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uskoki odwruskoki odwróóconecone
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TEKTOGLIFYTEKTOGLIFY
STRUKTURY  STRUKTURY  ŚŚLIZGOWELIZGOWE

z oderwania



uskokiuskoki normalne normalne 
uskokiuskoki odwrodwróóconecone
uskokiuskoki przesuwczeprzesuwcze (prawoskr(prawoskręętne, lewoskrtne, lewoskręętne)tne)

uskoki uskoki zrzutowozrzutowo--przesuwczeprzesuwcze (normalne i odwr(normalne i odwróócone)cone)
uskoki uskoki przesuwczoprzesuwczo--zrzutowezrzutowe

uskoki pierwotne uskoki pierwotne 
uskoki wtuskoki wtóórne (odmrne (odmłłodzone)odzone)

uskoki podatne uskoki podatne 
uskokiuskoki kruchekruche

uskoki uskoki popołłogieogie
uskoki stromeuskoki strome

uskoki nouskoki nożżycowe, zawiasowe, ycowe, zawiasowe, listrycznelistryczne (rotacyjne)(rotacyjne)

uskoki zrzutoweuskoki zrzutowe
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SYSTEM  KONTRAKCYJNYSYSTEM  KONTRAKCYJNY

SYSTEM  GRAWITACYJNYSYSTEM  GRAWITACYJNY



ZespZespóółł –– szereg rszereg róównolegwnoległłych do siebie spych do siebie spęękakańń, uskok, uskokóóww
System System –– zzłłoożżony z dwony z dwóóch lub wich lub więęcej zespocej zespołłóóww

�� system grawitacyjny system grawitacyjny –– rowy i zrrowy i zręęby by –– uskoki normalneuskoki normalne

�� system kontrakcyjny system kontrakcyjny –– uskoki odwruskoki odwróócone, nasunicone, nasunięęcia cia 

�� system system przesuwczyprzesuwczy –– kulisy, kulisy, pullpull--apartyaparty, struktury kwiatowe, struktury kwiatowe

�� system koncentrycznysystem koncentryczny

�� system promienistysystem promienisty

�� uskoki poduskoki podłłuużżne, poprzeczne, skone, poprzeczne, skośśnene

�� uskoki homotetyczne, antytetyczneuskoki homotetyczne, antytetyczne

SYSTEMY  USKOKOWESYSTEMY  USKOKOWE



www.glossary.oilfield.slb.com

marlimillerphoto.com

Dol. Śmierci

www.fault-analysis-group.ucd.ie
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SYSTEM  GRAWITACYJNYSYSTEM  GRAWITACYJNY

www3.imperial.ac.uk 

NorthNorth HalibudHalibud GrabenGraben

meije.univ-savoie.fr

rst.gsfc.nasa.gov

www.swri.edu

www.geus.dk



SYSTEMY  GRAWITACYJNESYSTEMY  GRAWITACYJNE

ceeps.colostate-pueblo.edu

www.uwsp.edu

www.hgs.org

www.geo.lsa.umich.edu

pangea.stanford.org



ROWY  ROWY  
TEKTONICZNETEKTONICZNE

earthobservatory.nasa.gov

www.kjvbible.org

RRóów Renuw Renu

RRóów Morza Martwegow Morza Martwego

maps.unomaha.edu

www.sktj.pl/ 



ROWY  ROWY  
TEKTONICZNETEKTONICZNE

ThingvillaThingvilla grabengraben
de.academic.ru

earthscienceworld

www.webpages.uidaho.edu



homepage.ufp.pt

cnpa.gov.kh/ 

www.rmicgold.com

NevadaNevada

KambodKambodżżaa

www.fhsu.edu/ 

ROWY  ROWY  
TEKTONICZNETEKTONICZNE



www.swri.edu

cee.engr.ucdavis.edu

Zhangye thrust, NE Tibet

www.uni-muenster.de

cgsweb.moeacgs.gov.tw

Tajwan 1999
Tajwan
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Prekambr

Kreda

www.grisda.org

WolfordWolford MountainMountain

NASUNIĘCIA

granitoidygranitoidy

RochailRochail

LiasLias

TriasTrias

gnejsygnejsy

VillardVillard NotreNotre DameDame

www.pitt.edu

NasuniNasunięęcie St. Clair, cie St. Clair, VirginiaVirginia

www.christian.nicollet.free.fr

MississippianMississippian Madison Madison FormationFormation

www.earthscienceworld.org



STRUKTURY  IMBRYKACYJNESTRUKTURY  IMBRYKACYJNE
DUPLEKSYDUPLEKSY
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nasuninasunięęcie spcie spąągowegowe

nasuninasunięęcie stropowecie stropowe

rampa
rampa

duplexingduplexing
piggypiggy backback mechanismmechanism

„„skibyskiby””

pangea.stanford.org

www.clearlight.com



STRUKTURY  IMBRYKACYJNESTRUKTURY  IMBRYKACYJNE
DUPLEKSYDUPLEKSY

www-odp.tamu.edu

odkłucie

www3.baylor.edu

www.geus.dk



DUPLEKSY  DUPLEKSY  
SYNSEDYMENSYNSEDYMEN--
TACYJNETACYJNE

ic.ucsc.edu

ic.ucsc.edu

Appalachy

Tokio, pliocenTokio, pliocen
StoStożżek ek inbrykacyjnyinbrykacyjny, Dania, Dania

www.geus.dk



USKOKI  LEWOPRZESUWCZEUSKOKI  LEWOPRZESUWCZE

www.earthsciences.org



PULL PULL -- APARTAPART

www.earthsciences.org

www.ems.anu.edu.au

struktury struktury 
ekstensyjneekstensyjne

struktury struktury 
kontrakcyjne kontrakcyjne 
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USKOKI/SPUSKOKI/SPĘĘKANIA OPIERZAJKANIA OPIERZAJĄĄCECE
SPSPĘĘKANIA RIEDLAKANIA RIEDLA

(W. Riedel 1920)(W. Riedel 1920)

www.crystalinks.com

www.webpages.uidaho.edu

uskoki uskoki wysokokwysokokąątowetowe RR’’ uskoki uskoki niskokniskokąątowetowe RR

RR –– niskokniskokąątowetowe

RR’’ –– wysokokwysokokąątowetowe

TT –– tensyjnetensyjne

PP –– podatnepodatne



www.earthscienceworld.org

www.earthsciences.org

TT PP

USKOKI OPIERZAJUSKOKI OPIERZAJĄĄCECE

www.yuprocks.com



PULL PULL -- APARTAPART

home.hiroshima-u.ac.jp

NN--AnatoliaAnatolia

home.iitk.ac.in

www.ic.ucsc.edu

www.swri.edu

szeregi kulisoweszeregi kulisowe
(en (en ééchelonchelon))



www.searchanddiscovery.com

Antyle Holenderskie

Church & Allison 2004

geomaps.wr.usgs.gov

STRUKTURY STRUKTURY 
KWIATOWEKWIATOWE

(flower (flower structuresstructures))

marlimillerphoto.com

strukturastruktura
tulipanowatulipanowa

strukturastruktura
palmowapalmowa

transpresjatranspresjatranstensjatranstensja



www.geography.vt.edu

www.searchanddiscovery.com

SYSTEMY  MIESZANESYSTEMY  MIESZANE



www.unb.ca

krater Ouarkziz
Algeria

krater Oasis
Pustynia Libijska

www.unb.ca

USKOKI  KONCENTRYCZNEUSKOKI  KONCENTRYCZNE



USKOKI  KONCENTRYCZNEUSKOKI  KONCENTRYCZNE

neo.jpl.nasa.gov

krater 
Manicouagan

krater 
Kilauea

satftp.soest.hawaii.eduwww.ac.wwu.edu



earth.boisestate.edu

Kanada

www.earthsciences.org

www.earthsciences.org

uskoki uskoki 
antytetyczneantytetyczne

uskoki uskoki 
homotetycznehomotetyczne

USKOKI  ANTYTETYCZNEUSKOKI  ANTYTETYCZNE
USKOKI  HOMOTETYCZNEUSKOKI  HOMOTETYCZNE



KOMPENSACJA RUCHU PRZESUWCZEGOKOMPENSACJA RUCHU PRZESUWCZEGO

fafałłdowaniedowanie

nasuninasunięęciacia
www.cambridgecarbonates.com

Meksyk

www.ngdir.ir

tektoglify

rozpuszczanie podrozpuszczanie pod
ciciśśnieniemnieniem

stylolitystylolity
slikolityslikolity



KRYTERIA  ROZPOZNAWANIA  USKOKKRYTERIA  ROZPOZNAWANIA  USKOKÓÓWW

� strukturalno

-kartograficzne

� fizjograficzne

� telededekcyjne

mahi.ucsd.edu
static.manilasites.com

rst.gsfc.nasa.gov

www.ersdac.or.jp

AntyatlasAntyatlas

earthobservatory.nasa.gov



KRYTERIA  ROZPOZNAWANIA  USKOKKRYTERIA  ROZPOZNAWANIA  USKOKÓÓWW

� mezostrukturalne

� petrograficzno

-mineralogiczne

� geofizyczne

� geochemiczne

www.ldeo.columbia.edu
fdrg.rhul.ac.uk

www3.imperial.ac.uk 

North Halibud Graben

fdrg.rhul.ac.uk



Pytania:Pytania:
1. Zdefiniuj terminy: uskoki homotetyczne i antytetyczne.1. Zdefiniuj terminy: uskoki homotetyczne i antytetyczne.
2. Wyja2. Wyjaśśnij rysunkiem, jak powstaje nij rysunkiem, jak powstaje pullpull--apartapart..


