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Rekonesans geologiczny w Laosie —  grudzień 2004 
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W grudniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy rekone
sans geologiczny na terytorium północnego Laosu (ryc. 1). 
Oprócz trzech pierwszych autorów notatki wziął w nim udział 
również mgr Thongphath Inthavong, pracownik Departa
mentu Górnictwa i Geologii w Vientiane (Laos).

Celem rekonesansu było rozpoznanie stanu odsłonięć 
oraz warunków logistycznych w omawianym rejonie. Dane 
te są nam niezbędne do realizacji prac geologicznych, któ
rych inicjację planujemy w najbliższym czasie. Nasze zain
teresowanie Laosem krystalizowało stopniowo podczas badań

geologicznych w północnym Wietnamie, które prowadzi
my systematycznie od roku 1999 (Cuong i in., 1999; Cuong 
& Zuchiewicz, 2001; Zuchiewicz i in., 2002; Koszowska i 
in., 2003).

Obecnie uważamy, że wyjaśnienie wielu problemów 
geologicznych północnego Wietnamu wymaga przeprowa
dzenia badań terenowych także w Laosie. Jednym z takich 
problemów jest zrozumienie późnokenozoicznej oraz aktu
alnej kinematyki strefy uskoku Dien Bien Phu. Strefa ta 
jest jedną z najbardziej aktywnych współcześnie stref

Ryc. 1. A: Szkic strefy uskoku Dien Bien Phu (DBP) na terytorium Laosu (wg Workmana, 1997), MCH — 
basen Muang Cham, W-D — Wyżyna Dzbanów; B: przebieg strefy uskoku Dien Bien Phu (DBP) oraz stre
fy uskokowej Rzeki Czerwonej (RC)
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uskoków przesuwczych bloku indochińskiego, generującą 
silne wstrząsy sejsmiczne. Nasze badania (Zuchiewicz i 
in., 2002) wykonane w wietnamskim segmencie tej strefy 
dokumentują rozmiary przemieszczeń plejstoceńskich rzę
du od 1 do 10 km, a holoceńskich od 6-8 m do 150 m.

Przedłużenie strefy uskoku Dien Bien Phu na obszarze 
Laosu nie było dotychczas przedmiotem jakichkolwiek 
szczegółowych badań strukturalnych czy też morfotekto- 
nicznych. Tymczasem ocena skali młodych przemieszczeń 
przesuwczych oraz ich datowanie mają zasadnicze znacze
nie dla rozpoznania etapów ewolucji geotektonicznej Azji 
SE oraz — ze względów czysto praktycznych — oszacowa
nia stopnia zagrożenia sejsmicznego (w tym okresu powta
rzalności i magnitudy wstrząsów) w tym rejonie. O tym, że 
zagrożenie sejsmiczne w północnym Laosie jest realne, 
świadczy współczesna aktywność sejsmiczna wietnam
skiego segmentu uskoku Dien Bien Phu i uskoków z nim 
stowarzyszonych, a także zapis historycznej sejsmiczności 
na obszarze Laosu (por. Lap, 1990, 1991). O ile ewolucja 
strefy uskokowej Rzeki Czerwonej (por. Tapponnier i in., 
1986,1990; Leloup i in., 1995; Cuong & Zuchiewicz, 2001 
i literatura tam cytowana) oraz wietnamskiego segmentu 
strefy uskoku Dien Bien Phu (por. Zuchiewicz i in., 2002 i 
literatura tam cytowana) doczekała się licznych opraco
wań, o tyle historia strefy uskoku Dien Bien Phu na obsza
rze Laosu nadal pozostaje w sferze przypuszczeń z powodu 
braku jakichkolwiek opracowań tektonicznych. Laos jest 
najsłabiej geologicznie rozpoznanym krajem Azji SE. Sys
tematyczne badania geologiczne były tu prowadzone jedy
nie w latach 1900-1940 (Workman, 1997 i literatura tam 
cytowana). Badań morfotektonicznych tudzież mezostruk- 
turalnych nie prowadzono tutaj w ogóle, stąd też projekto
wane przez nas prace są pionierskie. Planujemy przepro
wadzenie badań morfotektonicznych (por. Cuong & Zuchie
wicz, 2001) oraz analizy spękanych klastów (por. Tokarski 
& Zuchiewicz, 1998) w młodokenozoicznych zlepieńcach 
i żwirach.

Laotański rekonesans trwał w dniach 09-17.12.2004 r. 
Dziewiątego grudnia osiągnęliśmy Vientiane — po 22-go- 
dzinnej jeździe autobusem z Hanoi. Następnego dnia, po 
całodziennej jeździe autobusem, dotarliśmy do Luang Pra- 
bang — historycznej stolicy Laosu. Jedenastego grudnia 
prowadziliśmy obserwacje holoceńskich, gruboklastycznych 
osadów w dolinie Mekongu, w pobliżu Luang Prabang. 
W osadach tych stwierdziliśmy dosyć powszechne wystę
powanie spękanych klastów (ryc. 2*). Dzień później spłynę
liśmy szybkimi motorówkami ok. 500 km w dół Mekongu 
do Vientiane (ryc. 1). W trakcie spływu mieliśmy możli
wość obserwacji rozmieszczenia młodokenozoicznych tara
sów Mekongu (ryc. 3). Trzynastego grudnia przed południem 
załatwiliśmy w Departamencie Górnictwa i Geologii for
malności związane z naszym rekonesansem. Sprawy te 
załatwia się w Laosie zdumiewająco szybko. Tego samego 
dnia po południu oglądaliśmy późnoneogeńskie kwarcowe 
żwiry, odsłonięte w 8-metrowym tarasie Mekongu. Żwiry 
te zawierają także liczne spękane klasty. Następnego dnia, 
po kilkunastogodzinnej jeździe wynajętym samochodem 
terenowym, dojechaliśmy do miasteczka Phonsavan, po

*ryciny 2-8 patrz str. 887-888

łożonego na Wyżynie Dzbanów (Plaine des Jarres). Nasza 
droga prowadziła przez masyw górski (ryc. 4), którego 
wyższe partie są do dziś częściowo kontrolowane przez 
partyzanckie oddziały Hmongów. W dniu 15.12.2004 r., 
przed południem, prowadziliśmy obserwacje na Wyżynie 
Dzbanów (ryc. 5). Ta część Laosu najbardziej ucierpiała pod
czas wojny amerykańsko-wietnamskiej w latach 1965-1975 
(ryc. 6). Nazwa wyżyny pochodzi od powszechnego wystę
powania wielkich, przedhistorycznych naczyń, wykutych 
w blokach różnych skał występujących w tym rejonie. 
Przeznaczenie tych naczyń nie zostało jeszcze wyjaśnione. 
W naczyniach sporządzonych z mioceńskich(?) zlepieńców 
stwierdziliśmy występowanie spękanych klastów (ryc. 7). 
Jest to świadectwo sejsmiczności tego regionu podczas 
miocenu(?). Tego samego dnia, po południu, oglądaliśmy 
odsłonięcia skał miocenu(?) w basenie Muang Cham (ryc. 1), 
zawierające przeławicenia zlepieńców (ryc. 8), w których 
tkwią liczne spękane klasty. Następny dzień zajął nam 
powrót do Vientiane, skąd 17.12.2004 r. wyruszyliśmy 
samolotami w różne strony świata.

Stwierdzone przez nas powszechne występowanie spę
kanych klastów w neogeńskich żwirach i zlepieńcach 
powoduje, że północny Laos jest nader atrakcyjnym obiek
tem do realizacji projektowanych przez nas badań.

Prace terenowe w Laosie były finansowane z grantu 
rządu Wietnamu dla prof. N.T. Yema (członka honorowego 
Galicia Tectonic Group).
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Ryc. 2. Spękane klasty (strzałki) w osadach 
holocenu (Luang Prabang).

Ryc. 3. Tarasy holoceńskie nad Mekongiem 
(okolica Chiang Khan)

Ryc. 4. Widok z przejazdu przez masyw górski 
położony pomiędzy Vang Vieng a Phou Khoun, 
strzałką zaznaczono położenie osiedla Hmon- 
gów. Ryc. 2-4 fot. A. Świerczewska
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Ryc. 5. Wyżyna Dzbanów (15 km na południe od Phonsavan). Fot. N.Q. Cuong

Ryc. 6. Amerykańskie bomby — widok bardzo częsty we 
wschodnim Laosie (Phonsavan)
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Ryc. 8. Odsłonięcie mioceńskich(?) skał klastycznych w basenie Muang Cham. Ryc. 6-8 fot. A. Świerczewska


