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1 1. wprowadzenie

1.1. problem badawczy

Historię badań nad neotektoniką w kontekście jej przejawów w morfologii obsza-
ru przedstawił W . Zuchiewicz (1995d) . Autor ten omówił także szczegółowo zagad-
nienia terminologiczne, odnoszące się do przejawów względnie młodej mobilności 
tektonicznej . Następują one po ruchach fałdowo-nasuwczych ostatniej na danym 
obszarze orogenezy lub w okresie, kiedy ustabilizowało się aktualne pole naprę-
żeń (Zuchiewicz 1985, 1995d, 1995e, 2001, 2010) . Spośród ważniejszych procesów 
neotektonicznych w obszarach wewnątrzpłytowych wymienia się dźwiganie/obni-
żanie eustatyczne, przejawy regionalnej ekstensji, tworzenie nabrzmień lub rowów 
tektonicznych, pochylanie bloków skorupy ziemskiej oraz rotacje bloków wokół 
osi pionowej (Zuchiewicz 2001 i literatura tam cytowana) . Procesy te przebiegają 
powoli (od ułamków milimetra do kilku centymetrów w skali roku) lub w trakcie 
wstrząsów sejsmicznych w sposób bardzo szybki (Wallace 1986) . Zmiany te są mniej 
lub bardziej wyrażone w cechach rzeźby, stąd też W . Teisseyre (1893) użył po raz 
pierwszy terminu „orotektonika” do opisu form genetycznie związanych z neotek-
toniką . Z czasem wprowadzono analogiczne znaczeniowo pojęcie „morfotektonika” 
(Kober 1928), które odnosi się do tektonicznej interpretacji form rzeźby terenu 
(Bates, Jackson 1987) . W tym samym czasie M . Panizza et alii (1987) wprowadzili 
termin „morfoneotektonika” w kontekście analizy zależności pomiędzy cechami 
form rzeźby a neotektoniką (współczesnymi ruchami tektonicznymi) . 

Procesy neotektoniczne mogą wpływać na cechy rzeźby w sposób bezpośredni 
lub pośredni . W strefach współcześnie pasywnych, do których należy annopolsko-
-lwowski segment pasa wyżynnego, przejawy neotektoniki mają charakter pośredni 
i polegają na adaptacji krajobrazu do zmienionych/zmieniających się warunków 
strukturalnych . Takie przejawy wyrażone są w prostoliniowych grzbietach/krawę-
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dziach lub dolinach, zmianach biegu koryt i układu sieci rzecznej, ujściowych odcin-
kach dolin bocznych pod kątem 90° do doliny głównej, przeciwprądowych ujściach 
dolin bocznych do doliny głównej oraz kaptażach (Panizza, Piacente 1978; Panizza 
1982; Della Seta et al . 2004) . Szczególną uwagę przywiązuje się do badań uskoków 
aktywnych, zwłaszcza w obszarach zagrożonych sejsmicznie . Definicje uskoku ak-
tywnego są w związku z tym bardzo rozbieżne (Zuchiewicz 2001) . W pasywnych 
obszarach platformowych za uskok aktywny przyjmuje się taki, który przejawiał mo-
bilność w ciągu ostatnich 700 tys . lat (od środkowego plejstocenu) (Trifonov 1995) . 

Do form rzeźby związanych z młodymi uskokami należą m .in . lica trójkątne 
(Cotton 1958; Anderson 1977; Wallace 1977, 1978; Bloom 1978; Briais et al . 1990; 
Stewart, Hancock 1990; Masana 1996; Ellis et al . 1999; Carozza, Delcaillau 2000; 
Zuchiewicz, McCalpin 2000; Cuong, Zuchiewicz 2001; Della Seta et al . 2004; Badura 
et al . 2007; Gürbüz, Gürer 2008; Shtober-Zisu et al . 2008; Bafti 2009; Goswami 
et al . 2009; Faghih et al . 2012; Özkaymak, Sözbilir 2012), deformacje podłużnych 
profili dolin (Langbein 1964; Hack 1973; Wallace 1977; Zuchiewicz 1980b, 1981; 
McKeown et al . 1988; Chorowicz, Deffontaines 1993; Krzyszkowski, Pijet 1993; 
Krzyszkowski, Stachura 1993; Kukulak 1993; Kuśmierek, Magiera 1993; Gomez 
et al . 1996; Demoulin 1998; Sołtysik 1998; Snyder et al . 2000; Kirby, Whipple 2001; 
Buraczyński 2003; Jamieson et al . 2004; Molin et al . 2004; Arisco et al . 2006; Kas-
sner et al . 2006; Gürbüz, Gürer 2008; Larue 2008; Maroukian et al . 2008; Shtober-
-Zisu et al . 2008; Figueroa, Knott 2010; Joshi et al . 2010; Pérez-Peña et al . 2010; 
Altın, Altın 2011) oraz deformacje podłużnych profili teras (Baumagart-Kotarba 1978, 
1983; Zuchiewicz 1981, 2010 i literatura tam cytowana; Krzyszkowski, Pijet 1993; 
Krzyszkowski, Stachura 1993; Kukulak 1993; Kuśmierek, Magiera 1993) . 

Wyłącznie z uskokami przesuwczymi związane są: defleksja sieci rzecznej (Bel-
tran et al . 1996; Cuong, Zuchiewicz 2001; Oswald, Wesnousky 2002) oraz grzbiety 
zagradzające (Cotton 1951; Beltran et al . 1996; Burbank, Anderson 2001; Cuong, 
Zuchiewicz 2001; Bafti 2009) . 

Za przejawy względnie młodej aktywizacji uskoków uznawane są także topo- 
i morfolineamenty (O’Leary et al . 1976; Howe, Thompson 1981; Ostaficzuk 1981a, 
1981b; Liszkowski 1983; Jaroszewski, Piątkowska 1988; Zuchiewicz 2000; Hnatiuk 
2002; Jelínek 2008; Ozimkowski 2008; Shahzad et al . 2009; Kasprzak, Traczyk 
2010; Brzezińska-Wójcik et al . 2012 i literatura tam cytowana; Nappi, Alessio 2012) . 

Wymienione formy rzeźby coraz częściej wydzielane są z zastosowaniem cy-
frowych modeli wysokościowych (Ellis et al . 1999; Kühni, Pfiffner 2001; Chen et al . 
2003; Oguchi et al . 2003; Jamieson et al . 2004; Lin, Oguchi 2004; Molin et al . 
2004; Ganas et al . 2005; Jordan et al . 2005; Michon, van Balen 2005; Della Seta 
et al . 2008; Migoń 2008; Khavari et al . 2009; Migoń et al . 2009; Pedrera et al . 2009; 
Ramesht et al . 2011; Altın 2012; Ket-ord et al . 2013) . Wyniki analizy cyfrowego 



1 . 1 .  problem badawczy

13

modelu wysokościowego (DEM) pomagają zrozumieć wpływ młodej tektoniki na 
morfologię obszaru .

Cechy morfotektoniczne obszaru są rezultatem nakładania się procesów zwią-
zanych z cechami klimatycznymi na jego właściwości geologiczne, takie jak rodzaj 
skały i jej struktura, a także tektonicznie indukowane pionowe ruchy tektoniczne . 
Generalnie neotektonika wpływa na cechy rzeźby przez dźwiganie i obniżanie ob-
szaru, zaś warunki klimatyczne oddziałują na degradację krajobrazu przez erozję 
chemiczną i fizyczną (m .in . Ouchi 1985; Keller 1986; Keller, Pinter 2002; Ohmori 
2003) . Efektywność procesów denudacji zależy od erozyjnej odporności skał/osadów 
(m .in . McKeown et al . 1988) . Szczególną uwagę przywiązuje się zatem do bada-
nia form erozyjnych (Hills 1964), analizując zależności pomiędzy cechami rzeźby 
i budowy geologicznej obszaru (Melton 1957, 1958; Birot 1958; Meščeriakov 1965; 
Tricart 1968) . 

Podstawową jednostkę służącą do definiowania równowagi pomiędzy dźwiga-
niem i obniżaniem obszaru stanowi zlewnia . Ta jednostka przestrzenna od dawna 
jest uznawana za odpowiednią jednostkę podstawową w badaniach nad sposobem 
rozwinięcia sieci drenażu w zależności od cech litologicznych obszaru oraz jego dźwi-
gania/obniżania (m .in . Bull, McFadden 1977; Alexander, Leeder 1987; Zuchiewicz 
1980a; Ciccacci et al . 1992; Deffontaines et al . 1992; Currado, Fredi 2000; Badura 
et al . 2003a; Barbieri, Marchetti 2003; Maroukian et al . 2008; Stokes et al . 2008; 
Altın, Altın 2011) . W granicach zlewni zachodzą procesy geomorfologiczne z wyjąt-
kiem glacjalnych i eolicznych, ogólnie niewłączanych do modelowania krajobrazu 
zlewni . Dorzecza są więc logiczną całością nadającą się do analizowania krajobrazu 
geomorfologicznego w obszarach dźwiganych/obniżanych tektonicznie (np . Tucker, 
Bras 2000) . Dlatego w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego obliczenia 
i analizę wskaźników morfometrycznych przeprowadzono głównie w zlewniach .

Związek pomiędzy przejawami neotektoniki w morfologii obszaru, w najszer-
szym zakresie, badano dotychczas w obszarach aktywnych sejsmicznie, takich jak 
Himalaje (m .in . Seeber, Gornitz 1983; Hurtrez et al . 1999), Kalifornia (m .in . Mer-
ritts, Vincent 1989; Lifton, Chase 1992), Tajwan (Willemin, Knuepfer 1994), ale tak-
że na terenach uważanych za współcześnie pasywne pod względem tektonicznym, 
m .in . Atlantic Coastal Plain we wschodniej części Stanów Zjednoczonych (Sheridan 
1987), południowej części środkowoeuropejskiego grabenu Renu (obszar dźwigany 
z prędkością < 0,1 mm/rok, Müller et al . 2001; Giamboni et al . 2004) czy w strefie 
platformy saharyjskiej i Atlasu Wysokiego w Maroku (Stokes et al . 2008) . Prezen-
towane wyniki badań pokazują, że aktywność tektoniczna ma znaczący wpływ na 
właściwości geomorfologiczne obszaru, nawet jeśli wskaźniki deformacji tektonicz-
nej są niewielkie . 
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W annopolsko-lwowskim segmencie wyżynnym dokumentowanie przejawów 
morfoneotektoniki stało się możliwe dzięki rozpoznaniu cech budowy geologicznej 
analizowanego obszaru . H . Teisseyre (1933) jako pierwszy wyinterpretował i następ-
nie wykartował uskoki brzeżne, do których nawiązuje wschodnia strefa krawędzio-
wa Roztocza Lwowskiego . W latach 50 .–70 . XX wieku przełomowe w tym zakresie 
były badania M . Brzezińskiej (1959, 1961), B . Arenia (1962, 1972), R . Neya (1966, 
1969a) oraz W . Jaroszewskiego (1977) . M . Brzezińska (1959, 1961), na podstawie 
terenowego kartowania geologicznego, wyznaczyła prawdopodobny uskok koło 
Frampola na Roztoczu Gorajskim . R . Ney (1966) udokumentował zespół uskoków 
brzeżnych rozdzielających zapadlisko przedkarpackie i Roztocze, zaś W . Jaroszew-
ski (1977) – struktury uskokowo-blokowe w południowo-zachodniej strefie krawę-
dziowej Roztocza . W latach 80 .–90 . XX wieku syntetyczne zestawienia wyników 
obszernych i szczegółowych badań geologicznych opublikowali m .in .: H . Maruszczak 
(1972), M . Harasimiuk (1980), J . Buraczyński (1997, 2002a), R . Hnatiuk (2002) 
oraz B . Yavorskii (2010) . Historię badań nad budową geologiczną obszaru wraz 
z obszerną bibliografią zawiera opracowanie M . Harasimiuka i J . Nowaka (1998) .

Aktualny stan rozpoznania cech geologicznych obszaru jest wynikiem wielolet-
nich badań w latach 1956–2009 związanych z kartowaniem geologicznym służących 
do opracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z obja-
śnieniami (Bielecka, Pożaryski 1956; Brzezińska 1959; Bielecka 1964, 1965, 1968; 
Dowgiałło 1986; Marszałek et al . 1989, 1991, 1994; 1995; Marszałek 1991; Popiel-
ski 1992, 1994a, 1994b, 2000; Wągrowski 1992, 1995, 1996, 2001; Cieśliński 1993a, 
1993b, 1997; Kurkowski 1993, 1994, 1997, 1998; Buła et al . 1994, 2000; Buraczyński 
et al . 1997; 2002; Buraczyński, Superson 1997, 2002; Kwapisz 1998; Włodek, Gaź-
dzicka 2004; Buraczyński, Rzechowski 2006a, 2006b; Rzechowski et al . 2008, 2009) .

Na morfotwórczą rolę neotektoniki w annopolsko-lwowskim segmencie wyżyn-
nym zwracano uwagę od dość dawna (Teisseyre 1894) . Pierwsze sugestie odnoszące 
się do bezpośrednich zależności pomiędzy neotektoniką i cechami ukształtowania 
powierzchni przedstawili J . Samsonowicz (1925), H . Teisseyre (1933) oraz S . Paw-
łowski (1938) . Zarówno H . Teisseyre (1933), jak i S . Pawłowski (1938) wskazywali 
na istotne znaczenie neotektoniki w ujawnianiu strukturalnych cech rzeźby, odpo-
wiednio na wschodniej krawędzi Roztocza Lwowskiego oraz w południowo-zachod-
niej strefie krawędziowej Wyżyny Lubelskiej (Wzniesienie Urzędowskie) i Roztocza 
(subregiony: gorajski, szczebrzeszyński i tomaszowski) . Dotyczy to między innymi 
tektonicznej genezy progów skalnych w przełomowych dolinach Tanwi i Sopotu 
(Samsonowicz 1925; Pawłowski 1938) . Do tej koncepcji nawiązywali w latach 50 . 
XX wieku A . Jahn (1956) oraz H . Maruszczak i T . Wilgat (1956), a także w latach 
80 .–90 . XX wieku – M . Harasimiuk i A . Henkiel (1975), M . Harasimiuk (1980), 
J .  Buraczyński (1983, 1984, 1993a, 1997, 2003), T . Brzezińska-Wójcik (1995a, 



1 . 1 .  Problem badawczy

15

1997, 1998b, 1998a, 1999a, 2002a, 2002b, 2003, 2005) oraz T. Brzezińska-Wójcik  
i B. Hołub (2007). 

Wpływ nieciągłości natury tektonicznej na kształt przestrzenny sieci dolin-
nej i przebieg krawędzi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza sugerowali J. Nowak (1922), 
J. Samsonowicz (1925), B. Zaborski (1937), S. Pawłowski (1938), A. Jahn (1956), 
H. Maruszczak i T. Wilgat (1956), M. Harasimiuk (1980, 1984), W. Laskowska-Wy-
soczańska (1983), I. Kowalczuk (1993) oraz T. Brzezińska-Wójcik et alii (2007). 
W odniesieniu do subregionów polskiej części annopolsko-lwowskiego segmentu 
pasa wyżynnego problem ten zaprezentował w pełni M. Harasimiuk (1980). Takiej 
analizy nie przeprowadzano dla ukraińskiej części analizowanego obszaru.

W dotychczasowych opracowaniach (Ney 1969a; Harasimiuk 1980; Bogucki 
et al. 1993; Buraczyński 1997, 2002b; Hnatiuk 2000; Brzezińska-Wójcik et al. 2001; 
Brzezińska-Wójcik 2002c, 2002d, 2004, 2006; Brzezińska-Wójcik, Kociuba 2004; 
Brzezińska-Wójcik, Superson 2004; Brzezińska-Wójcik et al. 2007) podkreślano 
również inne morfologiczne przejawy młodej aktywności tektonicznej (m.in. za-
burzenia spadku dolin/teras w profilach podłużnych dolin, asymetrię dolin w pro-
filu poprzecznym). Ponadto niektóre doliny i krawędzie są odwzorowywane przez 
lineamenty nawiązujące do nieciągłych struktur tektonicznych w sposób zarówno 
bezpośredni, jak i pośredni (m.in. Pawłowski 1916; Ostaficzuk 1975; Harasimiuk 
1980; Jaroszewski, Piątkowska 1988; Vierhovcev 1990; Hnatiuk 2002; Zuchiewicz 
et al. 2007; Brzezińska-Wójcik et al. 2012 i literatura tam cytowana). Stwierdzo-
na w różnych częściach analizowanego obszaru dość wyraźna korelacja pomiędzy 
przestrzennym rozmieszczeniem lineamentów dolin i krawędzi oraz struktur nie-
ciągłych wskazuje, że czynnik młodej tektoniki stanowi ważną składową ewolucji 
morfologicznej annopolsko-lwowskiego segmentu wyżynnego. 

W omawianym segmencie na przejawy młodej tektoniki w rzeźbie wskazują 
również zróżnicowane wartości niektórych stosowanych dotychczas parametrów 
morfometrycznych charakteryzujących zlewnie. Wyniki analiz kartometrycznych 
w wybranych obszarach polskiej części analizowanego obszaru dostarczają pośred-
nich przesłanek pozwalających na identyfikację cech rzeźby, na które może mieć 
wpływ neotektonika (Brzezińska-Wójcik 1993a, 1993b, 1994b, 1995a, 1995b, 1997, 
1998a, 1998b, 1999a, 2002c, 2005; Brzezińska-Wójcik, Miłkowska 2002; Brzeziń-
ska-Wójcik et al. 2003, 2009; Brzezińska-Wójcik, Hołub 2007; Brzezińska-Wój-
cik, Chabudziński 2011a). Podobnie w ukraińskiej części annopolsko-lwowskiego 
segmentu pasa wyżynnego wyniki studiów morfometrycznych ujawniły znaczną 
zbieżność pomiędzy cechami form rzeźby i strukturami geologicznymi (Gerasimov 
et al. 1967; Brzezińska-Wójcik et al. 2010). 




