ma na jej brzegu utworzył się orogen kadomski. We 
wczesnym kambrze rozpadła się m.in.  na Laurencję i Baltikę.



Orogeneza kaledońska

kambr - dewon



KALEDONIDY

źródło: wikipedia



Laurusja – paleozoiczny superkontynent, powstały w końcu syluru i istniejący aż
do karbonu. Utworzył się w wyniku kolizji Laurencji i Bałtyki. W miejscu kolizji
powstały kaledonidy.

źródło: wikipedia



Orogeneza waryscyjska
(hercyńska)

dewon - perm



Gondwana – południowy superkontynent, istniejący w paleozoiku i na początku 
mezozoiku

źródło: wikipedia



WARYSCYDY

źródło: wikipedia



PANGEA

Pangea – superkontynent istniejący na Ziemi w okresie pomiędzy 300 a 
180 milionów lat temu. Słowo "Pangea" pochodzi z greki i w wolnym 
tłumaczeniu znaczy "Wszechziemia"

źródło: wikipedia



źródło: wikipedia



Orogeneza alpejska

trias – R



ALPIDY
Powstałe w orogenezie alpejskiej wskutek zderzenia napierających z południa płyt afrykańskiej, arabskiej i 

indoaustralijskiej z płytą eurazjatycką
Są to najwyższe i najmłodsze góry na Ziemi. Należą do nich między innymi: Himalaje, Alpy, Pireneje, 

Karpaty, Andy, Apeniny, Góry Betyckie, Góry Dynarskie, Kordyliery.
W Polsce alpidy obejmują Karpaty, w tym Tatry i Pieniny.

źródło: wikipedia



A jak to było u nas?



TERRAN –
obszary w obrębie orogenu
(górotworu) różniące się historią
geologiczną od otoczenia, od 
którego są oddzielone uskokami

Mikrokontynent – obszar 
rozdzielony skorupą oceaniczną



Mazur i in. 2010



Mazur i in. 2010



Żelaźniewicz 2005



Żelaźniewicz 2005
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rowy i zręby są strukturą tektoniczną nie formą rzeźby !



- skały magmowe
- skały metamorficzne
- skały osadowe

- proterozoiczne (starsze niż 550 mln lat)
- paleozoiczne (550 – 250 mln lat)
- mezozoiczne (250 – 65 mln lat)
- kenozoiczne (65 mln lat do dziś)

- kadomskiej (późny proterozoik do wczesnego ordowiku)
- kaledońskiej (ordowik – wczesny dewon)
- waryscyjskiej (dewon - karbon)



Przedgórze Sudeckie

Sudety Środkowe

Sudety Zachodnie

Sudety W
schodnie

Pogórze Zachodniosudeckie



Podział geologiczny bloku dolnośląskiego

blok przedsudecki

monoklina przedsudecka

S        U         D         E        T        Y

struktura 

śląsko - morawska



Podział geologiczny bloku dolnośląskiego – główne struktury tektoniczne
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Grocholski 1975
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Strefa tektoniczna, która składa się na uskok sudecki brzeżny, ukształtowała się
około 300 mln lat temu. Jednak w geologicznej przeszłości architektura uskoku 
prezentowała się całkiem przeciwnie do sytuacji obecnej. Blok przedsudecki był
obszarem górskim, a współczesne góry stanowiły obszar obniżony. Inwersja 
uskoku, miała miejsce kilkanaście milionów lat temu.



Podział geologiczny Sudetów 
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SUDETY ZACHODNIE



Mazur i in. 2010



Mazur i in. 2010





Sudety Zachodnie –

obejmują wschodnią część masywu łużyckiego, masyw
karkonosko-izerski, jednostkę metamorfiku kaczawskiego i 
zgorzeleckie pasmo łupkowe.

Jednostki Sudetów Zachodnich uległy deformacji w okresie pomiędzy późnym
dewonem i wczesnym karbonem. 

Deformacja zakończyła się ekshumacją („wynurzeniem” skał na powierzchnię) 
kompleksów metamorficznych i rozpoczęciem z końcem karbonu sedymentacji w 
permomezozoicznej niecce północnosudeckiej

Mazur i in. 2010



Mazur i in. 2010



Sudety Środkowe –
obejmują masyw sowiogórski, wraz z otaczającymi go 

fragmentami ofiolitu środkowosudeckiego, masywy
kłodzki i orlicko-śnieżnicki, metamorficzne pasma łupkowe
Nového i Starého Mìsta, metamorfik zabrzeski i Kamieńca
Ząbkowickiego, strefy ścinania Niemczy i Skrzynki oraz
masyw amfibolitowy Niedźwiedzia

Mazur i in. 2010



Mazur i in. 2010



Sudety Wschodnie –
Pasmo Stareho Mesta, Masyw Jeseników, karbońskie 
osady morawsko-śląskiego basenu przedgórskiego oraz 
na położony na północy masyw strzeliński

Pasmo-fałdowo nasuwcze związane ze strefą kolizji dwóch 
kontynentów (od zachodu wschodnia część masywu czeskiego -
terran moldanubski - nasunął się w kierunku wschodnim na terran

brunovistulicum)

Mazur i in. 2010



Mazur i in. 2010





Kompleks kadomski - skały o wieku około 600 mln lat

Skały tego kompleksu, tworzące fragmenty krystalicznego podłoża, zostały 
udokumentowane Sudetach w bloku karkonosko-izerskim, w krystaliniku orlicko-
bystrzyckim i krystaliniku Lądka–Śnieżnika, tworzącymi razem tzw. kopułę
orlicko-śnieżnicką, w metamorfiku kłodzkim oraz w krystaliniku Wzgórz 
Strzelińskich na bloku przedsudeckim. 

Najstarsze skały są reprezentowane przez fragmenty neoproterozoicznych serii 
pochodzenia osadowego, czyli tzw. suprakrustalnych, w które intrudowały
granitoidy, zdeformowane następnie i tworzące dziś kompleksy ortognejsów.

Do serii suprakrustalnych należą m.in. skały izerskich pasm łupkowych oraz łupki 
z Czarnowa we Wschodnich Karkonoszach (jednostka Kowar–Czarnowa), 
kompleks skalny serii strońskiej w kopule orlicko-śnieżnickiej, łupki krystaliczne 
krystaliniku Wzgórz Strzelińskich oraz seria łupkowa metamorfiku
kamienieckiego we wschodniej części bloku przedsudeckiego.

Cwojdziński i Kozdrój 2007



Morze cechsztyńskie

Wg: P.A. Scholle, T. M. Peryt, D. S. Ulmer-Scholle 1994

laguna mułowa

szelf węglanowy

stok siarczanowy
centrum basenu

basen solny



Żelaźniewicz 2005



Na obszarze Dolnego Śląska stwierdzono 
314 powierzchniowych wystąpień skał
bazaltowych (Jerzmański i Śliwa 1979)

WULKANIZM  TRZECIORZĘDOWY (PALEOGEN - NEOGEN)





Czwartorzęd - 1,75 mln lat



WYBRANA LITERATURA
Przeszłość geologiczna; w Przyroda Dolnego Ślaska – Andrzej Żelaźniewicz 2005

Sudety Przewodnik Geoturystyczny – Stefan Cwojdziński i Wiesław Kozdrój 2007

Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów –
Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski i Jacek Szczepański –
Przegląd geologiczny vol. 58, nr 2, 2010

Regionalizacja tektoniczna Polski – Polska południowo-zachodnia –
Andrzej Żelaźniewicz, Paweł Aleksandrowski
Przegląd geologiczny vol. 56, nr 10, 2008

Strona Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
http://geopark.org.pl/Wydawnictwa/WaloryPrzyrody.pdf

Geologia zachodniej części Geoparku Wzgórz Niemczansko-Strzelińskich -
Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej: W: Walory przyrodnicze Wzgórz 
Niemczańsko-Strzelińskich. T. 2 / red. Robert Tarka, Bartosz Jawecki, 
Krzysztof Moskwa. - Strzelin : Ocean, 2014. - S. 71-80.



Fot. R. Knapik

DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ
ZA ZA 

UWAGUWAGĘĘ!!


