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1. Wstęp  

 

1.1 Wprowadzenie  

Na samym początku należy powiedzieć parę słów na temat geoturystyki.  

T. Słomka i A. Kicińska-Świderska (2004) w taki oto sposób definiują pojęcie 

geoturystyki „Geoturystyka jest działem turystyki poznawczej i/lub nastawionej na 

przeżycia, bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych oraz 

doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych”. Ileż to razy wędrując w różnych 

częściach świata, Polski zastanawialiśmy się nad tym w jaki sposób powstały 

majestatyczne góry, głębokie doliny czy też ciekawe i fantazyjne formacje skałkowe. 

Dzięki geoturystyce możemy poznawać wspaniałe zakątki naszej planety  

i jednocześnie zgłębiać wiedzę o procesach, które od milionów lat kształtują naszą 

Ziemię.  

Geoturystyka nierozłącznie związana jest z badaniami geologów  

i geomorfologów. To dzięki nim mamy możliwość odpowiedzieć na pytania często 

zadawane przez turystów: kiedy i w jaki sposób powstawały interesujące obiekty 

geologiczne, geomorfologiczne. Geoturystyka ma ścisły związek także z ochroną 

przyrody. Wiele obiektów geoturystycznych, ze względu na swoje unikatowe walory 

zarówno estetyczne, ale także i edukacyjne, objętych jest różnymi formami ochrony. 

Coraz więcej osób interesujących się zagadnieniami dotyczącymi Ziemi wybiera taki 

sposób poszerzania swej wiedzy, jednocześnie aktywnie wypoczywając.  

Aby móc zobaczyć ciekawe obiekty geoturystyczne wcale nie musimy 

wyjeżdżać w odległe zakątki naszego globu, gdyż Polska jest krajem atrakcyjnym pod 

względem geoturystycznym. Składa się na to złożoność i zróżnicowanie budowy 

geologicznej, a także bogactwo form geomorfologicznych. Każdy region Polski ma 
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własne, charakterystyczne dla niego obiekty geoturystyczne. Jednym z takich regionów 

jest Beskid Mały. Liczne odsłonięcia skał, formacje skałkowe, kamieniołomy, formy 

erozji rzecznej pozwalają na poznanie budowy geologicznej tego terenu i stanowią 

bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsca dla geoturystów i nie tylko.  

1.2 Teren badań 

Terenem badań jest obszar Beskidu Małego. Beskid Mały pod względem 

geologicznym stanowi przedłużenie Beskidu Śląskiego. Stanowi on zwarty i rozległy 

masyw gór średnich o długości około 35 km i szerokości około 10 km. Leży on  

w Beskidach Zachodnich wchodzących w skład większej jednostki 

fizycznogeograficznej, czyli Karpat Zewnętrznych Zachodnich. Ze względu na 

zróżnicowaną budowę geologiczną ogólnie Karpaty dzieli się na Zewnętrzne  

i Wewnętrzne. Karpaty Zewnętrzne nazywane Karpatami Fliszowymi zbudowane są 

 z piaskowców, zlepieńców i łupków (flisz), natomiast Karpaty Wewnętrzne 

Zbudowane są ze skał krystalicznych (granity) oraz osadowych (wapienie, margle).  

Beskid Mały graniczy od północnego-zachodu z Beskidem Śląskim, od 

północnego-wschodu z Pogórzem Wielickim. W celach turystycznych przyjmuje się, że 

granicą pomiędzy tymi jednostkami fizycznogeograficznymi jest droga z Krakowa do 

Cieszyna. Zachodnią granicę Beskidu Małego wyznacza Brama Wilkowicka oraz dolina 

rzeki Białej po miasto Bielsko-Biała. Od południowego-wschodu Beskid Mały graniczy 

z Beskidem Makowskim. Według regionalizacji J. Kondrackiego (2009) „granica tę 

tworzą: dolina górnej Łękawki oraz Koconki, Lachówki i dolnej Stryszawki. Od Strony 

południowej granicę tworzy dolina Skawy po ujście Skawicy oraz dolina tej ostatniej.” 

Ogólnie dla celów turystycznych przyjmuje się, że granicę tą stanowi droga biegnąca  

z Suchej Beskidzkiej do Żywca. Od południowego-zachodu  Beskid Mały graniczy  

z Kotliną Żywiecką (Kondracki 2009). 

Charakterystyczny, prostolinijny odcinek przełomowej części doliny rzeki Soły 

dzieli obszar Beskidu Małego na dwie nierówne części. Część wschodnia, większa, nosi 

miano Gór Zasolskich. Góry Zasolskie można podzielić na kilka masywów: 
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- Grupa Kocierza rozciągająca się pomiędzy przełomem Soły a Przełęczą Kocierską 

- Grupa Łamanej Skały położona miedzy Przełęczą Kocierską a Przełęczą Beskidek 

- masyw Leskowca rozpościerający się na wschód od Przełęczy Beskidek 

- pasmo Bliźniaków położone na północ od masywu Leskowca i za doliną rzeki 

Ponikiewki i Przełęczą Kaczyńską (Matuszczyk 2004). 

Główny grzbiet Gór Zasolskich prowadzi od wzniesienia Upalisko, w okolicy 

budowanego sztucznego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na rzece Skawie koło 

Mucharza. Następnie prowadzi przez wniesienia Jedlicznik, Makowską Górę, Groń 

Jana Pawła II, Leskowiec, Łamaną Skałę, Potrójna, dalej przebiega przez Przełęcz 

Kocierską do Cisowych Grap. W tym miejscu grzbiet główny rozdziela się na dwa 

ramiona, które otaczają dolinę potoku Isepnica: Kiczery i Żaru na d Porąbka oraz 

Jaworzyny i Kościelca nad Czernichowem. Od grzbietu głównego odchodzą liczne 

grzbiety boczne. Najwięcej bocznych grzbietów odchodzi od Gronia Jana Pawła II  

(Matuszczyk 2004). 

Zachodnia część, Pasmo Magurki Wilkowickiej jest znacznie mniejsza.  

W części tej leży najwyższy szczyt Beskidu Małego, góra Czupel. Główny grzbiet tej 

części Beskidu małego przybiera charakterystyczny kształt litery C i rozciąga się 

 od Czernichowa po Porąbkę. Biegnie przez Suchy Wierch, Czupel, Magurkę 

Wilkowicką, Przełęcz Przegibek, Gaiki, Groniczki Przełęcz u Panienki Hroboczą Łąkę 

Bujakowski Groń i Zasolnicę Większymi ramionami odchodzącymi od głównego 

grzbietu Magurki Wilkowieckiej jest Łysa Góra, która opada nad Mikuszowice 

Krakowskie, dzielnicę miasta Bielsko-Biała (Matuszczyk 2004). 
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Ryc. 1. Najważniejsze szczyty Beskidu Małego 

 
Źródło: Bębenek 2011 
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Przebieg grzbietów oraz dolin jest związany z biegiem i upadem warstw.  

W wyniku procesów erozyjnych szczyty i grzbiety mają zaokrąglone formy Strome 

stoki modelowane są przez procesy osuwiskowe. Nieliczne występują grzbiety, których 

wysokość przekracza 1000 m. Zazwyczaj zbudowane są one z bardziej odpornych na 

wietrzenie piaskowców godulskich (płaszczowina śląska) oraz piaskowców magurskich 

(płaszczowina magurska). Pasma gór Beskidu Małego porozcinane są siecią głębokich 

na 400 - 600 metrów dolin. Dna tych dolin są nierówne a zbocza strome, 

charakteryzujące się dużymi spadkami oraz pokryte są cienka warstwą zwietrzeliny 

(Kondracki 1989, Ziętara 1968).  

Na skutek modelowania powierzchni (od neogenu), z którym związane było 

podnoszenie, zrównywanie i rozcinanie gór, powstały w Karpatach spłaszczenia 

grzbietów nazywane poziomami zrównań. Możemy wyróżnić cztery poziomy zrównań: 

poziom beskidzki (900 - 1200 m n.pm.), poziom śródgórski (600 – 800 m n.p.m.), 

poziom pogórski (300 – 500 m n.p.m.) oraz poziom przydolinny (250 – 400 m 

wysokości względnej.). W Beskidzie małym najlepiej zachowanym poziomem jest 

poziom pogórski (około 150 m nad poziom dolin) oraz poziom śródgórski (około 250 m 

nad poziom dolin; Bębenek 2011). 

1.3 Geologia z elementami paleografii 

Budowa geologiczna Beskidu Małego jest ściśle związana z budową 

geologiczna Zewnętrznych Karpat Zachodnich, które w całości są zbudowane są ze skał 

fliszowych. Fliszem nazywamy zespół warstw skalnych składający się  

z naprzemianległych serii piaskowców, zlepieńców (konglomeratów) i łupków. Wśród 

utworów fliszowych występują również czarne i pstre łupki, margle, radiolaryty (skała 

osadową, zbudowana głównie z krzemionkowych szkieletów radiolarii, czyli 

organizmów planktonowych żyjących w słonych wodach). Te serie skalne zostały 

sfałdowane na przełomie paleogenu i neogenu ( trzeciorzęd) oraz odkłute od podłoża  
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i ponasuwane na siebie w kierunku północnym w postaci płaszczowin. Ruchy 

tektoniczne powtarzały się jeszcze w kilkukrotnie w młodszym trzeciorzędzie. Ruchy te 

były wynikiem nacisku skierowanego z wnętrza łuku karpackiego (Kondracki 1989, 

Golonka 2007). 

Płaszczowiny to wielkie obalone fałdy najczęściej przesunięte w płaszczyźnie 

poziomej na znaczne odległości od miejsca w którym powstały (ryc.2).  

W płaszczowinach często występują liczne i bardzo skomplikowane wewnętrzne fałdy 

 i uskoki.  

Ryc. 2. Powstanie płaszczowiny 

 
Źródło: http://www.sciezka.slopnice.iap.pl/p4/plaszcz.jpg 

 

W poszczególnych płaszczowinach znajdują się także nasunięcia niższego rzędu, 

a także fałdy, fleksury, liczne spękania i uskoki Fleksura jest to ciągła dyslokacja 

tektoniczna. Jest to przegięcie warstw skalnych, które łączy dwa leżące skrzydła: 

skrzydło wiszące i skrzydło zrzucone. Najczęściej dochodzi również do zmniejszenia 

miąższości warstw na przegubie. Fleksury powstają najczęściej ponad aktywnymi 

uskokami w głębszym podłożu. Gdy warstwy skalne ulegną przerwaniu przechodzą one 

w uskoki (Flis 1982).  

Największe powierzchniowo płaszczowiny budujące Beskidy to: płaszczowina 

podśląska, płaszczowina śląska i płaszczowina magurska. Jednostki te są ponasuwane 
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na siebie i każda kolejna jest młodsza od niżej ległej (Książkiewicz 1951,  

Golonka 2007). 

Płaszczowina podśląska to najniższa jednostka strukturalna biorąca udział  

w budowie Beskidów. Ze względu na wysokie ciśnienie powstałe na skutek nacisku 

wyżej położonych płaszczowin jest ona najsilniej zdeformowana tektonicznie. 

Pomiędzy doliną rzeki Soły a doliną rzeki Wisły płaszczowina podśląska występuje 

 w postaci łupków pstrych, górnokredowych i eoceńskich margli. W Beskidach 

miąższość tej serii wynosi 400 m (Książkiewicz 1972, Golonka 2007).  

Płaszczowina śląska zbudowana jest głównie z piaskowców, których ogromne 

bloki są płasko ponasuwane na siebie. Składa się ona z dwóch drugorzędnych 

jednostek: godulskiej i cieszyńskiej. Jednostka cieszyńska zbudowana jest z warstw 

cieszyńskich, w których budowie duży udział mają łupki. Natomiast w budowie 

jednostki godulskiej przeważają piaskowce. Jednostka ta dzieli się na dwa bloki: blok 

Beskidu Śląskiego i blok Beskidu Małego, które oddzielone są od siebie uskokiem. 

W płaszczowinie śląskiej występują liczne podłużne i poprzeczne uskoki, które obecnie 

tworzą doliny. Przykładem jest dolina rzeki Skawy wykorzystująca jeden z takich 

uskoków. (Golonka 2007, Książkiewicz 1951, Książkiewicz 1972).  

Płaszczowina magurska jest najmłodszą i największą (największą obszarowo, 

pod względem miąższości znacznie ustępuje płaszczowinie śląskiej) z płaszczowin 

budujących Beskidy. Zbudowana jest głównie z piaskowców serii magurskiej.  

W przeciwieństwie do płaszczowiny śląskiej, płaszczowina magurska jest silnie 

sfałdowana. Ciekawym zjawiskiem jest inwersja rzeźby. Polega ona na tym, iż 

zachowane w synklinach piaskowce magurskie, które są odporne na erozję tworzą 

wyniosłości ( Książkiewicz 1972, Perski 2002) 

W Beskidzie Małym płaszczowina podśląska wstępuje w postaci porozrywanych 

płatów w brzeżnej części płaszczowiny śląskiej (na północ od Bielska oraz w rejonie 

Kęty-Wadowice). Największą powierzchniowo płaszczowiną budującą Beskid Mały 
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jest płaszczowina śląska. Jak zostało to wcześniej powiedziane, płaszczowina śląska 

zróżnicowana jest na jednostki niższego rzędu, czyli płaszczowinę cieszyńską oraz 

płaszczowinę godulską. Beskid Mały prawie w całości (około 95%) zbudowany jest 

 z piaskowców serii godulskiej. Miąższość tej serii dochodzi do półtora tysiąca metrów. 

Seria ta to górnokredowe utwory piaskowcowe przykryte wąskim pasem utworów 

paleogeńskich. Na warstwach godulskich ułożone są warstwy istebniańskie 

wykształcone jako gruboławocowe piaskowce oraz zlepieńce z egzotykami. Ławice 

piaskowców zapadają monoklinalnie i są one słabo sfałdowane wewnętrznie 

(Książkiewicz 1951, Bębenek 2011 ).  

Sedymentacja osadów, z których powstały skały budujące Beskidy, miała 

miejsce na dnie morskim. Na początku ery mezozoicznej, około 250 milionów lat temu 

ówczesny kontynent afrykański oddzielił się od kontynentu europejskiego, a pomiędzy 

nimi powstał wielki ocean, Ocean Tetydy. Pozostałością tego wielkiego zbiornika 

wodnego jest dziś Morze Śródziemne, Czarne i Kaspijskie. Na dnie tego oceanu zaczął 

osadzać się materiał pochodzący z lądu otaczającego ten basen. Materiał osadowy 

niesiony głównie przez rzeki uchodzące do tego akwenu osadzał się na podmorskim 

skłonie skąd dalej transportowany był przez prądy zawiesinowe lub podmorskie 

osuwiska. Prąd zawiesinowy składa się głównie z wody oraz z drobnego materiału 

skalnego, na przykład piasku, mułu. Impulsem prowadzącym do powstania takiego 

prądu może być na przykład trzęsienie ziemi. Prąd zawiesinowy spływa wtedy w dół po 

stoku kontynentalnym na dno morskie. W miarę zbliżania się do dna prędkość prądu 

zawiesinowego maleje i niesiony przez niego materiał zaczyna się osadzać w postaci 

rozległych ławic piasku, żwiru, iłu, z których w wyniku procesu litogenezy powstają 

piaskowce, zlepieńce, łupki. Materiał niesiony przez prąd zawiesinowy osadzał się  

w następującej kolejności: najpierw deponowane były najgrubsze z niesionych ziaren,  

a następnie coraz to drobniejsze. Na końcu osadzał się delikatny ił. W taki oto sposób 

powstawały naprzemianległe ławice piaskowców, zlepieńców i łupków, czyli flisz. 

Środowisko, w którym tworzył się flisz nie sprzyjało zachowaniu się skamieniałości. 

Jedyne ślady, jakie można odnaleźć na skałach to hieroglify organiczne oraz 
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mechaniczne. Hieroglifami organicznymi nazywa się ślady działalności organizmów 

żyjących na powierzchni dna zbiornika wodnego lub w luźnych osadach. Hieroglify są 

pomocne w badaniu warunków sedymentacji (osadzania) skał osadowych. Dzięki 

hieroglifom możliwe jest ustalenie w skałach, które uległy deformacją tektonicznym, 

gdzie znajduje się strop a gdzie spąg warstw skalnych. Hieroglifami mechanicznymi 

nazywa się natomiast ślady powstałe w wyniku czynników mechanicznych. Są to na 

przykład ślady wleczenia okruchów przez prądy morskie (Perski 2002, Bębenek 2011).  
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Serie skalne występujące w różnych częściach Beskidów tworzyły się  

w podobnym czasie, tj. od górnej kredy do paleogenu. Jednak w poszczególnych 

częściach oceanu panowały odmienne warunki, co spowodowało różnice w budowie 

poszczególnych płaszczowin. Wyraża się to na przykład w grubości poszczególnych 

warstw skalnych, pakietów, zawartości materiału piaszczystego, żwirowego, a także 

składem mineralnym. Wzniesienia podmorskie, pasma wysp dzieliły Ocean Tetydy na 

mniejsze baseny sedymentacyjne: basen skolski, dukielski, magurski, śląski (ryc.3). 

Obszar poszczególnych akwenów, a także ich głębokość ulegały w czasie wielu 

zmianom (Siemionow 1984, Perski 2002). 

 

Ryc. 3. Paleografia północnej Tetydy w kredzie 

 
Źródło: Bębenek2011  
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Osobliwością geologiczną Zewnętrznych Karpat Zachodnich jest porwak 

tektoniczny przerzucony w rejon Andrychów-Kalwaria podczas ruchów górotwórczych 

i fałdowań. Porwak ten to granit bugajski we wsi Bugaj Kalwaryjski oraz Skałki 

Andrychowskie w Beskidzie Małym.  

Skałki Andrychowskie to grupa skał położona w rejonie Andrychowa pomiędzy 

Inwałdem, Roczynami i Targanicami. Są to skały metamorficzne wieku 

przeddewońskiego (era paleozoiczna) oraz skały osadowe: wapienie i margle 

pochodzące z górnej kredy i paleogenu. Skały te tworzą wąski, lecz wyraźny  

w morfologii pas o długości 7 km oraz szerokości do 250 m. Skałki andrychowskie to 

porwak tektoniczny przerzucony w ten rejon w czasie ruchów górotwórczych  

i fałdowań. Skały te leżą pomiędzy płaszczowiną podśląską i płaszczowiną śląską. 

Utwory węglanowe budujące te skałki powstały na wyniesieniu zwanym Kordylierą 

Inwałdzką (ryc.3, str.12). Kordyliera ta oddzielała od siebie baseny: podśląski  na 

północy i śląski na południu, w których gromadziły się osady. Skałki andrychowskie 

powstawały w różnych warunkach i na różnych głębokościach, dlatego też w skałkach 

tych odnaleźć można osady płytkowodne, np. rafowe i przyrafowe (znajdujące się w 

strefie grzbietowej wspomnianego wzniesienia) oraz osady głębokomorskie powstałe  

w warunkach panujących na skłonie Kordyliery Inwałdzkiej. Około 20 milionów lat 

temu olbrzymie siły doprowadziły do przesunięcia w kierunku północnym osadów 

basenu śląskiego (płaszczowina śląska). Płaszczowina ta zdarła pokrywę z Kordyliery 

Inwałdzkiej i przeniosła ją na obecne miejsce. W wyniku tego procesu znaczna część 

tych osadów uległa zniszczeniu (Waśkowska-Oliwa i in. 2008). 
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1.3.1 Skałki piaskowcowe 

Skałki piaskowcowe występują często w Beskidzie Małym. Te naturalne formy 

grupują się głównie w strefach wychodni warstw piaskowców istebniańskich dolnych, 

które są bardziej odporne na proces wietrzenia niż leżące niżej piaskowce godulskie 

górne. Warstwy piaskowców istebniańskich wykształcone są głównie jako zlepieńce 

oraz gruboziarniste piaskowce. Formacje skałkowe występują przede wszystkim  

w pasmach górskich Madohory, Czupla, Czarnej Góry, Ścieżków Gronia oraz w rejonie 

szczytów Kamień-Żar nad Ponikwią ( Alexandrowicz 1978).  

Czynnikiem pośrednio wpływającym na kształtowanie się skałek jest skład 

granulometryczny ławic. Oryginalne formy skałkowe powstają przede wszystkim  

w ławicach zbudowanych z piaskowców i zlepieńców gruboziarnistych 

 i nierównoziarnistych. Mniej osobliwe formy powstają w ławicach, których skład 

granulometryczny jest niezróżnicowany i jednostajny ( Alexandrowicz 1978).  

Również ważnym czynnikiem jest charakter litologiczny ławic z których 

zbudowana jest skałka. W profilu zaznacza się to w ten sposób, że zlepieńce tworzą 

powierzchnie wklęsłe natomiast piaskowce tworzą powierzchnie wypukłe  

( Alexandrowicz 1978).  

Innym czynnikiem wpływającym na formowanie się skałek jest spoiwo. Spoiwo 

piaskowców i zlepieńców jest przeważnie ilaste bądź ilasto-żelaziste, niekiedy  

z domieszką lepiszcza krzemionkowego lub węglanowego. W piaskowcach  

i zlepieńcach gruboziarnistych występuje spoiwo wypełniające matrix, czyli spoiwo 

złożone głównie z minerałów ilastych oraz ziaren kwarcu, skaleni i mik o wielkości 

poniżej 30 mm. Mała ilość spoiwa i jego nierównomierne rozmieszczenie sprzyja 

powstawaniu ciekawych form skałkowych. W sytuacji, gdy ilość spoiwa jest duża,  

a jego rozmieszczenie jest równomierne formy skałkowe są słabo wymodelowane 

(Alexandrowicz 1978).   



15 
 

Ogromny wpływ na ogólny kształt skałek mają spękania ciosowe. Ściany, które 

ograniczają wychodnie skałkowe to płaszczyzny ciosu. Dużą rolę jaką spełniają 

spękania ciosowe podkreślają grawitacyjne przemieszczenia skał. W wyniku powstania 

ciosu większe formy skalne dzielą się na mniejsze, powstają korytarze. Poszczególne 

części wychodni przesuwają się względem siebie, osiadają, przechylają i osuwają się  

w dół zbocza. U podnóża tych skał tworzą się rumowiska skalne złożone z różnej 

wielkości i kształtów bloków skalnych (Alexandrowicz 1978).  

Cechą sedymentacyjną skałek piaskowcowych są utwory nietypowego fliszu 

(flisz bliski), czyli osady powstałe przez piaszczyste spływy, tzw. fluxoturbidity. 

Spływy te powstają u podnóża skłonu kontynentalnego i osadzają materiał piaszczysty 

w jego pobliżu. Cechą charakterystyczną takiego osadu są grube warstwy piaskowca 

oraz cienkie lub nieobecne warstwy łupków. Cechy te widoczne są wyraźnie  

w piaskowcach istebniańskich serii śląskiej ( Alexandrowicz 1978).  
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Wychodnie ławic piaskowców w postaci form skałkowych występują głównie jako 

skałki wierzchowinowe, przywierzchowinowe oraz stokowe i dolinne. Skałki 

wierzchowinowe to formy izolowane wznoszące się ponad powierzchnie grzbietową. 

Skałki te najczęściej przyjmują formę baszt, grzybów, maczug, stołów, murów. Na 

obszarze Beskidu Małego skałki te występują sporadycznie. Pospolicie występują 

natomiast formy przywierzchowinowe (ryc.4), które od góry ograniczone są stromymi 

stokami. 

Ryc. 4. Forma przywierzchowinowa 

 
Źródło: Alexandrowicz 1978 
 

Takie skałki nie wystają wyraźnie ponad powierzchnię. Spotykane są najczęściej na 

głównych i bocznych grzbietach. W Beskidzie Małym licznie występują także stokowe 

formy skałkowe (ambony, progi, ściany) u stóp których tworzą się blokowiska.  Formy 

skałkowe (ryc.5) spotyka się także nad lejami źródłowymi i są to często ściany nisz 

osuwiskowych i rozpadlin oraz pakiety skalne, które zostały oderwane i przesunięte  

w dół stoku ( Alexandrowicz 1978). 
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Ryc. 5. Ściana skalna obramowująca rów 

rozpadlinowy  
Źródło:  Alexandrowicz 1978 
 

Innym rodzajem są skałki o charakterze klifów mrozowych. Należą do nich 

niektóre formy przywierzchowinowe znajdujące się na granicy wierzchowiny i stoku. 

Poniżej skałek znajdują się spłaszczenia, które następnie przechodzą w stromy stok. 

Nieczęsto zdarza się, iż dolna krawędź spłaszczenia podkreślona jest jeszcze jednym 

rzędem skałek (ryc.6). 

Ryc. 6. Próg rozpadający się blokowo 

 
Źródło: Alexandrowicz 1978 
 

 Można to porównać do teras krioplanacyjnych ograniczonych klifami mrozowymi 

(Alexandrowicz 1978). 

Wietrzenie to proces prowadzący do niszczenia skał. Wyróżnia się wietrzenie 

chemiczne i fizyczne. Wietrzeniem chemicznym nazywamy proces rozpuszczania skał 

przez wodę krążącą w ich porach. Wietrzenie mechaniczne, na przykład zamróz, 

insolacja, prowadzi do rozluźnienia spoistości skał. W piaskowcach niszczeniu ulega 

przede wszystkim spoiwo. Proces ten przebiega selektywnie w zależności od ilości  
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i rozmieszczenia spoiwa, od wielkości składników detrytycznych (okruchy skał  

i minerałów powstałe w wyniku wietrzenia i erozji) oraz gęstości spękań ciosowych 

(Alexandrowicz 1978).  

Piaskowce gruboziarniste oraz zlepieńce to skały silnie porowate. Na skutek 

działania zamrozu skały te ulegają rozpadowi ziarnistemu. Proces ten może być 

ułatwiony przez ługowanie spoiwa, a następnie wypadanie otoczaków i ziaren kwarcu. 

Piaskowce o dużej ilości i równomiernie rozłożonym spoiwie oraz gęstej sieci spękań 

ciosowych ulegają w skutek zamrozu również rozpadowi blokowemu. W niektórych 

formach skałkowych u ich podstawy można zaobserwować zagłębienia o charakterze 

nisz. Część skałki ponad niszą jest przewieszona i tworzy okap. (ryc.7) 

 

Ryc. 7. Forma skałkowa z wyraźną niszą i przewieszoną częścią 

 
Źródło:  Alexandrowicz 1978 
 

U podnóża takiej formy występuje prawie zawsze spłaszczenie. Nisze powstały przy 

udziale niwacji, czyli niszczącej sile śniegu w okresie peryglacjalnym. Obecnie proces 

pogłębiania nisz niwacyjnych może mieć jakieś znaczenie tylko w przypadku skałek 

ukrytych w lesie i znajdujących się na północnych stokach, gdzie śnieg zalega 

najdłużej. W wyniku niszczenia dolna część skałki bądź ściany skalnej powoli się cofa. 

Z czasem przewieszona cześć może ulec oberwaniu skutkiem czego jest cofanie się 

całej formy i powstanie w miejscu dawnej podstawy wyrównanej powierzchni 

(Alexandrowicz 1978).  
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Innym rodzajem wietrzenia fizycznego jest eksfoliacja. W Beskidzie Małym 

zjawisko to występuję na niewielką skalę. Przyczyną procesu eksfoliacji są zmienne 

warunki termiczne, a także wietrzenie chemiczne prowadzące do zmian objętości 

zewnętrznej części skały poprzez przeobrażenie minerałów. Wynikiem omówionych 

procesów jest powstanie granicy nieciągłości wzdłuż której następuje stopniowe 

oddzielanie się niewielkich fragmentów zewnętrznej części skały. Powstanie takich 

nieciągłości w skale w postaci systemów niewielkich pęknięć i szczelinek znacznie 

przyspiesza niszczenie skał przez zamróz ( Alexandrowicz 1978).  

1.4 Klimat  

W Beskidzie Małym panuje klimat umiarkowany. Według rozkładu pięter 

klimatycznych opracowanych przez M. Hessa obszar Beskidu Małego położony jest  

w dwóch piętrach klimatu umiarkowanego: 

- piętro klimatu umiarkowanego ciepłego do wysokości 680 m n.p.m. Średnie roczne 

temperatury wahają się tutaj od +6oC do +8oC 

- piętro klimatu umiarkowanego zimnego powyżej 680 m n.p.m. Średnie roczne 

temperatury są niższe co związane jest ze spadkiem temperatury wraz ze wzrostem 

wysokości i wahają się od +4oC do +6oC. 

Zróżnicowanie warunków panujących w poszczególnych piętrach klimatycznych 

ukazują także inne parametry (tab.1). 

 
Tabela 1 Zróżnicowanie warunków klimatycznych 

Parametr Pietro klimatu 

umiarkowanie ciepłego 

Pietro klimatu 

umiarkowanie zimnego 

Średnia roczna suma opadów 

[mm] 

1000 1400 

Dni w roku z pokrywą 

śnieżna [%] 

29 38 

Średnia prędkość wiatru [m/s] 2,5 3,0 
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Ilość pogodnych dni w roku 55 30 

Ilość dni w roku z mgłą 50 100 

Absolutna amplituda 

temperatur [oC] 

59 58 

Źródło: Matuszczyk 2004 

Przechodząc od piętra umiarkowanie ciepłego do pietra umiarkowanie zimnego 

długość okresu ze średnią temperaturą niższą od OoC zwiększa się od dwóch miesięcy 

na dolnej granicy piętra umiarkowanie ciepłego do maksymalnie ośmiu miesięcy na 

górnej granicy pietra zimnego. Zdarza się, że podczas bardzo ciepłych zim na dolnej 

granicy piętra umiarkowanie ciepłego temperatury miesięcy zimowych mogą być 

dodatnie podczas gdy na górnej granicy pietra zimnego temperatury są ujemne nawet 

przez sześć miesięcy. Największa różnica miedzy ilością dni z silnym mrozem 

pomiędzy tymi dwoma piętrami uwidacznia się na początku zimy (listopad) oraz 

wiosny (marzec; Hess 1965).  

W piętrze umiarkowanie zimnym przymrozki mogą zdarzać się w ciągu całego 

roku. W piętrach tych obserwuje się odwrotny przebieg ilości przymrozków w ciągu 

roku. W piętrze umiarkowanie ciepłym przymrozki występują przede wszystkim  

w półroczu zimowym podczas łagodnych zim, natomiast w okresie letnim przymrozki 

nie występują. Odwrotnie jest w piętrze umiarkowanie zimnym. W okresie zimy 

przymrozki występują tutaj sporadycznie i tylko w czasie ciepłych zim. Najwięcej 

przymrozków przypada na miesiące letnie (Hess 1965).  

Klimat Beskidu Małego kształtowany jest przez ścierające się wpływy powietrza 

oceanicznego napływającego z zachodu oraz kontynentalnego napływającego  

ze wschodu co przyczynia się do częstych i nagłych zmian pogody, tworzeniu się mgieł 

i skoków temperatury powietrza. Wiosna na ogół jest długa, chłodna z opadami 

deszczu. Podczas lata także notuje się okresy chłodu oraz zdarzają się ulewne deszcze 

prowadzące niekiedy do powodzi. Jesień to czas przeplatania się okresów chłodnych  

z ciepłymi, występowania umiarkowanych opadów. Na ogół od września pojawiają się 
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okresowe znaczne spadki temperatury powietrza. Zima jest raczej łagodna  

z temperaturą najczęściej nieprzekraczającą -10oC i pokrywą śnieżna do około 50 cm 

(Siemionow 1984, Matuszczyk 2004).  

O cechach klimatu decyduje także rzeźba i ekspozycja stoku. Stoki południowe 

charakteryzują się wyższymi temperaturami powietrza i mniejszymi jej wahaniami niż 

stoki północne (na tych samych wysokościach n.p.m.) co związane jest z różnicą  

w nasłonecznieniu. Stoki południowe otrzymują mniej opadów oraz rzadziej niż na 

stokach północnych pojawiają się mgły. Pokrywa śnieżna pojawiająca się zwykle  

w listopadzie utrzymuję się krócej na stokach o ekspozycji południowej (marzec) niż na 

stokach o ekspozycji północnej, gdzie pokrywa ta zalega niekiedy do pierwszej polowy 

kwietnia. Różnice w rozkładzie temperatur zauważalne są także dla wypukłych  

i wklęsłych form rzeźby terenu (Matuszczyk 2004). 

W Beskidzie Małym obserwuje się także zjawisko inwersji temperatury. 

Zjawisko to polega na wzroście temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości 

nad poziom morza. Spowodowane jest to spływem chłodnego powietrza z górnych 

części stoku ku niższym, dolinnym najczęściej przy bezchmurnej i bezwietrznej 

pogodzie. W dolinach następuje powstanie zastoiska chłodnego powietrza i spadek 

temperatury. Skutkiem tego zjawiska może być nietypowa miesięczna średnia 

temperatura powietrza; wyższa na wierzchowinach i stokach niż w dolinach 

(Matuszczyk 2004, Hess 1965).  

Na obszarze Beskidu Małego wieją głównie wiatry z zachodu  

i północnego- zachodu przynosząc ze sobą chłodne i wilgotne powietrze. Na stokach 

górskich (przede wszystkim północnych) ulega ono dalszemu ochłodzeniu powodując 

opady deszczu, a zimą śniegu. Na obszar Beskidu Małego docierają niekiedy z południa 

ciepłe i porywiste wiatry dolne typu fen (halny) powodując szkody w drzewostanach,  

w zimie odwilże, a w cieplejszych porach roku dłuższe opady. (Matuszczyk 2004, 

Siemionow 1984). 
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1.5 Ochrona przyrody oraz edukacja  

W Beskidzie Małym ochroną objęta jest zarówno przyroda ożywiona jak  

i przyroda nieożywiona. Wiele osób przywiązuje coraz większą uwagę do ochrony 

przyrody i edukacji. Wyraża się to poprzez powstanie ścieżek edukacyjnych, które mają 

na celu ukazanie ważnych pod względem naukowym obiektów geologicznych, 

geomorfologicznych, a także ciekawych okazów przyrody ożywionej. 

Do najważniejszych form ochrony przyrody w Beskidzie Małym zaliczamy: 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego, rezerwaty: „Madohora”, „Szeroka”, „Zasolnica” 

oraz pomniki przyrody (ryc.8).  

 

Ryc. 8. Główne formy ochrony przyrody w Beskidzie Małym 

 
Źródło: http://www.zpk.com.pl/parki_mapy/beskid_maly_d.jpg 
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1.5.1 Ścieżki dydaktyczne 

W ostatnich latach zostały wyznaczone trzy ścieżki edukacyjne. Pierwsza z nich, 

ścieżka dydaktyczna „Czarny Groń” dotyczy zagadnień historii i przyrody Beskidu 

Małego. Prowadzi ona po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. Na terenie ścieżki 

wyznaczono 10 przystanków z 11 tablicami informacyjnymi. Na trasie ścieżki można 

zapoznać się miedzy innymi z doliną rzeki Wieprzówki, z budową geologiczną na 

obszarze rezerwatu „Madohora”, a także dowiedzieć się ciekawych informacji  

o roślinności, krajobrazie kulturowym, wpływie człowieka na środowisko towarzyszące 

tej ścieżce (www.zielonalekcja.pl).  

Druga ścieżka edukacyjna to ścieżka „Do źródeł Wieprzówki”. Obejmuje ona 

teren doliny rzeki Wieprzówki. Trasa ścieżki prowadzi lewym brzegiem tej rzeki po 

odcinku najmniej zmienionym przez działania człowieka. Trasa ta obejmuje ciekawe 

pod względem edukacyjnym liczne odsłonięcia skalne piaskowców i łupków 

budujących Beskid Mały, unikalne w Beskidach odsłonięcia łupków wierzowskich oraz 

margli ze śladowymi skamieniałościami oraz ukazuje efekty działalności rzeki. Ścieżka 

powstała dzięki współpracy Jana Zielińskiego - Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników 

Andrychowa, Wojciecha Blocha sympatyka TMA oraz dr hab. Witolda Alexandrowicza 

z Zakładu Analiz Środowiska i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

(www.zielonalekcja.pl).  

Trzecia ścieżka, to ścieżka dydaktyczna „Osobliwości przyrody nieożywionej 

Beskidu Małego”. Całość trasy prowadzi przez część Beskidu Małego zwanego Górami 

Zasolskimi i należąca do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Na trasie ścieżki 

licznie występują piaskowcowe formy skałkowe. Najciekawszym obiektem jest Jaskinia 

Komonieckiego oraz wodospad na rzece Dusica (www.zpk.com.pl).   
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1.5.2 Park Krajobrazowy Beskidu Małego i rezerwaty przyrody 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego położony jest na pograniczu województw: 

małopolskiego i śląskiego. Park ten został utworzony na mocy rozporządzenia nr 9/98 

wojewody bielskiego z dnia 16.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9/98, poz. 110). 

Powierzchnia Parku wynosi 25 770 ha, a powierzchnia jego otuliny wynosi 22 253 ha. 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został powołany aby zachować i upowszechniać 

wartości przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe Beskidu Małego, w ramach 

racjonalnego gospodarowania (www.2007.przyroda.katowice.pl/pk_beskidu_malego. 

html). 

  

Powierzchnię Beskidu Małego porastają lasy silnie przekształcone przez 

działalność człowieka. W piętrze pogórza jak i regla dolnego głównym gatunkiem 

drzewa jest sztucznie wprowadzony świerk. Lasy grądowe stanowiące naturalną 

roślinność pogórza, występują w postaci nielicznych płatów. Buczyna karpacka  

oraz buczyna górska charakterystyczne dla lasów dolnoreglowych chronione są na 

terenie rezerwatów przyrody: Madohora, Szeroka oraz  Zasolnica. Mimo, iż piętro regla 

górnego nie występuje w Beskidzie Małym ze względu na wysokości nie 

przekraczające 1 000 m, w partii szczytowej Madohory wykształciły się fragmenty 

świerczyny górnoreglowej z udziałem gatunków charakterystycznych dla tego 

zbiorowiska, co stanowi niezwykłą osobliwość Beskidu Małego. W dolinach rzek 

występują lasy w różnym stopniu zmienione przez człowieka. Do szczególnie cennych  

i rzadko spotykanych w Beskidach zalicza się zbiorowiska naskalne, rozwijające się na 

wychodniach piaskowców oraz murawy kserotermiczne rosnące na nasłonecznionych 

zboczach i związane z podłożem zasobnym w węglan wapnia. Gęsta sieć rzeczna oraz 

systemem zbiorników zaporowych stwarzają korzystne warunki dla rozwoju roślinności 

wodnej i szuwarowej na niżej położonych terenach. Ważnym elementem krajobrazu są 

również łąki. Na terenie Parku Krajobrazowego rzadkimi gatunkami zwierząt są: wilki, 
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rysie, sporadycznie niedźwiedzie, a także gronostaje, wydry i niektóre gatunki 

nietoperzy (http://www.2007.przyroda.katowice.pl/pk_beskidu_malego.html.)  

Na terenie Beskidu Małego znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Madohora”, 

„Szeroka” oraz „Zasolnica”.  Rezerwaty te znajdują się w granicach Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego. Powstały one w celu ochrony naturalnych 

zbiorowisk  leśnych, głównie buczyny karpackiej. W rezerwacie „Madohora” 

dodatkowo ochroną objęte są wychodnie piaskowca i zlepieńca istebniańskiego.  
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2. Przewodnik geoturystyczny po Beskidzie Małym 
 

 

Poniższy przewodnik zawiera najciekawsze obiekty geoturystyczne znajdujące 

się na obszarze Beskidu Małego. Ze względu na odległości pomiędzy poszczególnymi 

obiektami jest to przewodnik samochodowo-pieszy. Przewodnik zawiera siedem tras 

geoturystycznych. Każda trasa opisana jest w osobnym podrozdziale, a poszczególne 

obiekty zostały dodatkowo wyróżnione jako osobne podpunkty. Opis każdego obiektu 

na początku zawiera wskazówki dotyczące dojazdu oraz miejsca, gdzie można 

pozostawić samochód. W przewodniku podany jest także przybliżony czas potrzebny na 

pokonanie drogi pomiędzy poszczególnymi punktami. Podany czas nie uwzględnia 

utrudnień w ruchu samochodowym, takich jak roboty drogowe, korki i inne, które mogą 

znacznie wydłużyć czas potrzebny do przebycia danego odcinak trasy. Zaproponowane 

przeze mnie trasy geoturystyczne to w większości trasy całodniowe. Kolejność 

zamieszczonych tras jest przypadkowa.  
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2.1 Kamieniołom „Kozy” – „Kaskada Soły” 
 

 Pierwsza trasa, to trasa całodniowa. Prowadzi ona z Wadowic do miejscowości 

Kozy, w której znajduje się nieczynny kamieniołom piaskowca lgockiego, a następnie 

wzdłuż sztucznych zbiorników wodnych na rzece Sole. Ostatnim punktem na tej trasie 

jest góra Żar ze sztucznym zbiornikiem wodnym oraz elektrownią  

szczytowo-pompową.  

 

2.1.1 Kamieniołom Kozy 

Jadąc do kamieniołomu od strony Wadowic należy w centrum Kóz skręcić  

w lewo, w ulice Bielską. Dojazd do miejscowości Kozy zajmuje około 50 minut. 

Wjeżdżając do tej miejscowo po lewej stronie zobaczymy wzniesienie Hrobaczej Łąki 

oraz nieczynny kamieniołom piaskowca lgockiego „Kozy”. Jadąc w stronę 

kamieniołomu można zobaczyć znajdujący się na szczycie Hrobaczej Łąki 35-metrowy 

Krzyż Trzeciego Tysiąclecia. Został on wzniesiony w 2002 roku dzięki staraniom 

mieszkańców Kóz i Międzybrodzia Bialskiego. Stanowi on pamiątkę 10-lecia diecezji 

bielsko-żywieckiej. Dawniej na miejscu krzyża znajdowała się wieża triangulacyjna. 

Obok krzyża znajduje się głaz z napisem "Stat crux dum volvitur orbis" co oznacza 

"Krzyż stoi tak długo, jak kręci się świat”. Na szczycie znajduje się także platforma 

widokowa, z której roztacza się panorama Pogórza Śląskiego.  

Po kilku minutach docieramy do rozwidlenia dróg prowadzących na teren 

kamieniołomu. Na jego obszar nie można wjeżdżać samochodem o czym informują 

umieszczone tam znaki. Samochód można zostawić na poboczu. Teren kamieniołomu 

jest rozległy, dlatego na zwiedzanie potrzeba więcej czasu (około półtorej godziny,  

w zależności od indywidualnych potrzeb).  

Wieś Kozy (370 m) położona jest u podnóża wzniesienia Hrobaczej Łąki. 

Została założona u schyłku XII. Po najazdach tatarskich (po 1241 roku) została 
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zaludniania przez kolonistów niemieckich. Do XVII wieku miejscowość ta nosiła 

nazwę Dwie Kozy. Jak głosi legenda nazwa wsi pochodzi od dwóch kóz, które po 

najazdach tatarskich były jedynymi jej mieszkańcami. Osada ta przez stulecia rozwijała 

się dzięki położeniu na europejskim szlaku kupieckim. Z niegdyś typowo rolniczej wsi 

Kozy stały się obecnie atrakcyjną podmiejską miejscowością. (Matuszczyk 2004,  

Górna 2006).  

Kamieniołom piaskowca „Kozy” (ryc.9 i 10) zlokalizowany jest na północnym 

stoku Hrobaczej Łąki w paśmie Magurki Wilkowickiej. 

Ryc. 9. Mapa topograficzna  

 
Źródło: www.geoportal.pl 
 
Ryc. 10. Ortofotomapa 

 
Źródło: www.geoportal.pl 
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Pasmo to ograniczone jest od północy wyraźnym progiem denudacyjnym. 

Zbudowane jest ono z utworów fliszowych należących do płaszczowiny śląskiej. 

Kamieniołom „Kozy” powstał w 1880 roku. W okresie swojej działalności był jednym  

z największych kamieniołomów piaskowca lgockiego. Kopalnia produkowała około 

100 000 ton rocznie kruszywa. Wydobywany tam piaskowiec wywożony był przede 

wszystkim do miasta Bielska i Białej Krakowskiej (w latach 50. XX wieku połączone  

w jedno miasto Bielsko-Białą) na potrzeby rozwijającego się tam budownictwa 

mieszkaniowego, a także wykorzystywany był do budowy linii kolejowej. Piaskowiec  

z kamieniołomu służył również do budowy fundamentów licznych domów. W latach 

1910-1912 powstała pięciokilometrowej długości kolejka linowa łącząca kamieniołom 

ze stacją kolejową w Kozach. Kamień transportowany był za pomocą 100 wózków  

o pojemności 1 m3 każdy. Odpady poeksploatacyjne składane były na dwóch 

zwałowiskach: wschodnim i zachodnim. Ostatni transport piaskowca z kamieniołomu 

miał miejsce w 1973. Zamknięcie kopalni spowodowane było złą sytuacją finansową 

przedsiębiorstwa, nieuregulowaną sytuacją prawną oraz brakiem możliwości 

powiększenia terenu eksploatacji (Górna 2006, Nawrat 2009).  

Aby zobaczyć zwałowisko zachodnie (ryc.11), którym można dojść na teren 

kopalni, musimy skręcić w drogę po prawej stronie, a następnie na polanie skręcić  

w lewo.  

Ryc. 11. Zwałowisko zachodnie 
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Na najwyższy poziom zwałowiska prowadzi ścieżka. Idąc nią w pewnym momencie po 

lewej stronie widzimy fragment starej budowli, dawnego wyciągu wagonikowego, który 

transportował urobek do stacji kolejowej (ryc.12)  

 

Ryc. 12. Budynek dawnego wyciągu 

wagonikowe  
 

Aby zobaczyć główną część kamieniołomu należy kierować się ze szczytu 

zwałowiska ścieżką, która prowadzi na jego środkowy, najrozleglejszy poziom. Na 

poziomie tym (545 m) znajduje się małe jeziorko (ryc.13) powstałe w wyniku zalania 

wodą opadową części wyrobiska. 

 

Ryc. 13. Jezioro na terenie kopalni „Kozy” 

 
http://kozy.vot.pl/galeria/2011/07/25/kamieniolom-w-kozach-historia-i-wspolczesnosc/ 

Powierzchnia tego zbiornika wynosi 0,84 ha, a maksymalna głębokość nie przekracza 

dwóch metrów. Dno tego zbiornika to częściowo lita skała, a po części hałda. Obecność 

tego jeziora świadczy o niskiej przepuszczalności podłoża oraz o równowadze 
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pomiędzy zasilaniem przez wodę opadową a parowaniem z jego powierzchni oraz 

odpływem. Obecnie podczas Dni Kóz nad jeziorkiem odbywają się zawody wędkarskie. 

Po roztopach i większych opadach powstają w zagłębieniach na terenie kamieniołomu 

okresowo występujące „oczka” wodne. Na tym obszarze występują także niewielkie 

wysięki wody o bardzo małych wydajnościach. Cały teren kamieniołomu odwadniany 

jest przez niewielkie cieki wodne oraz rowy melioracyjne, z których wody 

odprowadzane są do potoków: Czerwonka i Leśniówka. Po wschodniej i zachodniej 

stronie jeziorka znajdują się ścieżki którymi można dotrzeć ku odsłonięciom skał oraz 

na wyższe poziomy kopalni.   
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W kamieniołomie w Kozach odsłaniają się warstwy lgockie środkowe (ryc.14) 

wykształcone w postaci cienkoławicowych i średnioławicowych piaskowców.  

 

Ryc. 14. Warstwy lgockie w kamieniołomie w Kozach 

 

Piaskowce poprzedzielane są warstwami czarnych i zielonych łupków.  

W kamieniołomie tym stosunek piaskowców do łupków wynosi w przybliżeniu 1:1 

(flisz rytmiczny). Piaskowce drobnoziarniste mają czarny kolor pochodzący od pirytu 

(minerał z grupy siarczków, często nazywany „złotem głupców” ze względu na swój 

złotożółty kolor. Gdy uderzy się w niego np. młotkiem wydziela specyficzny zapach 

siarki oraz krzesze skry), natomiast średnioziarniste piaskowce są koloru 

niebieskoszarego. Zwietrzałe powierzchnie piaskowca są brunatne lub czarne. Na 

dolnych częściach ławic piaskowców odnaleźć można licznie występujące hieroglify 

mechaniczne i organiczne. W wyniku niszczących czynników łupki rozpadają się na 

płytki, zaś piaskowce na ostrokrawędziste kostki (Górna 2006, Schumann 2008).  

Warstwy lgockie odsłaniające się w kamieniołomie w Kozach przedstawiają 

dużą wartość edukacyjną ze względu na bogactwo struktur sedymentacyjnych. 

Zobaczyć można zarówno struktury depozycyjne jak i deformacyjne. Struktury 

depozycyjne powstały w czasie gromadzenia się osadu na dnie basenu 
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sedymentacyjnego, natomiast struktury deformacyjne związane są z zaburzeniem 

pierwotnego układu warstw przed końcową lityfikacją osadu.  

Najczęściej występującą strukturą depozycyjną jest laminacja równoległa 

(ryc.15). Do struktur deformacyjnych, które można zobaczyć w kamieniołomie 

zaliczamy laminację: przekątną i ripplemarki (ryc.16) oraz laminację 

konwolutną (ryc.17, Górna 2006).  

 

Ryc. 15. Laminacja równoległa 

 
 
 
Ryc. 16. Laminacja przekątna i ripplemarki 

 
 
 
Ryc. 17. Laminacja konwolutna 
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Ripplemarki są to ułożone równolegle do siebie grzbieciki przedzielone 

bruzdami. Powstają, gdy prąd płynący po piaszczystej powierzchni napotyka jakąś 

przeszkodę, np. nierówność podłoża. Powstaje wtedy wir wsteczny, który powoduje 

zatrzymanie się przesuwanych przez prąd cząsteczek. Dodatkowo zwrócona w kierunku 

przeciwnym prądowi strona danej nierówności ulega niszczeniu, na skutej czego 

usypywane zostają warstewki (zapadają one w stronę prądu) oraz nierówność ulega 

przesunięciu w kierunku w jakim płynął prąd (Książkiewicz 1959). 

Pierwotna rzeźba terenu w obrębie kamieniołomu jest bardzo mocno 

przekształcona przez człowieka na skutek wieloletniej eksploatacji piaskowca. Tworzą 

ją płaskie, wyrównane poziomy oraz mniej lub bardziej strome skarpy a także drogi 

łączące ze sobą kolejne poziomy kopalni. Wyrobisko kamieniołomu ma charakter 

stokowy. Z tego powodu deniwelacje są znaczne i sięgają około 160 metrów; od około 

470 m u podnóża kamieniołomu do około 628 metrów w najwyższym punkcie kopalni. 

Wschodnie zwałowisko porośnięte jest już lasem. Z powodu ochrony potoku Leśniówka 

odpady przeróbcze składowane były tam tylko przez krótki okres czasu. Natomiast 

zwałowisko zachodnie wykorzystywane przez cały czas funkcjonowania kamieniołomu 

porasta trawa. Po zaprzestaniu wydobycia piaskowca na teren kamieniołomu wkroczyła 

także roślinność synantropijna, czyli roślinność która występuje w środowisku silnie 

przekształconym przez człowieka, gdzie pierwotna, naturalna roślinność uległa 

zniszczeniu (Nawrat 2009).  

Na obszarze kamieniołomu w Kozach obserwować można procesy stokowe. 

Procesami stokowymi nazywamy przemieszczenia pokryw zwietrzelinowych wskutek 
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siły ciężkości i przy współudziale lodu, wody a także organizmów żywych 

(Klimaszewski 1978). Obecnie na obszarze kamieniołomu możemy zobaczyć efekty 

działania procesów: osuwania, odpadania i obrywu (Molenda, Rzętała).  

Proces osuwania materiału charakterystyczny jest dla stoków dojrzałych. 

W omawianym kamieniołomie proces ten występuje głównie w rejonie zachodniego 

zwałowiska zewnętrznego. W wyniku niewłaściwego składania odpadów oraz braku 

zabezpieczeń już w latach 80. XX wieku teren ten zagrożony był ruchami mas ziemi.  

W lipcu 1997 roku na obszarze zachodniego zwałowiska doszło do powstania 

rozległego osuwiska. Do jego powstania przyczyniły się obfite odpady deszczu, 

infiltracja w głąb nieodwadnianego zwałowiska poprzez serii pęknięć gruntu oraz 

naruszenie jego stabilności w wyniku wybierania składowanego tam materiału. W celu 

zabezpieczenia zwałowiska przed ponownymi osuwiskami wykonano rowy 

odwadniające, uregulowano jego kształt oraz obsiano jego powierzchnie trawą 

(Molenda, Rzętała).  

Ze względu na dużą wysokość wyrobiska (20-30 metrów) oraz stromość ścian 

(nachylenie 30-35 stopni) w koźniańskim kamieniołomie zachodzą także procesy 

odpadania i obrywania. Proces obrywu związany jest z oderwaniem się od podłoża  

i runięciem w dół dużych mas skalnych. W miejscu oderwania się materiału powstaje 

wyraźna nisza. W przypadku odpadania mamy do czynienia z odrywaniem się od 

podłoża małych, pojedynczych fragmentów zwietrzałej skały. Procesy te zostały 

zainicjowane przez usunięcie z powierzchni wyrobiska gleby, zwietrzałego materiału 

skalnego i wystawienie na działanie czynników zewnętrznych podłoża skalnego 

złożonego z naprzemianległych silnie spękanych piaskowców lgockich i mało 

odpornych na wietrzenie łupków. (Molenda, Rzętała).   
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Głównym typem wietrzenia mechanicznego jest zamróz. Wsiąkająca  

w szczeliny skalne woda zamarza i doprowadza do rozsadzania skały. W wyniku tego 

procesu od ścian wyrobiska odpadają cały czas małe fragmenty skał, głównie łupków. 

Materiał ten jest gromadzony u podnóża ścian w postaci stożków usypiskowych 

(ryc.18), które w wyniku stałej dostawy materiału rozrastają się i łączą tworząc nasypy 

akumulacyjne. 

 

Ryc. 18. Stożek usypiskowy 

 

Stożki te należą do aktywnych, czyli są wciąż modelowane przez wodę opadową  

i roztopową. Woda ta powoduje rozmywanie zwietrzeliny oraz niszczenie stożków.  

Z czasem na powierzchni tych stożków powstają głębokie żłobki deszczowe  

o V-kształtnym profilu poprzecznym. Na stromych ścianach pokrytych zwietrzeliną 

zachodzą także procesy spełzywania i osypywania, czyli osuwanie się drobnego 

materiału po stoku usypiskowym (Molenda, Rzętała). 
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2.1.2 Kaskada Soły 

Wracając z miejscowości Kozy w stronę Kęt w Kobiernicach (około 10 minut 

jazdy samochodem), na rondzie wyjeżdżamy trzecim zjazdem w prawo (droga 948)  

w kierunku Porąbki. Droga ta prowadzi wzdłuż doliny rzeki Soły na której powstały trzy 

zapory wodne tworzące sztuczne jeziora: Jezioro Czanieckie, Jezioro Międzybrodzkie, 

Jezioro Żywieckie (Kotlina Żywiecka). Oprócz tych trzech jezior jest jeszcze jedno 

małe, położone na górze Żar spełniające funkcję energetyczną. System tych zapór nosi 

miano „kaskady Soły”. 

Rzeka Soła wypływa z Beskidu Żywieckiego. Przepływa ona przez Kotlinę 

Żywiecką, a następnie przez Beskid Mały i Pogórze Śląskie. Soła jest pierwszym 

dużym prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Uchodzi ona do Wisły w okolicach 

Oświęcimia. W wyniku dużego potencjału powodziowego rzeki, częstych powodzi 

powodujących wysokie szkody materialne nastała konieczność wybudowania 

sztucznych zbiorników wodnych mających na celu ochronę przeciwpowodziową.  

Jadąc drogą 948 na południe pierwszym jeziorem jakie mijamy jest Jezioro 

Czanieckie z zaporą wodną w Czańcu. Zbiornik ten jest zbiornikiem wyrównawczym, 

ponieważ przy normalnych warunkach hydrologicznych przepływ poniżej zapory 

Porąbka zmieniał się w ciągu doby od 2,8 m3/s (poza szczytem energetycznym, 

przepływ niezbędny do pokrycia przepływu biologicznego oraz zapewniający 

odpowiednią ilość wody dla ujęć poniżej Porąbki) do 65 m3/s (w szczycie 

energetycznym). Jezioro Czanieckie jest miejscem ujęcia wody dla Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego oraz dla miasta Bielsko-Biała. Pojemność zbiornika wynosi  

1,2 mln m3, a jego powierzchnia nie przekracza 50 ha. Zapora w Czańcu jest zaporą 

ziemną uszczelnioną żelbetonowym ekranem. Długość tej zapory wynosi 670 m  

a wysokość 8 m (Chudy 2005).  
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Jadąc dalej drogą numer 948 mijamy następnie Jezioro Międzybrodzkie z zaporą  

w Porąbce. Zapora ta jest ciężką zaporą betonową składającą się z osiemnastu sekcji. 

Wysokość maksymalna zapory wynosi 37,3 m, długość w koronie 260 m, szerokość  

u podstawy 18,3 m (w koronie 8,9 m). Początkowo pojemność tego zbiornika wodnego 

wynosiła 32,2 mln m3 ale w wyniku zamulania obecnie wynosi około 27 mln m3. 

Powierzchnia Jeziora Międzybrodzkiego wynosi 367 ha. Zasilane jest (oprócz Soły) 

także przez wpadające do niego potoki: Roztoka, Isepnica, Ponikiewka, Żarnówka 

Wielka oraz Żarnówka Mała. Zbiornik ten został dwa razy całkowicie opróżniony. 

Miało to miejsce w 1956 i 1965 roku. W 1965 roku opróżnienie to miało na celu 

częściowe odmulenie i płukanie zbiornika oraz remont urządzeń podwodnych.  

W wyniku tego nastąpił spływ mułu oraz masowe śnięcie ryb. W latach 50. 

wybudowano elektrownię wodną według projektu mgr inż. Leonarda Zaręby. Moc 

elektrowni wynosi 12,6 MW (Chudy 2005).  

Pomysł wybudowania zapory wodnej w okolicach Porąbki zrodził się na 

początku dwudziestego wieku. Początkowo miała to być zapora wodna z elektrownią, 

ale zatwierdzony w 1912 roku projekt nie zawierał planów budowy elektrowni. Do 

projektu budowy elektrowni wrócono po I Wojnie Światowej, kiedy to prof. Gabriel 

Narutowicz, prof. Karol Pomianowski oraz inż. Tadeusz Beacker zatwierdzili 

lokalizację zapory w Porąbce. W latach 1921 – 1933 wydrążono sztolnie, wykonano 

przyczółki zapory, przełożono odcinek drogi Żywiec-Kęty oraz zabudowano potoki 

uchodzące do tego zbiornika. Budowa nabrała tempa po 1933 roku, kiedy to założono 

Fundusz Pracy oraz projekt ten poparty został przez Ministerstwo Komunikacji. Po 

wielkiej powodzi w Małopolsce w 1934 roku do dalszej budowy zapory zaangażowano  

Polsko-Francuskie Towarzystwo Robót Publicznych. Wielkie otwarcie zapory miało 

miejsce 13 grudnia 1936 roku, a rok później, po zamontowaniu zamknięć przelewów 

rozpoczęto zalewanie zbiornika. W latach 50. dobudowana została elektrownia 

(Chudy 2005). 
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Następnie udajemy się na górę Żar. W dalszym ciągu poruszamy się drogą 948. 

Przejeżdżamy przez most w Międzybrodziu Żywieckim, a następnie skręcamy w lewo 

(ryc.19; S- Międzybrodzie Żywieckie, K- góra Żar). Kierujemy się nią na górę Żar  

(761 m n.p.m.). Samochód zostawiamy niedaleko dolnej stacji kolejki  

linowo-terenowej. Dojazd z Kobiernic na górę Żar zajmuje około 20 minut.  

 

Ryc. 19. Dojazd z Międzybrodzia Żywieckiego na górę Żar 

 
 
Źródło: www.targeo.pl 

Na górze Żar znajduje się lotnisko dla szybowców. Od bardzo dawna góra 

 ta nazywana była „górą dobrych wiatrów” ze względu na korzystne wiatry  

oraz sprzyjającą termikę powietrza, dzięki której powstają w tym miejscu „kominy 

powietrzne”, czyli prądy wznoszeniowe. Prądy te powstają nad silnie nasłonecznioną 

powierzchnią w efekcie czego powietrze najbliżej ziemi silnie się ogrzewa i jako lżejsze 

unosi się do góry, i „przebija” się przez powietrze chłodne, tworząc właśnie taki „komin 

powietrzny”. Kominy te pozwalają na szybkie wznoszenie się szybowców do góry.  

W okresie międzywojennym powstała tutaj pierwsza baza szybowców. Podczas 

okupacji Niemcy zniszczyli szybowce i u podnóża góry Żar postawili prowizoryczny 

hangar. Od 25 stycznia 1946 roku została wznowiona działalność szkoły szybowcowej. 
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Górska Szkoła Szybowcowa podlega Instytutowi Szybownictwa w Bielsku. Na szczycie 

góry często można spotkać paralotniarzy (Matuszczyk 2004).  

Na szczyt góry Żar, gdzie znajduje się sztuczny zbiornik wodny, możemy 

wyjechać wspomnianą wcześniej kolejką linowo-terenową. Na górze Żar działa 

elektrownia szczytowo-pompowa „Porąbka-Żar”. O lokalizacji elektrowni 

zadecydowały bardzo korzystne warunki topograficzne: duży spad przy małej 

odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzystania zagospodarowanej 

kaskady rzeki Soły. Realizacja budowy tej elektrowni miała miejsce w latach  

1970-1979. Elektrownia mieści się 160 metrów pod ziemią. We wnętrzu góry 

wydrążono około 3,5 km szybów oraz chodników. Na szczycie powstał sztuczny 

zbiornik wodny o pojemności 2 mln m3 (ryc.20; Chudy 2005). 

 

Ryc. 20. Zbiornik wodny na górze Żar 

 
http://www.turmarket.pl/res/zdj/_Polska/Porabka/Gora_Zar_zbiornik.jpg 

W godzinach nocnych, kiedy to zapotrzebowanie na energię elektryczną jest 

najmniejsze, woda z Soły pompowana jest dwoma rurociągami do zbiornika  

na szczycie. Następnie woda spadając na łopatki turbin z wysokości około 400 metrów 

wytwarza energię elektryczną (około 500 MW rocznie). Elektrownia ta jest 

udostępniana turystom po wcześniejszym telefonicznym umówieniu  

(Matuszczyk 2004).  

Ze szczytu góry rozlega się wspaniały widok na Jezioro Żywieckie. Na szczycie 

znajdują się także obiekty gastronomiczne, całoroczny tor saneczkowy. Przy dolnej 
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stacji kolejki znajduje się park linowy z licznymi atrakcjami. Podczas zimny  

na górze Żar uruchamiana jest jedna z najdłuższych w Beskidach trasa narciarska.  

Po zwiedzeniu góry Żar zjeżdżamy w dół i skręcamy w lewo. Teraz jedziemy 

prawym brzegiem rzeki Soły. Dojeżdżamy do zapory wodnej w Tresnej i Jeziora 

Żywieckiego, który położony jest już w Kotlinie Żywieckiej. Początkowa pojemność 

zbiornika wynosiła 100 mln m3, ale w wyniku zamulania zmniejszyła się do 94 mln m3. 

Powierzchnia tego zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia wody wynosi 940 ha, 

zaś przy minimalnym wynosi 330 ha (Chudy 2005). 

Od zapory w Tresnej kierujemy się dalej drogą 948. Ten odcinek drogi 

jest bardzo niebezpieczny, gdyż panują tu sprzyjające warunki do powstawania 

oblodzeń na drodze. W pobliżu Wilczego Jaru koło Oczkowa, w miejscu, gdzie zatokę 

jeziora przecina estakada i most o wysokości 28 m, 15 listopada 1978 roku miał  

miejsce tragiczny wypadek. Do jeziora spadły dwa autobusy wiozące  

górników do pracy. Zginęło wówczas 30 osób. Ten tragiczny  

w skutkach wypadek upamiętniony został pomnikiem (Chudy 2005). 

Następnie skręcamy w lewo na drogę numer 946. Po przejechaniu kilkunastu 

kilometrów kierujemy się na drogę 781, którą dojedziemy do Andrychowa, a następnie 

z powrotem do Wadowic. Powrót z Tresnej do Wadowic zajmuje około godziny jazdy 

samochodem.  
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2.2 Głaz narzutowy w Bielsku-Białej – Katedra Św. Mikołaja – Straconka 
kamieniołom 
 

Druga zaproponowana trasa geoturystyczna jest również trasą całodniową. 

Prowadzi ona z Wadowic do miasta Bielsko-Biała, gdzie znajdują się takie obiekty  

jak: głaz narzutowy, kamieniołomy w których wydobywany był piaskowiec oraz rzeźby 

wykonane z tegoż piaskowca.  

 

2.2.1 Głaz narzutowy w Bielsku-Białej. 

Jadąc od strony Wadowic cały czas kierujemy się drogą 52 w kierunku  

Bielska-Białej. Dojazd do tego miasta zajmuje około 50 minut W Bielsku-Białej 

zjeżdżając z ulicy Krakowskiej na ulicę Lwowską skręcamy w lewo. Jedziemy około 

130 metrów po czym skręcamy w prawo w kierunku ulicy ks. Stanisława 

Stojałowskiego. Przejeżdżamy około 500 metrów po czym skręcamy w lewo w ulicę 

Ratuszową (ryc.21; A- ul. Krakowska w Bielsku-Białej, B- Plac Ratuszowy). Tam na 

placu możemy zostawić samochód. 

 

Ryc. 21. Dojazd na Plac Ratuszowy 

Źródło: Google Maps
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W Parku Ratuszowym, po prawej stronie budynku Ratuszu znajduje się głaz 

narzutowy (ryc.22) zbudowany z czerwonego, gruboziarnistego granitu. Obwód głazu 

wynosi 3,2 m, wysokość 0,8 m, długość 0,9 m oraz szerokość 0,6 m. Ochronie prawnej 

podlega on od roku 1962. Ciekawostką jest obecne położenie głazu, gdyż został on 

ustawiony w pobliżu południowej granicy maksymalnego zasięgu lądolodu 

(Alexandrowicz i in2000,Wojtasiński 2005). 

Ryc. 22. Głaz narzutowy 

 

Głaz ten przywędrował do Polski ze Skandynawii podczas czwartorzędowego 

zlodowacenia południowopolskiego. Lądolód skandynawski, który podczas tego 

zlodowacenia oparł się o podnóża łańcucha Karpat oraz Sudetów w swoim ciele 

transportował materiał różnej wielkości począwszy od iłu, piasku, żwiru po wielkich 

rozmiarów skały. Materiał ten to produkty wietrzenia skał, ale także i skały które 

lodowiec wyrwał z podłoża po którym się poruszał.. Najliczniej występują głazy 

narzutowe zbudowane ze skał krystalicznych, czyli przeobrażonych skał magmowych  

i metamorficznych. W mniejszej ilości występują głazy zbudowane ze skał osadowych, 

tzn. z piaskowca, piaskowca kwarcytowego i wapienia (Wojtasiński 2005,  

Labus K., Labus M. 2000). 

Transport materiału skalnego przez lodowiec różni się w znacznym stopniu od 

transportu rzecznego, gdyż lodowiec może przenosić na ta sama odległość zarówno 

niewielkie jak i ogromne okruchy skał. Dlatego podczas transportu przez lodowiec nie 

dochodzi do sortownia materiału. W czasie zanikania lądolodu materiał ten pozostawał 

Napis na głazie: 

„Głaz narzutowy, czerwony, granit 
skandynawski z okresu zlodowacenia. 

Znaleziony w Lipniku koło Nr 44 w 
łożysku potoku Niwka. Ofiarowany dla 
Muzeum Miasta Biała Krakowska przez 
W. Schlesingera. Październik 1908.”  
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na miejscu jego stagnacji, tworząc tzw. morenę czołową, denną oraz boczną. Następnie 

drobniejszy materiał mógł być dalej transportowany przez wody płynące z topniejącego 

lodowca (Wojtasiński 2005, Labus K., Labus M. 2000)  

W południowej części Polski głazy narzutowe są rzadkością i dlatego 

wykorzystywane są często w celach upamiętniana ważnych wydarzeń historycznych, 

bądź po prostu jako elementy dekoracyjne. Głazy narzutowe licznie występują 

natomiast w północnej części Polski, gdzie znajduje się typowa rzeźba polodowcowa.  

Od wieków głazy narzutowe używane były do różnych celów. W Polsce 

znajdujemy ślady wykorzystywania tych głazów już za czasów kultury neolitycznej. 

Najbardziej znane z tego okresu są megalityczne kręgi obrzędowe sprzed 8–4 tys. lat 

znajdujące się w województwie zachodniopomorskim. Wykorzystanie eratyków jako 

kamienia budowlanego rozpoczęło się od początków chrześcijańskiego średniowiecza. 

Można je było początkowo odnaleźć w niezmienionej formie w sakralnych  

i warownych budowlach romańskich. Później w gotyku z głazów narzutowych 

tworzono różne detale architektoniczne. Powszechnie wykorzystywane były do budowy 

dróg (tzw. kocie łby), mostów, do wykonywania narzędzi (np. kół młyńskich) lub jako 

kule armatnie. Obecnie zapanowała moda na głazy narzutowe. Są one zbierane  

i wykorzystywane na pomniki, do budowy fundamentów czy jako ozdoba do ogródków. 

Wiele z nich jest obiektami, które upamiętniają ważne zdarzenia historyczne oraz 

bohaterów narodowych. Powoduje to, że znaczna część głazów nie znajduje się już  

w swoim pierwotnym miejscu. Po II wojnie światowej wprowadzono prawną ochronę 

głazów narzutowych. W Polsce północnej ochroną objęte zostały głazy o średnicy 

powyżej 4 m, natomiast w środkowej i południowej Polsce głazy o średnicy od 2,5 m 

(Gazda, Karaś, Pinińska 2007).  
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2.2.2 Katedra Św. Mikołaja 

Aby dotrzeć do Katedry Św. Mikołaja jedziemy ulicą Ratuszową w kierunku 

ulicy Ks. Stanisława Stojałowskiego i skręcamy w lewo. Jedziemy ta drogą przez około 

500 metrów po czym skręcamy w lewo w ulice Wzgórze. Po przejechaniu około  

160 metrów skręcamy w lewo w ulicę Schodową. Po około 60 metrach skręcamy  

w prawo na Plac Świętego Mikołaja (ryc.23). Przed katedrą znajduje się parking. 

Ryc. 23. Dojazd z Pl. Ratuszowego do Katedry Św. 
Mikołaja

 
Źródło: Google Maps 

Katedra Św. Mikołaja (ryc.24) to jeden z największych obiektów sakralnych 

znajdujący się na terenie Bielska-Białej. Należy on do diecezji bielsko-żywieckiej. 

Katedra powstała w latach 1443–1447, jednak obecny kształt uzyskała dopiero  

w roku  1912 r. W wyniku licznych przebudów posiada elementy pochodzące ze stylów 

architektonicznych począwszy od gotyku po modernizm.  

Ryc. 24. Katera Św. Mikołaja 
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Źródło: www.pascal.pl 

Katedra ta jest ciekawym obiektem również pod względem geoturystycznym, 

gdyż rzeźby zdobiące wejście do katedry wykonane są z piaskowca pochodzącego  

z kamieniołomów ze Straconki. W portalu znajduje się figura Chrystusa oraz wizerunki 

Dwunastu Apostołów. Powyżej na zdjęciu widoczne są rzeźby przedstawiające postacie 

św. Mikołaja, Jadwigi Śląskiej oraz św. Jana Nepomucena (ryc.25).  

Ryc. 25. Rzeźby ze Straconki 

 

Również wnętrze tej Katedry zasługuje na uznanie. Ołtarz główny (ryc.26) 

pochodzący z 1821 roku został przywrócony Katedrze Św. Mikołaja na początku 

 XXI wieku. W latach 60. XX wieku został on zdjęty i na jego miejscu wstawiona 

została płaskorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa wykonana przez 

Zygmunta Brachmańskiego.  
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Ryc. 26. Ołtarz w Katedrze Św. Mikołaja 

 
www.pascal.pl 

Ciekawa jest również Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Jako jedyna 

przetrwała liczne pożary, które w przeszłości niszczyły Katedrę. W kaplicy tej wisi 

słynny obraz - kopia malowidła z XVII wieku przywieziona z Tokaju przez pułkownika 

Teodora Sułkowskiego. W kaplicy znajdują się także relikwie św. Mikołaja,  

św. Franciszka z Asyżu i Dzieci Fatimskich (www.wikipedia.pl). 

Msze Święte w Katedrze odprawiane są w tygodniu o godzinie 7:00, 8:00,  

9:00 (IX – VI) oraz 18:30, natomiast w niedziele i święta o godzinie 6:00, 8:00, 9:30, 

11:00, 12:30, 17:00 (IX – VI) , 19:00 oraz 20:00. 
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2.2.3. Straconka 

Po zwiedzeniu katedry udajemy się dalej Placem Świętego Mikołaja.  

Po dojechaniu do ulicy Wzgórze skręcamy w lewo i po około 40 metrach ponownie 

skręcamy w ulice Generała Władysława Sikorskiego. Po 200 metrach po dojechaniu do 

ulicy Partyzantów (droga 942) skręcamy w prawo i jedziemy prosto przez około  

450 metrów. Następnie skręcamy w lewo w ulice PCK i jedziemy nią przez około 

kilometr. Po dojechaniu do ulicy Żywieckiej (droga 69) skręcamy w prawo i jedziemy 

prosto przez około 2 kilometry po czym skręcamy w lewo, w ulicę Górską (ryc.27).  

Po około 7 kilometrach dojeżdżamy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Straconce (dzielnica miasta Bielsko-Biała), przed którym stoi pomnik w kształcie 

lwiej głowy. Dojazd od Katedry Świętego Mikołaja do tego miejsca zajmuje około 20 

minut. 

 

Ryc. 27. Dojazd od Katedry Św. Mikołaja do 

Straconki  
Źródło: Gogle Maps 
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Ze straceńskiego kamieniołomu powstało wiele rzeźb znajdujących się na 

terenie Bielska-Białej. Jedną z nich jest wspomniana wcześniej lwia głowa (ryc.28).  

 

Ryc. 28. Głowa lwa przed budynkiem OSP w Straconce 

 

W czasie I Wojny Światowej (1914-1918) w kamieniołomach w Straconce pracowali 

internowani przez Austriaków jeńcy rosyjscy i włoscy. Przełożonym ich w tym okresie 

był inżynier i artysta Eliso Giotti. W roku 1917 tamtejsze kamieniołomy dostały 

zlecenie wykonania wielkiego kamiennego lwa na austriacki cmentarz wojskowy  

w Kraśniku. Rzeźbę rozpoczęto kuć w ośmiu kamiennych blokach począwszy od 

głowy. Po zakończeniu wojny w 1918 roku nastał pokój i rzeźba ta nigdy nie została 

ukończona. Przez kilka lat niedokończony tułów i głowa stały ponad kamieniołomem, 

aż runęły w dół. Wtedy lwia głowa umieszczona została przed budynkiem kuźni, gdzie 

pozostała do roku 1961, po czym  została przeniesiona w obecne miejsce.  



50 
 

 

Następnie jedziemy dalej ulicą Górską aż dojedziemy do przystanku 

autobusowego (po lewej stronie), gdzie możemy zostawić samochód. Niedaleko 

przystanku autobusowego znajduje się źródełko (ryc.29) z którego okoliczni 

mieszkańcy, i turyści od wielu lat czerpią wodę. Źródełko to położone jest na brzegu 

potoku Wielka Straconka. W roku 1883 źródełko zostało obmurowane przez firmę 

Walczoka, i do dziś znajduje się w niezmienionym stanie. 

 

Ryc. 29. Źródełko w Straconce 

.  

Idąc kawałek dalej od źródełka dochodzimy do budynku Leśnictwa w Straconce 

za którym znajdują się dwa kamieniołomy. Wyżej położone wyrobisko to Kamieniołom 

Korna. Poniżej niego znajduje się kamieniołom Walczoka. Oba wyrobiska są znacznie 

zarośnięte co utrudnia obserwację. W kamieniołomach tych odsłaniają  

się gruboławicowe piaskowce glaukonitowe. W dolnych częściach warstw, 

wykształconych jako zlepieńce występują otoczaki kwarcu i wapieni, a niekiedy także 

okruchy łupków metamorficznych. Warstwy piaskowców przedzielone są warstwami 

mułowców i łupków, rozpadających się liściasto. W kamieniołomie Walczoka 

dodatkową atrakcją jest jaskinia szczelinowa. Jaskinia ta powstała na skutek 

grawitacyjnych i odprężeniowych ruchów masowych (jaskinia osuwiskowa). Według 

przeprowadzonych w 2000 roku pomiarów jej długość wynosi 135 metrów, a głębokość 
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16, 5 metrów. Jaskinia ta lokuje się na dziewiętnastym miejscu na liście najdłuższych 

jaskiń w Polskich Karpatach Fliszowych. Zwiedzanie jaskini bez odpowiedniego 

sprzętu i doświadczenia jest bardzo niebezpieczne (Górna 2006). 

Najciekawszy i najlepiej zachowany jest kamieniołom gminny w Straconce 

Małej zlokalizowany na zachodnim stoku góry Sokołówka. W Straconce zlokalizowane 

są cztery nieczynne kamieniołomy. We wszystkich tych kamieniołomach wydobywano 

piaskowiec dolnych warstw godulskich o spoiwie wapnisto-krzemionkowym. 

Najstarsze wzmianki o wydobyciu tam kamienia pochodzą z XVIII wieku. Wówczas 

kamień wydobywany był w prymitywny sposób przez miejscową ludność na własne 

potrzeby. Pierwszy gminny kamieniołom został założony w Straconce Małej przed 

rokiem 1840 na południowych stokach góry Pośrednie. Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego w Bielsku-Białej oraz planowana linia kolejowa Bielsko-Żywiec 

spowodowały wzrost zapotrzebowania na kamień. W 1883 roku Andrzej Walczok 

rozpoczął eksploatacje piaskowca w drugim kamieniołomie w Górnej Straconce na 

południowym zboczu Groniczki. Niedługo po tym w górnej części zbocza powstał 

trzeci należący do księcia Albrechta Habsburga, którego dzierżawca został najpierw 

Juliusz a potem jego brat Karol Korn. To dzięki niemu kamieniołom został 

rozbudowany i stał się największym kamieniołomem w okolicach Bielska-Białej. Karol 

Korn sprowadził do kamieniołomu włoskiego mistrza kamieniarstwa Feliksa Filippo, 

który kierował pracami związanymi z eksploatacją i obróbka kamienia. W czasie  

I Wojny Światowej w kamieniołomie pracowali internowani przez Austriaków jeńcy 

rosyjscy i włoscy. Materiał wykorzystywany był do budowy galicyjskich dróg i wielu 

cmentarzy wojennych. W okresie międzywojennym w Straconce Małej powstał jeszcze 

jeden, czwarty kamieniołom, którego właścicielem był Antoni Horecki. Koniec 

eksploatacji w kamieniołomach nastąpił w latach 70. Powodem zamknięcia kopalni był 

spadek zapotrzebowania na surowiec skalny oraz bliskość ujęcia wody pitnej. 

Kamieniołomy Walczoka i Korna zamknięte zostały w 1975 roku, natomiast gminny 

kamieniołom zlokalizowany w Straconce Małej ostatecznie zaprzestał wydobycia  

w 1981 roku (Górna 2006).  
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Aby dotrzeć to gminnego kamieniołomu musimy od wspomnianego przystanku 

autobusowego pójść kawałek w stronę z której przyjechaliśmy. Po lewej stronie 

znajduje się „Bar pod Lasem”. Za nim znajduje się ścieżka prowadząca w górę.  

Po dotarciu do leśnej drogi, przecinamy ją i dalej idziemy wydeptaną ścieżką.  

Po niedługim czasie ścieżka dochodzi znów do leśnej drogi. Również ja przecinamy 

 i idziemy parę metrów w dół do następnej widocznej drogi i skręcamy w lewo. Ścieżka 

ta prowadzi pod sam kamieniołom. Dojście od „Baru pod Lasem” do kamieniołomu 

zajmuje około 30 minut tempem spacerowym. 

Kamieniołom ten objęty jest ochroną w postaci stanowiska dokumentacyjnego. 

W kamieniołomie tym odsłania się profil warstw godulskich dolnych wykształconych  

w postaci cienkich warstw drobnoziarnistych piaskowców poprzedzielanych łupkami 

(ryc.30).  

 

Ryc. 30. Gminny kamieniołom w Straconce 
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Na świeżym przełomie piaskowce mają barwę od zielonkawej do  

niebiesko-stalowej (w zależności od zawartości glaukonitu). Zwietrzałe powierzchnie 

piaskowca są natomiast koloru żółtobrunatnego. Łupki, które oddzielają ławice 

piaskowców mają barwę ciemnopopielatą bądź brunatną. Zwietrzałe powierzchnie 

łupków pokryte są nalotami żelaza W warstwach spągowych występują licznie 

hieroglify organiczne i mechaniczne (ryc.31; Górna 2006, Słomka T.,  

Słomka E. 2005).).  

 

Ryc. 31. Hieroglify mechaniczne 

 
 

W górnej części kamieniołomu miąższości piaskowców wyraźnie rosną, a 

wkładki łupków stają się coraz cieńsze. Depozycja materiału, z którego powstały te 

skały odbywała się blisko brzegu ( Słomka T., Słomka E. 2005).  

W kamieniołomie tym również zachodzą ruchy grawitacyjne, takie jak 

odpadanie, osypywanie. Świadectwem tych ruchów jest zgromadzony u podnóża 

materiał. Jest to głównie łupek oraz różnego rozmiarów okruchy piaskowca. 
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Tą samą drogą wracamy do samochodu. Aby wrócić z powrotem do Wadowic 

jedziemy dalej (na wschód) ulicą górską. w kierunku Międzybrodzia-Bialskiego. Po 

około siedmiu kilometrach dojeżdżamy do drogi numer 948 i skręcamy w lewo  

w kierunku Kobiernic. Jedziemy teraz drogą wzdłuż sztucznych zbiorników wodnych 

powstałych w wyniku wybudowania zapór przeciwpowodziowych na rzece Sole 

(„Kaskada Soły”, podrozdział 2.1.2, str.37). Po dojechaniu do Kobiernic (około osiem 

kilometrów) na rondzie zjeżdżamy pierwszym zjazdem w kierunku Wadowic,  

a następnie jedziemy cały czas drogą numer 52 (ryc.32). Powrót do Wadowic zajmuje 

ponad jedną godzinę.  

 

Ryc. 32. Dojazd ze Straconki do Wadowic 
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2.3 Grota Komonieckiego – Wodospad na potoku Dusica 

 
Trzecia z zaproponowanych tras geoturystycznych jest krótszą trasą. Przebycie 

całej trasy (od Wadowic do Groty Komonieckiego i wodospadu) zajmuje około dwóch 

godzin. 

2.3.1. Grota Komonieckiego 

Jadąc od strony Wadowic kierujemy się na Suchą Beskidzką (droga nr 28).  

W Świnnej Porębie po lewej stronie odsłania się widok na budowaną zaporę wodną na 

rzece Skawie. Jadąc dalej mijamy po prawej stronie zjazd na Jaszczurową i stacje 

benzynową. Za tą stacją skręcamy w pierwszy zjazd po prawej i kierujemy się na 

miejscowość Kuków. Przejeżdżamy przez takie miejscowości jak: Śleszowice, Tarnawa 

Dolna, Krzeszowice. W Krzeszowicach po dojechaniu do głównej drogi skręcamy  

w prawo, w kierunku na Żywiec. Następnie wjeżdżamy do miejscowości Las (ryc.33). 

Dojazd z Wadowic do miejscowości Las zajmuje około 35 minut.  

 

Ryc. 33. Dojazd z Wadowic do miejscowości Las 

 
Źródło: www.targeo.pl 
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Po lewej stronie mijamy kościół, a następnie po prawej szkołę. Po przejechaniu 

około stu metrów dojeżdżamy do miejsca, gdzie po lewej stronie drogi stoi słup 

energetyczny z namalowanym oznakowaniem żółtego szlaku. Naprzeciwko niego 

znajduje się wąska droga pomiędzy domami, w którą należy wjechać. Po 

kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo i jedziemy cały czas kamienistą drogą. 

Przejeżdżamy przez mostek, następnie po lewej stronie mijamy dom. Dojeżdżamy do 

polany na której można zostawić samochód. Dojście do Groty Komonieckiego 

i wodospad Dusica zajmuje około jedna godzinę.  

Aby dojść do Groty Komonieckiego i Wodospadu Dusica należy cały czas 

kierować się żółtym szlakiem. Po prawej stronie płynie potok Dusica. Po przejściu 

przez drewniany mostek (w tym miejscu potok Dusica przecina leśną drogę  

i „przechodzi” na lewą stronę drogi). Od tego miejsca, na trzecim rozwidleniu drogi 

trzeba skręcić w lewo (żółty szlak). Parę metrów od tego rozwidlenia po lewej stronie 

na drzewie znajduje się oznakowanie żółtego szlaku (ryc.34). Zaraz za tym drzewem 

należy skręcić w wydeptaną ścieżkę, która prowadzi do Groty Komonieckiego. Idziemy 

tą ścieżką kilkadziesiąt metrów w dół. Grota znajduje się po naszej prawej stronie.  

 

Ryc. 34 Dojście do Groty Komonieckiego 
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Wysokość otworu wejściowego do Groty Komonieckiego (ryc.35) to około  

700 m n.p.m. Jaskinia ta jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. 

Jaskinia Komonieckiego położona jest na zachodnim stoku Pośredniego Gronia (841 m) 

na jednym z dopływów potoku Dusica. Jaskinia ta powstała w obrębie warstw 

istebniańskich dolnych (dolna kreda). W ścianach jaskini odsłaniają się piaskowce, 

natomiast strop tworzą zlepieńce. 

 

Ryc. 35. Grota Komonieckiego 

 

Nazwa tej groty pochodzi od Andrzeja Komonieckiego (1658-1729), wójta 

żywieckiego, który po raz pierwszy opisał tę jaskinie w monumentalnym dziele 

swojego życia „Dziejopis żywiecki” z 1704 roku. W dziele tym zawarta jest ponad 

trzystuletnia historia miasta Żywca i okolic (od roku 1400 do 1728 roku). W swym 

dziele tak opisuje tą jaskinię: 

„W Ślemieńskim zaś Państwie w Pośrednim Groniu w Hali Siwcowej nad wsią Lasem 

jest skałka wielka, co przed nią wierzchem woda idzie, a pod nią dziura jest, w którą 

może sto statku wegnać i w niej tam sposobie stanąć, będąc w skale obszerno, jak 

jaskinia jaka z natury uczyniona” (cytat zaczerpnięty z monografii A. Siemionowa 

„Ziema wadowicka”).  
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Mimo, iż jaskinia ta była znana już kilkaset lat temu (głównie mieszkańcom 

miejscowość Las i Targoszów) to dopiero w roku 1983 za sprawą A. Siemionowa 

pojawiła się w przewodnikach turystycznych. 

Grota Komonieckiego to jedyna w Beskidzie Małym jaskinia  

erozyjno-wietrzeniowa. Zasadniczo jaskinia powstała w czterech etapach na skutek 

erozji wodnej, wietrzenia chemicznego, sufozji (proces wypłukiwania i ługowania 

cząsteczek mineralnych z luźno spojonych skał) i w niewielkim tylko stopniu na skutek 

ruchów grawitacyjnych (masowych); jednak procesem, który w największym stopniu 

modeluje Grotę Komonieckiego jest wietrzenie mrozowe. Dno jaskini w pobliżu 

otworu, gdzie spada woda, dno jest mokre; w środkowej części suche, zaś na końcu 

jaskini ze stropu skapuje woda. Pokryte jest ono dwoma warstwami gliny. W warstwach 

tych znajdują się także głazy i płyty zlepieńców. Pod powierzchnią tych osadów 

znaleziono ślady po ognisku, fragment  średniowiecznej ceramiki z pierwszej polowy 

siedemnastego wieku, krąg zajęczaka oraz muszle ślimaków. Oprócz tego w terasie 

przed jaskinią odnaleziono fragment wióra z piaskowca kwarcytycznego, będącego 

śladem, iż w tej okolicy bywali przedstawiciele, którejś z kultur żyjących pod koniec 

plejstocenu bądź początku holocenu (Alexandrowicz i in. 2000, Paulina 1997). 

Otwór wejściowy jaskini jest bardzo szeroki (około 16 m) i dosyć wysoki  

(około 2 m). Ponad jaskinią przepływa potok, który tworzy wodospad przy otworze 

wejściowym. Jaskinia Komonieckiego to łukowatego kształtu komora o powierzchni 

115 m2 (największa sala w polskiej części Beskidów).  Komora ta jest obszerna lecz 

niska, wysokość waha się od 1 m do 1,5 m. Strop jaskini jest masywny i tylko  

w niektórych miejscach wskutek wietrzenia skała jest  krucha. Na wschodniej ścianie 

jaskini znajdują się podłużne zagłębienia i gzymsy świadczące o intensywnym 

modelowaniu przez  wody płynące (Alexandrowicz i in. 2000, Pulina 1997).  
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Jaskinię ta warto odwiedzić także zimą, kiedy to wejście do jaskini zasłonięte 

jest lodospadem (ryc.36).  

Ryc. 36. Grota Komonieckiego zimą 

Źródło:http://foto2.m.onet.pl/_m/b1863c257b4f8030bf0a9b02
8ac7af52,10,19,0.jpg 

Na obszarze Beskidów jaskinie występują rzadko. Jaskinie te tworzą się głównie 

w gruboławicowych piaskowcach i zlepieńcach. Często występują w różnych formach 

skalnych jako przejaw zjawisk pseudokrasowych. Powstanie jaskiń pseudokrasowych 

nie było związane z procesami krasu. Jaskinie te powstawały w różnych etapach 

rozwoju stoku. W początkowych stadiach rozwoju procesów  

odprężeniowo-grawitacyjnych powstają jaskinie szczelinowe. W wyniku naruszenia 

równowagi stoku na skutek podcinania ich przez rzeki, obciążenia wodą bądź 

wstrząsów sejsmicznych dochodzi do powstania w jego obrębie naprężeń. Pochłanianie 

energii tych naprężeń przez skały powoduje ich odprężanie wzdłuż szczelin i pęknięć. 

Dzięki temu utrzymana jest równowaga dynamiczna stoku. Jeśli jednak dojdzie do 

przekroczenia naprężenia granicznego masywu następuje przemieszczenie grawitacyjne 

(osunięcie) jego fragmentu. Powtarzające się rozładowywanie naprężeń prowadzi do 

rozszerzania szczeliny oddzielającej osunięty fragment od nienaruszonej części 

masywu. Szczeliny te (jaskinie szczelinowe) często wypełnione są druzgotem lub 

przykryte płytami skalnymi, ale dostępne z powierzchni. Jaskinie blokowe powstają 
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natomiast w materiale rumowiskowym osuwisk (Margielewski, Urban 2000; 

Alexandrowicz, Lizak 1997).  

W Beskidzie Małym występują jaskinie o genezie osuwiskowej,  

odprężeniowo-grawitacyjnej oraz erozyjno-wietrzeniowej. Na obszarze Beskidu 

Małego, do 20. Stycznia 2010 roku, udokumentowanych zostało 53 jaskiń 

(http://www.ssb.strefa.pl/jpkf/bm.htm).  
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2.3.2 Wodospad na potoku Dusica 

Aby dojść do Wodospadu Dusica należy od Groty Komonieckiego zejść w dół 

do potoku Dusicy. Po lewej stronie znajduje się wydeptana ścieżka, którą trzeba zejść 

koło 50 metrów. Idąc tą ścieżka w pewnym momencie po lewej stronie ukazuje się 

wychodnia piaskowca istebniańskiego. 

System dolinny dorzecza górnej części potoku Dusicy rozwinął się w leju 

źródłowym powstałym w obrębie zniszczonego poziomu śródgórskiego. Wodospad 

Dusica (ryc.37) to największy wodospad w Beskidzie Małym o wysokości około pięciu 

metrów i szerokości około czterech metrów. Próg wodospadu to wychodnia piaskowca 

warstw istebniańskich dolnych. Również w korycie rzeki można zobaczyć skalne progi 

zbudowane również z tegoż piaskowca (Pukowski, Szura 2004;  

Alexandrowicz i in.2000).  

Ryc. 37. Wodospad na potoku Dusica 

 
 

Do samochodu wracamy tym samym szlakiem. Do Wadowic wracamy tą samą 

drogą, którą przyjechaliśmy do miejscowości Las. 
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2.4 Okno Zbójeckie na Zakocierzy – Źródło Zimna Woda 
 

Czwarta trasa to ponownie trasa całodniowa. Na trasie tej znajdują się dwa 

obiekty: skałka piaskowcowa „Zbójeckie okno” oraz źródło „Zimna woda”. Oprócz 

tych wymienionych i opisanych poniżej obiektów, po drodze mijamy liczne inne 

wychodnie piaskowców  

2.4.1 Okno Zbójeckie 

Z Wadowic kierujemy się do Andrychowa, a następnie do Kocierza 

Rychwałdzkiego (około 50 minut jazdy samochodem) Do tej miejscowości można 

dojechać od strony Andrychowa drogą 781.W Andrychowie skręcamy na Targanice. Po 

około dwudziestu minutach mijamy „Zajazd Górski Kocierz”. Jedziemy dalej cały 

drogą 781. Po zjechaniu w dół od zajazdu skręcamy następnie ostro w lewo na Kocierz 

Rychwałdzki. Jedziemy cały czas tą drogą. Mijamy po lewej szkołę, leśniczówkę  

a następnie dojeżdżamy do parkingu, gdzie można zostawić samochód (ryc.38). 

 

Ryc. 38. Dojazd z Andrychowa do Kocierz Rychwałdzkiego 
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Źródło: Google Maps 

Idziemy dalej tą drogą około 15 minut po czym dochodzimy do ostatniego przystanku 

autobusowego. Tam rozpoczyna się żółty szlak spacerowy. Idziemy tym szlakiem aż 

dochodzimy do żółtego szlaku turystycznego. Kierujemy się nim w stronę Łamanej 

Skały (ryc.39). 

Ryc. 39. Dojście do "Zbójeckiego okna" i źródła "Zimna Woda" 

Źródło: Mapa turystyczna „Beskid Mały” 1:50 000 
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Po kilku minutach po prawej stronie pomiędzy drzewami odsłania się „najpiękniejszy 

zabytek przyrody nieożywionej Beskidzie Małym” (Alexandrowicz 1963a, str.42), czyli 

ostańcowa skałka zwana „oknem zbójeckim” bądź „skałką na Zakocierzy”. Skałka ta 

znajduje się na zachodnim zakończeniu pasa skałkowego (wychodnie warstw 

istebniańskich dolnych jednostki śląskiej) ciągnącego się od szczytu Madohory do 

przełęczy Na Przykrej. Skałka ma kształt baszty skalnej (ryc.40). 

Ryc. 40. Okno Zbójeckie 

 

Basztą nazywamy formę skalna powstałą w wyniku wypreparowania jednej lub kilku 

ławic i połączonych podstawą i przynajmniej jednym bokiem ze zboczem. Wysokość 

skałki w północno zachodniej jej części wynosi dziewięć metrów, zaś  

w południowo-wschodniej części osiąga wysokość dwóch metrów. Najokazalej skałka 

ta przedstawia się od strony południowej. Okno Zbójeckie jest pomnikiem przyrody. 

Należy do jednych z najlepszych odsłonięć dolnych warstw istebniańskich w rejonie 

Madohory i Łamanej Skały (Alexandrowicz 1963a).  

Skałka ta zbudowana jest z leżących naprzemianlegle piaskowców i zlepieńców. 

Piaskowiec, jako skała odporniejsza na procesy wietrzenia i erozji tworzy występy 

skalne, natomiast w zlepieńcach wzdłuż szczelin wytworzyły się nisze oraz pustki.  

W profilu geologicznym wyróżnia się pięć cykli sedymentacyjnych. Każdy z cykli 

rozpoczyna się zlepieńcem a kończy piaskowcem gruboziarnistym. Taki układ oznacza, 

że każdy z cykli rozpoczął się gwałtownym spływem prądu mułowcowego, który  

w swoim czole niósł materiał żwirowy. Po jego depozycji z wolniej już płynącego 



65 
 

prądu osadzał się następnie materiał żwirowy (Alexandrowicz 1963a,  

Pukowski, Szura 2004, Alexandrowicz, Poprawa 2000). 
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Najniższa ławica budująca tę skałkę to gruboziarnisty zlepieniec. Na nim 

znajduje się ławica piaskowca o wyraźnej płytowej oddzielności. Stropowa część tej 

ławicy tworzy półkę skalną, na której opiera się skalna kolumna poszerzająca się górze. 

W środkowej części skałki znajduje się „okno” skalne ograniczone wspomnianą 

wcześniej kolumną. „Okno” to wypreparowane zostało w ławicy zlepieńca 

gruboziarnistego (ryc.41).  

Ryc. 41. Budowa geologiczna „Zbójeckiego Okna” 

 
Źródło: Alexandrowicz 1978 

W ławicy tej u podstawy skałki powstała także nisza głęboka na około dwa metry,  

tzw. Nora w Zbójeckim Oknie. Została ona zinwentaryzowana przez Speleoklub 

Bielsko Biała w roku 2009. Górna część skałki zbudowana jest z piaskowca płytowego,  

w którym bardzo dobrze widoczne są powierzchnie oddzielności. Na samym szczycie 

skałki znajduje się cienka warstwa zlepieńca na którym ponownie znajduje się warstwa 

piaskowca płytowego. Ze szczytu skałki rozciąga się wspaniały widok na Beskid Mały  

i Beskid Śląski (Alexandrowicz 1963a, Pukowski, Szura 2004, Alexandrowicz, 

Poprawa 2000). 

Według ludowych legend skałka ta miała być miejscem, gdzie zbójnicy chowali 

zrabowane skarby. Rozpowszechnienie się procederu zbójeckiego w Beskidzie Małym 

 i nie tylko miało miejsce w XVI wieku, kiedy to na obszarze ówczesnego państwa 

Polskiego wprowadzono gospodarkę folwarczną. Gospodarka ta opierała się na 

przymusowej i bezpłatnej pracy chłopów w folwarkach swego pana. Rozwój tej 
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gospodarki oraz coraz to większe wyzyskiwanie chłopów doprowadziło do pogorszenia 

się ich sytuacji. Chłopi zaczęli wówczas uciekać na Orawę. Zaczęły wybuchać bunty 

chłopów oraz zaczęła rozwijać się działalność zbójecka. Zbójnictwo było 

rozpowszechnione w tym okresie na obszarze całych Karpat. Najłatwiejszym łupem dla 

tychże zbójników byli kupcy poruszający się po szlakach handlowych przebiegających 

często przez górskie lasy. Często tracili oni nie tylko swoje towary, ale i życie. Do 

najsłynniejszych zbójników w Beskidzie Małym należeli: Józef Baczyński, Wawrzyniec 

Wcisło z Choczni, Błażej Ficek z Jaszczurowej, Rogacz z Wilkowic a także Byrski  

z Kaczyny, który był jednym z ostatnich zbójników działających na obszarze Beskidu 

Małego. Jednak nie wszyscy złapani zbójnicy skazywani byli na kare śmierci. Niektórzy 

z nich bowiem działali w słusznej sprawie dostając w zamian glejt bezpieczeństwa od 

króla Kazimierza Jagiellończyka. Taki glejt został wydany Krzyśkowi i Koczurowi, 

którzy przepędzili z Łodygowic i Pietrzykowic zbuntowanych przeciw królowi 

żołnierzy. Innym przykładem jest orawski zbójnik, działający również w Beskidzie 

Małym, Maciej Klinowski, który w obliczu „potopu szwedzkiego” wstąpił na służbę do 

króla (www.zbojnickiszlak.pl).  

2.4.2 Źródło Zimna Woda 

Następnym obiektem jest Źródło Zimna Woda na Polanie Suwory. Idziemy dalej 

żółtym szlakiem (ryc.37, str. 59). Po niedługim czasie dochodzimy do Studenckiego 

Schroniska Turystycznego „Chatka pod Potrójną”, gdzie można odpocząć. Schronisko 

to udostępnia kawę i herbatę. Jedzenie trzeba mieć w swoim zakresie. W Chatce 

obowiązuje samoobsługa, tak więc wszystko trzeba przygotować samemu i pamiętać 

aby zostawić za sobą porządek. W Chatce można także zarezerwować nocleg. Jest 

również przygotowane, zadaszone miejsce na ognisko. Wszystkie informacje  

o „Chatce pod Potrójną” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.potrojna.com.pl/.  
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Od chatki dalej idziemy żółtym szlakiem turystycznym. Po niedługim czasie do 

żółtego szlaku dołącza czerwony szlak. Idziemy dalej aż do węzła szlaków zwanego 

Anulą. W tym miejscu łączą się ze sobą żółty, czerwony, zielony i niebieski szlak 

turystyczny. Teraz kierujemy się czerwonym i zielonym szlakiem turystycznym  

w kierunku Smrekowicy. Po drodze mijamy ciekawe wychodnie piaskowca (ryc.42).   

 

 

Ryc. 42. Skałki przy zielonym szlaku w kierunku Smrekowicy 

 

W miejscu rozgałęzienia się szlaków wybieramy szlak zielony. Po niedługim 

czasie dochodzimy do polany, gdzie na drzewie znajduje się kapliczka, obok wisi krzyż 

a pod nim tablica. Tam też znajduje się informacja o położeniu Źródła Zimna Woda 

(ryc.43).Dojście od „Zbójeckiego okna” do źródła zajmuje ponad godzinę.  

 

Ryc. 43. Źródło Zimna Woda 
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Źródło Zimna Woda daje początek potokowi Zebratnica. Jest to jedyne większe 

źródło w Beskidzie Małym. Miejsce to było znane już za czasów Komonieckiego. 

Komoniecki w swym „Dziejopisie żywieckim” wspomina o źródle: 

„Znowu także w Ślemieńskim Państwie w czerchli zwanej Klimaska za Zimną Wodą, 

która po skałach idzie z Gronia nazwanego Smrekowice, między drogami ku Sordylowej 

Polanie Zagórskiej, ku jędrzychowskim granicom jest jedno zapadzisko ziemie, o którym 

powiadają, że zbójcy grając w karty w Święto Bożego Ciała podczas nabożeństwa, tam 

się na ukaranie ich i [ostrzeżenie] ludzi pod niemi ziemia zapadła, i tego znak jest" 

(cytat pochodzi ze strony www.leskowiec.pttk.pl/ciekawostki.html).  

W latach 30. XX wieku źródełko było atrakcją turystyczną dla letników 

wypoczywających w Targoszowie i Krzeszowie. Mówiło się wtedy o właściwościach 

leczniczych wody pochodzącej ze źródła Źimna Woda. Właściwości te jednak nigdy nie 

zostały potwierdzone.  

Do samochodu wracamy tym samym szlakiem. Również do Wadowic wracamy 

tą samą drogą, którą przyjechaliśmy.  
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2.5 Zespół skałkowy „Zamczysko” – Jaskinie „ Czarne Działy” 
 

Piąta trasa to trasa na przebycie której potrzeba kilka godzin (bez czasu na 

zwiedzanie jaskiń). Na trasie tej znajduje się zespół skałkowy „Zamczysko” oraz liczne 

jaskinie. Niektóre z jaskiń dostępne są dla większości turystów. Do spenetrowania 

innych potrzebne jest zaś doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt, co zaznaczone jest 

przy opisie każdej z jaskiń.  Trasa ta jest idealna dla grotołazów.  

2.5.1 Zespół skałkowy „ Zamczysko” i Jaskinia Lodowa 

Z Wadowic kierujemy się do Andrychowa. W Andrychowie skręcamy na 

rondzie w pierwszy zjazd (w ulicę Beskidzką) w kierunku Targanic. Cały czas jedziemy 

drogą numer 781. Przejeżdżamy przez takie miejscowości jak Targanice, Kocierz 

Rychwałdzki, Kocierz Moszczański. Po dojechaniu do drogi 948 skręcamy w lewo,  

w kierunku miejscowości Kuków i po kilku kilometrach wjeżdżamy do wsi Okrajnik. 

Tam należy skręcić w lewo, w ulicę Leśną. Następnie na skrzyżowaniu dróg, koło 

krzyża należy skręcić w prawo. Na końcu drogi znajduje się niewielka polana na której 

można zostawić samochód (ryc.44; S- Okrajnik, K- „Zamczysko”). Dojazd zajmuje 

około jedną godzinę. Po prawej stronie znajduje się wspomniana wcześniej ścieżka 

prowadząca w las.  

Ryc. 44. Dojazd z Okrajnika do "Zamczyska" 
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Źródło: www.targeo.pl 
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Na północno-wschodnim stoku Ścieżków Gronia znajduje się  zespół skałkowy 

„Zamczysko” oraz kilka niewielkich jaskiń z których najbardziej ciekawą jest Jaskinia 

Lodowa. Ten skalny zespół to wychodnie piaskowca warstw istebniańskich dolnych 

(ryc.45). 

 

Ryc. 45. Skałki w "Zamczysku" 

 

Bloki piaskowca przywierają do szczytu od strony południowej schowane lekko za 

drzewami. Na trzech prawie 10-metrowych ścianach znajduje się kilka zabezpieczonych 

tras wspinaczkowych. Oprócz tych wyniosłych skalnych ścian znajdują się tam również 

liczne skalne zagłębienia, półki  i mosty skalne oraz ciasne szczeliny tworzące swoisty 

labirynt. Nazwa „Zamczysko” wiąże się z legendą o zamku, który  miał znajdować się 

w tym miejscu a który to zapadł się pod ziemię pozostawiając jedynie podziemny tunel. 

Dochodząc do największej ściany trzeba kierować się na wschód, po kilku 

metrach po prawej stronie na skale, nad rowem namalowana jest strzałka wskazująca 

wejście do jaskini. Jaskinia Lodowa powstała w piaskowcach warstw  istebniańskich 

dolnych. Wewnątrz stwierdzono występowanie dużej ilości lodu, który tworzy różne 

formy lodowe: draperie, sople, kolumny lodowe, polewy i pokrywy lodowe.  

Formy te mają szansę długo się utrzymywać pod warunkiem małych opadów letnich 

oraz  zaniechania (z wyjątkiem okresu zimowego) penetracji przez ludzi. Obecnie jest 
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silnie modelowana przez wietrzenie mrozowe. Jaskinia jest sucha  

(Wiśniewski 2003; www.speleo.bielsko.pl). 

2.5.2 Jaskinie „Czarne Działy” 

Po zwiedzeniu „Zamczyska” należy wrócić na zielony szlak prowadzący  

w stronę Łamanej Skały. Po około dwóch godzinach wędrówki dochodzimy do jaskiń  

o czym informuje umieszczona przy szlaku tablica (ryc.46). 

 

Ryc. 46. Dojście do Jaskiń Czarne Działy 

Źródło: Mapa turystyczna „Beskid Mały” 1:50 000 

Jaskinie Czarne działy znajdują się na południowo-zachodnim zboczu Małego 

Gibasów Gronia. W lesie wśród blokowisk skalnych znajdują się jaskinie, schroniska 

oraz okapy skalne. Jest to miejsce, gdzie na stosunkowo niedużym obszarze można 

spenetrować wiele ciekawych jaskiń i schronisk skalnych. Do zwiedzania niektórych 

obiektów potrzebna jest lina, gdyż do wnętrza jaskini często prowadzi studnia. 

Wszystkie te jaskinie powstały w piaskowcach warstw istebniańskich dolnych. Są to 

w większości przypadków jaskinie osuwiskowe powstałe wskutek grawitacyjnego 

rozsuwania się masywu skalnego oraz głazów na stoku ( Alexandrowicz i in. 2000). 

Poniżej opis jaskiń.  
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Jaskinia Czarne Działy I. Wysokość otworu wejściowego: około  

750 m n.p.m. Jaskinia ta objęta jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Otwór 

wejściowy (ryc.47) znajduje się pod dużym głazem (z zatartym napisem). Łączna 

długość jaskini wynosi 55m, a deniwelacja -7m (Pulina 1997) .  

 

Ryc. 47. Wejście do jaskini Czarne Działy I 

 
http://www.beskidmaly.pl/pun/topic258.html 

Otwór wejściowy prowadzi do studni o głębokości około pięciu metrów, dlatego 

niezbędna do penetracji jaskini jest lina. Jaskinia jest sucha i tylko w końcowej części 

zauważono deszcz podziemny. Z otworu schodzi się na krawędź dużego, pochyłego 

głazu. Jaskinia ta składa się z trzech części. Głównym elementem tej jaskini jest 

„Salą Pudy” (od napisu na ścianie jaskini) w stropie której znajduje się otwór 

wejściowy. Szerokość tej sali wynosi około 6 m, długość 4,5 m, a jej wysokość 

dochodzi do około 5 m. Dno w środkowej części jest równe, natomiast po zachodniej  

i wschodniej stronie znajduje się osypisko. Od Sali tej odchodzą korytarze prowadzące 

w dalsze części jaskini. Niektóre z nich są ślepe. W jaskini zaobserwowano formy 

naciekowe w postaci pól ryżowych (Alexandrowicz i in. 2000, Pulina 1997).  
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Jaskinia Czarne Działy II. Wysokość otworu wejściowego: około  

770 m n.p.m. Jaskinia ta to pomnik przyrody nieożywionej. Otwór wejściowy (ryc.48) 

do Jaskini Czarne Działy II znajduje się pod dużym drzewem iglastym. Odsłonięty jest 

z dołu, z góry przykryty zaroślami i drzewami. Do penetracji tej jaskini również 

potrzebna jest lina, gdyż otwór wejściowy prowadzi do studni o głębokości 4,5 m . 

Łączna długość jaskini wynosi 54,5 m, a deniwelacja około -10 m. Jaskinia jest sucha. 

(Alexandrowicz i in. 2000, Pulina 1997).  

 

Ryc. 48. Wejście do jaskini Czarne Działy II 

 
 

Głównym elementem jaskini Czarne Działy II jest wysoki (nawet do 10 m), lecz 

wąski korytarz. Po około szczęściu metrach od wejściowej studni znajduje się zwalisko 

bloków skalnych. Pomiędzy tymi blokami znajdują się szczeliny prowadzące w dalsze 

części jaskini. Poniżej tego zwaliska znajduje się sala o długości 5 m i szerokości około 

2 m. Od salki biegną korytarze, które prowadzą w dalsze części jaskini. Aby dojść do 

następnej salki, „Sali ciepła”, część korytarza należy pokonać czołgając się.  

„Sala Ciepła” ma długość około 2,5 m, szerokości od 1,5 m do 3,5 m i wysokości około 

1 m. Idąc dalej głównym korytarzem trzeba przejść przez dwa zaciski. Za drugim  

z nich, zwanym Szczęką, korytarz staje się nieco wyższy i po około 4 m kończy się 

zwaliskiem. Od rozszerzenia za pochylnia odchodzi w kierunku wschodnim niski  

i ciasny boczny korytarz, który po około 7 m poszerza się i dochodzi do następnej 
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niewielkiej salki o płaskim i kamienistym dnie. Od tej salki odchodzą w różnych 

kierunkach niewielkie szczeliny (Pulina 1997).  

Dziura pod Bukiem. Wysokość otworu wejściowego: około 770 m n.p.m. Idąc 

na południowy-zachód od jaskini Czarne Działy II (w prostej linii około 400 m) po 

zarośniętych głazach i zapadliskach dochodzi się do dużego obniżenia. W zboczu, pod 

korzeniami buka, znajduje się otwór wejściowy (ryc.49) do Dziury Pod Bukiem. Otwór  

ten prowadzi do niskiego i długiego korytarza. Łączna długość jaskini wynosi 10,7 m. 

Deniwelacja niewielka (Pulina 2007). 

 

Ryc. 49. Wejście do Dziury pod Bukiem 

  

 

Duży i Mały Okap w Czarnych Działach. Wysokość otworu wejściowego 

Dużego Okapu: około 770 m n.p.m. Wysokość otworu wejściowego Małego Okapu to 

około 770 m n.p.m. Otwory wejściowe do omawianych okapów znajdują się pod 

ścianką niszy osuwiskowej w odległości około 34 m na północny-zachód od  

Dziury Pod Bukiem. Te skalne schroniska na skutek działalności procesów wietrzenia, 

głównie wietrzenia mrozowego, który bierze udział także i obecnie w ich modelowaniu 

(Pulina 2007). 
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Jaskinia Lodowa w Czarnych Działach. Wysokość otworu wejściowego: 

około 770 m n.p.m. Otwór wejściowy (ryc.50) do Jaskini Lodowej znajduje się również 

niedaleko Jaskini Czarne Działy II, w niedużym zapadlisku, około 35 m na 

południowy-wschód.  

 

Ryc. 50. Wejście do jaskini Lodowej w Czarnych Działach 

 
http://www.ssb.strefa.pl/galeria/2003czarnedzialy/czarnedzialy/lodowa-1.jpg 

Łączna długość jaskini wynosi około 20 m, a deniwelacja -4 m. W jaskini panuje niska 

temperatura. W maju 1993 roku w jaskini zaobserwowano naciek lodowy. Otwór 

wejściowy przedzielony jest prostokątnym głazem i prowadzi do płytkiej studzienki. 

Doprowadza ona do korytarza  o szerokości od 0,5 m do 1 m i wysokości około 1 m. 

Korytarz ten prowadzi do górnej części sali o długości 3,2 m i szerokości 3,6 m od 

której biegną w różnych kierunkach krótkie i ślepe szczeliny (Pulina 2007).  

Jaskinia Czarne Działy III Wysokość otworu wejściowego: około  

745 m n.p.m. Otwór wejściowy do jaskini Czarne Działy III znajduje się pod drzewem, 

niedaleko Jaskini Czarne Działy I. Od Jaskini Czarne Działy I należy kierować się 

w dół, około 35 m, w kierunku południowo-wschodnim. Do zwiedzania jaskini 

potrzebna jest lina, gdyż otwór wejściowy jaskini prowadzi przez studnię  

o głębokości około 5,5 m. Łączna długość jaskini wynosi 70,5 m, a deniwelacja -9 m. 

Jaskinia Czarne Działy III składa się z dwóch części (Pulina 2007).  
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W jaskini można zobaczyć  „Wielką Salę” (ryc.51). Salka ta składa się z dwóch pięter 

rozgraniczonych skalnym progiem.  

 

Ryc. 51. "Wielka Sala" w jaskini Czarne Działy III 

 
http://www.ssb.strefa.pl/galeria/2003czarnedzialy/czarnedzialy/czarnedzialyIII-3.jpg 

Przy północno-wschodniej ścianie znajduje się prostokątny otwór studzienki, którym 

można dostać się do  „Drugiej Wielkiej Sali” o długości 7 m, szerokości 1,5 m  

i wysokości 4,5 m. Sala ta zwęża się i przechodzi w wąską szczelinę, która kończy się 

rozszerzeniem znajdującym się blisko powierzchni (Pulina 2007).  

Do samochodu wracamy tym samym szlakiem. Również do Wadowic wracamy 

tą samą drogą, którą przyjechaliśmy.  
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2.6 Odkrywki fliszu w Kaczynie – Wapiennik w Inwałdzie – Łupki Wierzowskie – 
Wapienie w dolinie rzeki Targaniczanki 
 

Szósta trasa, to trasa na przebycie której potrzeba również kilku godzin (cztery 

do pięciu godzin). Wybrane obiekty na tej trasie pozwalają na zapoznanie się z budową 

geologiczną Beskidu Małego: zobaczymy skały tworzące flisz, zapoznamy się ze 

„skałkami andrychowskimi”, łupkami wierzowskimi, a także zobaczymy ciekawe 

deformacje tektoniczne (uskoki, fałdy) będące świadectwem wypiętrzania się Karpat.  

 

2.6.1 Odkrywki fliszu w Kaczynie 

Jadąc od strony Wadowic do Kaczyny (około 20 minut) należy jechać drogą 

numer 52. W Choczni należy skręcić w lewo zaraz przed przejazdem kolejowym. 

Następnie na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, po czym na kolejnym rozwidleniu 

jedziemy prosto.  

W Kaczynie po lewej stronie drogi, która biegnie doliną rzeki Choczenki, można 

oglądać odkrywki fliszu (ryc.52), będące pozostałością po dawnym kamieniołomie. 

 

Ryc. 52. Odkrywki fliszu w Kaczynie 
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W odkrywkach tych widoczne są cienkoławicowe piaskowce przeławicone 

szarymi łupkami. Zwietrzałe powierzchnie piaskowce są barwy rdzawo-beżowej, 

natomiast na świeżym przełamie maja barwę stalowoszarą. Warstwy te ułożone są 

poziomo, brak deformacji tektonicznych. W skałach tych można odnaleźć hieroglify 

organiczne i mechaniczne. W miejscu tym dolina rzeki Choczenki zwęża się do 

kilkudziesięciu metrów. Jest to przełomowy odcinek tej rzeki przez pasmo Iłowca. Nad 

nim po obu stronach wznoszą się szczyty: od zachodu Ostry Wierch  

(548 m),zaś od wschodu Bliźniaki (575 m i 561 m).  
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2.6.2 Wapiennik w Inwałdzie 

Po obejrzeniu odkrywek wracamy z powrotem na drogę nr 52. Tym razem na 

rozwidleniu dróg skręcamy w lewo i po dojechaniu na główną drogę ponownie 

skręcamy w lewo kierując się do  Inwałdu. Po kilku kilometrach po lewej stronie 

mijamy kościół, a po prawej szkołę w Inwałdzie. Po około jednym kilometrze skręcamy 

w ulicę Wiejską, przed Hurtownią Mąki Produkcyjnej. Na dwóch rozwidleniach dróg 

skręcamy w prawo. Jedziemy do końca drogi asfaltowej (ryc.53; S-Kaczyna,  

K-Wapiennik w Inwałdzie ). Na poboczu można zostawić samochód. Dojazd z Kaczyny 

do wapiennika w Inwałdzie zajmuje około 15 minut.  

 

Ryc. 53. Dojazd z Kaczyny do Wapiennika w Inwałdzie 

 
Źródło: www.targeo.pl 
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Wapiennik w Inwałdzie (ryc.54) usytuowany jest na po południowej stronie 

wzgórza Wapiennica na wysokość 360 m.n.p.m. spod którego wypływa rzeka 

Frydrychówka.  

 

Ryc. 54. Wapiennik w Inwałdzie 

 
 

Przed eksploatacją wapienia skałka inwałdzka zaznaczała się wyraźnie  

w morfologii terenu wyraźnym pagórem. Skałka ta będąca porwakiem tektonicznym ma 

długość około 450 m i szerokość do 200 m, a maksymalna miąższość dochodzi do  

100 m. W jego obrębie znajdują się trzy nieczynne wyrobiska wapienia: Wapiennik 

Dolny (wschodni),Wapiennik Górny oraz Wapiennik Środkowy. Pierwsze dwa 

wapienniki objęte są prawną ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej. Skałki te 

najlepiej wyeksponowane są w niewielkich, izolowanych odsłonięciach w Wapienniku 

Dolnym. Niestety są one silnie zarośnięte oraz pokryte zwietrzeliną, co utrudnia 

obserwację skał, dlatego Wapiennik ten najlepiej odwiedzić wczesną wiosną bądź 

późna jesienią kiedy to na drzewach nie ma liści (Zieliński i in. 2006). 

Na lewo (na wschód) od wejścia do Wapiennika Dolnego w skarpie odsłaniają 

się margle (późna kreda, wczesny paleogen). Widoczne są one jako gruz u podnóża tej 
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skarpy. Margle to skała osadowa zbudowana z węglanów, głównie wapnia lub magnezu 

oraz materiału ilastego. Margle odsłaniające w Wapienniku w Inwałdzie są ciemne, 

twarde oraz silnie spękane. Spękania wypełnione są białym, krystalicznym kalcytem.  

W skałach tych można znaleźć również skamieniałości. Są to przede wszystkim 

otwornice, skorupy małż oraz bardzo rzadko kolce jeżowców. (Zieliński i in. 2006). 

W zachodniej ścianie tego kamieniołomu zobaczyć możemy górnojurajskie 

wapienie sztramberskie. Są one masywne, koloru białego, brak w nich warstwowania. 

W niektórych miejscach wapień ten jest silnie spękany. Gdzieniegdzie zaobserwować 

możemy jaśniejsze, ostrokrawędziaste okruchy wapieni połączone ciemniejszym 

spoiwem. Jest to brekcja wapienna. W wapieniach tych znajduje się stosunkowo bogata 

makrofauna, czyli skamieniałości które można oglądać „gołym okiem”, a także  

i mikrofauna, czyli skamieniałości które obserwować można jedynie pod mikroskopem. 

Te pierwsze reprezentowane są przez ramienionogi, jeżowce, małże, ślimaki  

i koralowce, natomiast drugie obejmują otwornice, mszywioły oraz glony. Idąc dalej, 

wzdłuż tej ściany w kierunku południowo-wschodnim natrafiamy na odsłonięcie skał 

wyraźnie różniących się od poprzednich wapieni. Mają one kolor żółtobrunatny lub 

zielonkawy. Są to mylonity, czyli skały metamorficzne powstały wskutek przeobrażenia 

innych starszych skał. Mylonity te są przykładem metamorfizmu dynamicznego, czyli 

procesu, który prowadzi do całkowitego zniszczenia pierwotnej struktury skał pod 

wpływem działania bardzo dużego ciśnienia. Powstawanie omawianych mylonitów 

miało miejsce prawdopodobnie we wczesnej kredzie, a skałami wyjściowymi były skały 

wulkaniczne. Mylonity odsłaniające się w tym kamieniołomie składają się z drobno 

roztartych okruchów skalnych i są podatne na kruszenie (można je rozdrobnić  

w rękach). W niektórych miejscach zobaczyć można płaskie i błyszczące powierzchnie. 

Są to tak zwane lustra tektoniczne, czyli ślady po poślizgu (Zieliński i in. 2006).  

W Wapienniku Dolnym znajduje się także zanikający już stawek  

z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi i związanymi z nimi gatunkami 

zwierząt. Brzegi tego niewielkiego zbiornika wodnego są płytkie, zamulone, porośnięte 

roślinnością zbiorowisk wodnych i zbiorowisk błotnych tworząc roślinność szuwarową 
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strefy brzegowej. W okresie letnim stawek ten ma tylko niewielką ilość wody. Na jej 

powierzchni znajdują się liście roślinności pływającej, np.: rdestnicy pływającej, rdestu 

ziemnowodnego. Jedynie południowo–wschodnia część tego jeziorka jest wolna od 

wspomnianej wcześniej roślinność, gdyż dociera tam mniej światła słonecznego. 

Podczas lata dno stawku jest ocienione. Pokrywa je miąższa warstwa mułu oraz 

opadłych liści znajdujących się na różnych etapach rozkładu. Stwarzają one dogodne 

warunki do tworzenia się tam zooplanktonu. W stawku tym zobaczyć można zwierzęta 

będące pod ścisłą ochroną. Są to: traszka grzebieniasta, traszka górska i traszka 

zwyczajna (Zieliński i in. 2006) .  

Początki wydobycia kamienia z tego kamieniołomu sięgają zapewne początków 

osadnictwa na tym terenie. Jednak nie wiadomo dokładnie kiedy zaczęto tu wydobycie 

na skalę przemysłową. Kronika wsi, która prowadzona zaczęła być od roku 1964 

niewiele mówi o tym kamieniołomie, gdyż zawiera ona głównie informacje  

o najważniejszych wydarzeniach jakie miały miejsce w Inwałdzie. Wynika jednak  

z niej, że wapno z Inwałdu cieszyło się dużym uznaniem. Według ludowych podań 

w Wapiennicy miała mieć swój podziemny pałac Maranka, czarnoksiężniczka  

i przywódczyni beskidzkich zbójników. Wejście do tegoż pałacu miało znajdować się 

nad potokiem, w pobliżu jego źródła. W ludowych opowieściach można spotkać się 

również z informacją, że przed eksploatacją wapienia, w kamieniołomie tym miały 

znajdować się różnych rozmiarów groty. 

Na terenie tego kamieniołomu znajdowały się piece do wypalania wapna. 

Wapień do pieców transportowany był wozami zaprzężonymi w konie. Po wypaleniu 

gotowy produkt ładowano do wagonów towarowych stojących na specjalnie 

zbudowanej bocznicy kolejowej. Jak było wspomniane wcześniej, wapno pochodzące z 

tego Wapiennika było wysokiej jakości i miało zbyt w całej Polsce. W roku 1936 

zakończyła się eksploatacja wapienia w tym kamieniołomie (Zieliński i in. 2006).  
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2.6.3 Łupki wierzowskie w Zagórniku 

Po obejrzeniu kamieniołomu kierujemy się do następnego punktu na trasie jakim 

jest odkrywka łupków wierzowskich w Zagórniku. Wracamy na drogę 52 i kierujemy 

się w stronę Andrychowa. W Andrychowie skręcamy w lewo na Rzyki (znak). Na 

rondzie jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Po kilkunastu metrach po 

lewej stronie znajduje się znak wskazujący dojście do łupków wierzowskich w korycie 

rzeki Rzyczanki. Jedziemy kawałek dalej i pod sklepem, po uzgodnieniu ze sprzedawcą 

możemy zostawić samochód (ryc.55; S-Inwałd, K- Zagórnik). Dojazd z Inwałdu do 

Zagórnika zajmuje około 15 minut.  

 

Ryc. 55. Dojazd z Inwałdu do Zagórnika 

 
Źródło: www.targeo.pl 

Łupki wierzowskie serii śląskiej odsłaniają się w korycie rzeki Rzyczanki na 

długości około 200 m. Odsłonięcie łupków wierzowskich zawdzięczamy powodzi, która 

miała miejsce w roku 1997 oraz licznym wezbraniom w czasie których doszło do 

odprowadzenia przez rzekę aluwiów. Od roku 2003 łupki wierzowskie objęte są 

ochroną prawną jako stanowisko dokumentacyjne. 
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Łupki wierzowskie (ryc.56) są to czarne łupki z nielicznymi, cienkimi 

wkładkami piaskowców. Zaczęły się tworzyć we wczesnej kredzie, około 100 milionów 

lat temu. Łupki te to typowy osad bardzo głębokiego morza. Ich czarna barwa jest 

wynikiem warunków panujących na dnie zbiornika w którym się osadzały. W wodach 

dennych panowały warunki beztlenowe oraz ubogie życie organiczne. Powstanie 

łupków wierzowskich związane było z działalnością prądu zawiesinowego  

(Zieliński 2003, Zieliński i in).  

 

Ryc. 56. Łupki wierzowskie 

 

Łupki te są twarde, ale bardzo kruche. Po odsłonięciu wysychają i rozpadają się na 

płaskie i niewielkie odłamki w postaci blaszek. Powierzchnia łupków w wyniku 

wietrzenia pokrywa się rdzawym nalotem, który jest wynikiem utleniania się żelaza 

pochodzącego ze syderytów (FeCo3), czyli minerału, którego to właśnie żelazo jest 

głównym składnikiem. Syderyt w łupkach wierzowskich występuje głównie w postaci 

konkrecji (sferosyderyty). Konkrecja to skupienia minerałów (w tym przypadku 

syderytu) o kulistym, elipsoidalnym bądź soczewkowatym  kształcie powstałe w skale 
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osadowej i różniące się od niej składem chemicznym oraz budową. Sferosyderyty były 

wykorzystywane niegdyś jako ruda żelaza i przetapiane w hutach.  

W łupkach wierzowskich można zobaczyć także struktury tektoniczne, takie jak 

fałdy i uskoki (ryc.57) powstałe w czasie fałdowania Karpat. W łupkach wierzowskich 

odnaleźć można także hieroglify zarówno organiczne jak i hieroglify mechaniczne 

(Zieliński 2003, Zieliński i in). 

 

Ryc. 57. Uskok 

 

Współcześnie w omawianym miejscu tworzy się epigenetyczny przełom rzeki. 

Przełom epigenetyczny powstaje, gdy sieć rzeczna tworzy się na powierzchni 

zbudowanej z luźnych osadów, pod którymi znajdują się zagrzebane starsze formy .Gdy 

rzeka trafi na taką formę zbudowaną ze skał bardziej odpornych wówczas erozja 

wgłębna rzeki powoduje jej rozcięcie i powstaje odcinek przełomowy rzeki 

(Klimaszewski 1981).  

Wody rzeki Rzyczanki łatwo rozcinają warstwy łupków tworząc niewysokie 

kaskady, gardziele i kotły eworsyjne. Łupki ulegają cały czas niszczeniu. Dno doliny 

rzeki Rzyczanki ulega pogłębianiu. Jest to efekt erozji wgłębnej spowodowanej przez 
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wybieranie przez człowieka żwirów z koryta rzeki. Na czarnych łupkach ,w korycie 

widoczne są żwiry rzeczne w postaci terasy o wysokości kilku metrów nad dno doliny 

(www.geoturystyka.pl, Zieliński i in).  

 

2.6.4 Odkrywka piaskowca warstw godulskich dolnych w Zagórniku 

Następnie jedziemy dalej aby zobaczyć kolejną odkrywkę. Po około jednym 

kilometrze od sklepu, po prawej stronie drogi znajduje się krzyż z kapliczką. Należy 

skręcić w te drogę. Po dojechaniu do drewnianej stodoły zatrzymujemy się. Tam na 

poboczu można zostawić samochód. Po prawej stronie, naprzeciwko stodoły znajduje 

się bardzo ciekawa odkrywka.  

W odkrywce odsłaniają się piaskowce warstw godulskich dolnych  

(ryc.58; Szczegółowa mapa geologiczna). Było to miejsce wydobycia kamienia przez 

miejscową ludność. Można w niej zobaczyć bardzo ciekawe deformacje tektoniczne 

powstałe w czasie wypiętrzania Karpat. Po lewej stronie odkrywki widać warstwy 

stromo nachylone, po czym ulegają silnemu wygięciu i ułożone są prawie pionowo. Po 

prawej stronie odkrywki widać liczne fałdy wtórne z silnie wygiętymi przegubami 

fałdów. Jeśli pójdziemy w prawą stronę do końca odkrywki, to zobaczymy, że warstwy 

znów są ułożone prawie pionowo. U podnóża gromadzi się materiał skalny, głównie 

łupek, który jest efektem działania procesów grawitacyjnych.  

Ryc. 58. Odkrywka piaskowca lgockiego w Zagórniku 
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fot. Jacek Kleszcz 
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2.6.5 Nieczynny kamieniołom w Rzykach 

Po obejrzeniu odkrywki kierujemy się do nieczynnego kamieniołomu  

w Rzykach. Należy wrócić do skrzyżowania i skręcić w lewo. Wjeżdżamy do 

miejscowości Sułkowice. Mijamy po lewej stronie sklep, przejeżdżamy przez most za 

którym skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu w Rzykach. Zaraz 

przed mostem znajduje się kamienista droga pomiędzy domami (ryc.59; S- Zagórnik, 

K- Rzyki). Wjeżdżamy w nią i zostawiamy samochód na poboczu. Dojazd z Zagórnika 

zajmuje około 7 minut. Aby dojść do kamieniołomu trzeba przejść przez drewniany 

mostek i skręcić w lewo w wąską wydeptaną ścieżkę.  

 

Ryc. 59. Dojazd z Zagórnika do Rzyk 

 
Źródło: www.targeo.pl 

Przed nami odsłania się widok na nieczynny kamieniołom w górze Bukowskiej. 

Jej podnóże sięga doliny rzeki Wieprzówki. W zboczu odsłaniają się warstwy lgockie  

w postaci piaskowców o krzemionkowym spoiwie, poprzedzielanych warstwami 

łupków (flisz) i występują w zbliżonych  proporcjach. Odsłonięcie to powstało wskutek 

działalności człowieka oraz rzeki Wieprzówki.  
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W kamieniołomie tym można zobaczyć zjawiska, jakie towarzyszyły 

wypiętrzaniu Karpat. Warstwy, które niegdyś ułożone były poziomo, obecnie stoją 

pionowo, są pofałdowane (ryc.60), poprzerywane płaszczyznami uskoku. Można 

również zobaczyć struktury powstające w czasie składania osadu, czyli laminacje. 

Dominującym rodzajem laminacji jest laminacja równoległa. Stanowisko to 

najkorzystniej oglądać wczesną wiosną bądź późną jesienią, gdy na drzewach nie ma 

liści (Zieliński i in. Tab.nr 5) .  

 

Ryc. 60. Fałd 

 

Interesująca jest też sama rzeka Wieprzówka. W korycie rzeki można zobaczyć 

łachy żwirowe oraz kamieńce, czyli początkowe fragmenty łach żwirowych,  

żwirowo-piaskowych położone blisko koryta rzeki i zarastane przez roślinność. 

Roślinność ta przeważnie zostaje niszczona przez częste przybory wody. W rzece 

można także zaobserwować skutki działania erozji rzecznej, czyli niszczącej 

działalności wody. Działalność ta może polegać na pogłębianiu dna (erozja denna), 

niszczeniu brzegów (erozja boczna) czy wydłużaniu koryta rzeki (erozja wsteczna).   
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2.6.6 Wapienie w dolinie rzeki Targaniczanki 

Wracamy w kierunku Sułkowic. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i znów  

w lewo, w ulicę Centralną. Po dojechaniu do skrzyżowania drogi Centralnej  

z Turystycznej skręcamy w prawo. Po dojechaniu do drogi głównej skręcamy w prawo 

 i zaraz w lewo w ulicę Kościelną. Po lewej stronie znajduje się kościół. Następnie 

przejeżdżamy przez most i za nim skręcamy w prawo. Wjeżdżamy do Targanic 

Dolnych. Następnie znów skręcamy w prawo i jedziemy w stronę budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej (ryc.61). Przejeżdżamy przez most na Targaniczance i tam na poboczu 

zostawiamy samochód.  

Ryc. 61. Dojazd do Targanic Dolnych 

 
Źródło: www.targeo.pl 

Targaniczanka jest największym, lewym dopływem Wieprzówki. W jej dolinie 

odsłaniają się skały wapienne (ryc.62). Skały te znajdują się na zachodnim krańcu pasa 

„skałek andrychowskich”.  

Ryc. 62. Wapienie w dolinie Targaniczanki 
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Za wspomnianym wcześniej mostem należy zejść do kryta rzeki, w którego dnie 

można oglądać wapienie. Dno ma charakter aluwialny. W korycie znajdują się także 

duże, wystające z wody bloki wapienia. Powyżej mostu, w skarpie na lewym brzegu 

rzeki odsłaniają się skały zbudowane są z twardego wapienia rogowcowego  

o szaro-kremowej barwie. Występują one w formie dużych, zdeformowanych w płaty 

wapiennych bloków (ryc.63).  

 

Ryc. 63. Wapienie rogowcowe w dolinie Targaniczanki 

 

Dzięki badaniom mikropaleontologicznym, które wykazały obecność skamieniałości 

takich organizmów jak radiolarie, spikule gąbek (czyli igły z których zbudowany jest 

ich szkielet), liliowców oraz otwornic, oszacowano wiek sedymentacji osadów  

z których powstały omawiane skały na Oksford (późna kreda). Skały te powstawały  
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w oddaleniu od raf oraz na dużych głębokościach, na skłonie Kordyliery Inwałdzkiej. 

Powyżej tego odsłonięcia, w dolinie rzeki, w aluwiach można znaleźć różnych 

rozmiarów bloki wapienia (średnica niektórych dochodzi do jednego metra) z dużymi 

rogowcami (Waśkowska-Oliwa i in 2008).  
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2.7 Skałka na Żarze 
 

Siódma, ostatnia trasa geoturystyczna jest krótszą trasą na przebycie której 

potrzeba kilku godzin. Na trasie tej znajdują się głownie wychodnie piaskowców. 

Głównym obiektem geoturystycznym na tej trasie jest skałka piaskowcowa. Jest ona 

ciekawa nie tylko pod względem turystycznym, estetycznym, ale także pod względem 

edukacyjnym.  

Z Wadowic udajemy się drogą numer 28 w stronę Suchej Beskidzkiej  

W Gorzeniu Górnym przy restauracji „Czartak” możemy zostawić samochód.  

Koło restauracji rozpoczyna się żółty szlak turystyczny. Szlak ten prowadzi  

w kierunku Leskowca. Po dotarciu w pobliże szczytu (około 50 minut tempem 

spacerowym), o czym informuje umieszczona na drzewie tabliczka, należy skierować 

się na szczyt (strzałka na tablicy informacyjnej), na który nie ma wyznaczonego szlaku 

turystycznego. Na szczycie znajduje się bardzo ciekawa skałka fliszowa. Góra Żar ma 

charakterystyczny wydłużony grzbiet i posiada dwa szczyty: niższy, północny  

o wysokości 665 m n.p.m. oraz wyższy, południowy o wysokości 671 m n.p.m. 

Omawiana skałka swoją podstawą i południową stroną łączy się ze szczytową częścią 

wyższego wzniesienia.  

Idąc żółtym szlakiem turystycznym z Czartaka na górę Żar znajdujemy się  

w obrębie płaszczowiny śląskiej. Na tym obszarze są to utwory górnokredowe 

reprezentowane przez warstwy godulskie (środkowe i górne) oraz warstwy 

istebniańskie dolne. Warstwy godulskie to gruboławicowe (warstwy środkowe)  

i cienkoławicowe (warstwy górne), drobnoziarniste piaskowce z glaukonitem  

i mikowe, z cienkimi wkładkami zielonych łupków. Natomiast warstwy istebniańskie 

dolne reprezentowane są przez gruboziarniste, gruboławicowe piaskowce o ilastym 

spoiwie oraz przez zlepieńce z egzotykami. Idąc szlakiem skały te spotyka się 

najczęściej jako luźne, zwietrzałe fragmenty lub jako wychodnie odsłonięte na skutek 

procesów erozyjnych. Piaskowce godulskie można łatwo odróżnić od piaskowców 
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istebniańskich. Piaskowce godulskie w wyniku wietrzenia rozpadają się na kostki i 

gruz, natomiast piaskowce istebniańskie o małej zwięzłości ze względu na ilaste spoiwo 

rozsypują się na piasek i niewielkie okruchy skalne. Również dobrym wyznacznikiem 

rozróżnienia omawianych warstw jest roślinność porastająca powstałą na tych 

warstwach glebę. Na glebie powstałej na piaskowcach i zlepieńcach istebniańskich 

rośnie las z przewagą świerka, natomiast na glebie wytworzonej  

na warstwach godulskich rośnie las bukowo-jodłowy (Alexandrowicz 1963a, 

Alexandrowicz 1963b).  

Skałka znajdująca się na szczycie góry Żar ma wysokość około 9 m i zbudowana 

jest z siedmiu grubych ławic piaskowców i zlepieńców warstw istebniańskich dolnych. 

Warstwy te nachylone są pod kątem około 30o na południowy-wschód. Ze szczytu tej 

skałki roztacza się wspaniały widok na okoliczne szczyty Beskidu Małego: Królową 

Wyżnią, Leskowiec, Jaworzynę, Gancarz, Czoło, Łysą Górę oraz na dolinę Ponikiewki.  

Dzięki różnej odporności na wietrzenie piaskowców i zlepieńców profil skałki 

jest nierówny i fantazyjnie wymodelowany (ryc.64). Piaskowiec jako skała twardsza  

i bardziej odporna tworzy na ścianie skalne występy, natomiast zlepieniec jako skała 

bardziej podatna na wietrzenie tworzy wklęsłe powierzchnie (Alexandrowicz 1963a).  

 

Ryc. 64. Budowa geologiczna skałki na Żarze 
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Źródło: Alexandrowicz 1978 

Podstawę skałki stanowi ławica piaskowca o miąższości około 1,20 m i ilastym 

spoiwie. Ławica ta jest dobrym przykładem warstwowania frakcjonalnego, czyli 

stopniowej zmianie wielkości poszczególnych składników w obrębie jednej ławicy od 

większych ziaren w spągu do coraz mniejszych w stropie ławicy.  

(Alexandrowicz 1963). Powstanie tego typu warstwowania (ryc.65) związane jest  

z prądami zawiesinowymi.  

 

Ryc. 65. Warstwowanie frakcjonalne 
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Źródło: Alexandrowicz 1978 

Szybkie i duże nagromadzenie osadów w przybrzeżnej strefie basenu sprzyjało 

powstawaniu podmorskich osuwisk. Materiał skalny wymieszany z wodą, czyli prąd 

zawiesinowy, przemieszczał się w dół po stoku. Gdy energia tego prądu malała, 

materiał zaczął opadać na dno zbiornika. W pierwszej kolejności osadzały się 

największe i najcięższe okruchy, a następnie coraz to mniejsze ziarna. Dolna część 

omawianej ławicy to gruboziarnisty piaskowiec z otoczakami kwarcu o średnicy 

dochodzącej do 1 cm. Materiał budujący tą część ławicy jest słabo przesortowany, czyli 

obok większych ziaren znajdują się ziarna dużo mniejsze. Ziarna te są także słabo 

obtoczone. Natomiast im bliżej stropu ławicy tym materiał budujący ten piaskowiec jest 

lepiej przesortowany oraz wielkość ziaren wyraźnie maleje (Alexandrowicz 1963a). 

Na powyższej ławicy piaskowca leży ławica zlepieńca o miąższości 1 m.  

W zlepieńcu tym widoczne są egzotyki, czyli fragmenty skał pochodzące z masywu 

Prakarpat, który w okresie kredy i trzeciorzędu tworzył  łańcuchy wysp. Materiał 

pochodzący z niszczenia tych wysp dostarczany był do morza, gdzie gromadziły się 

osady piaszczyste i ilaste (osady fliszowe). Do egzotyków występujących w tej ławicy 

należą różne odmiany gnejsów, kwarcytów, łuków krystalicznych oraz rogowców. 

Podobnie jak w poprzedniej ławicy, tak i w tej występuje warstwowanie frakcjonalne. 

Wielkość ziaren w dolnej części tego zlepieńca dochodzi do 3 cm średnicy, natomiast  

w górnej części maksymalna średnica ziaren wynosi około 1 cm  

(Alexandrowicz 1963a).  
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Następna, wyższa ławica to ponownie ławica piaskowca o miąższości 0,5 m. 

Jest to drobnoziarnisty piaskowiec z nielicznymi większymi ziarnami kwarcu. W ławicy 

tej można obserwować ślady warstwowania przekątnego. Warstwowanie to polega na 

tym, iż składniki skały ułożone są w warstewki (laminy), które biegną ukośnie  

w stosunku do spągowej i stropowej powierzchni warstwy. Takie warstwowanie 

powstaje przy udziale prądów dennych w czasie gdy skała się tworzyła. Nachylenie 

tych lamin jest zgodne z kierunkiem płynięcia tego prądu. W omawianej ławicy laminy 

pochylone są w kierunku północno-wschodnim pod kątem 20o (Alexandrowicz 1963). 

Na omawianej wcześniej ławicy piaskowca leży ławica zlepieńca o miąższości 

2,20 m. W zlepieńcu tym bardzo dobrze widać egzotyki, których średnica dochodzi 

nawet do 8 cm. Im bliżej stropu tym okruchy te zmniejszają się (warstwowanie 

frakcjonalne), a zlepieniec stopniowo przechodzi w piaskowiec, który na początku jest 

gruboziarnisty, a następnie średnio- i drobnoziarnisty. Jego miąższość to 1,20 m.  

W piaskowcu tym można również zaobserwować przekątne warstwowanie, gdzie 

laminy pochylone są w kierunku wschodnim i pod kątem 15o. W najwyższej części tego 

piaskowca warstwowanie zmienia się na poziome, które jest przyczyną oddzielności 

płytowej (Alexandrowicz 1963).   

Ponad opisaną w poprzednim akapicie ławicą leży zlepieniec o miąższości  

1,20 m i warstwowany frakcjonalnie. W stropowej jego części znajduje się 

kilkucentymetrowa warstewka łupku piaszczystego (Alexandrowicz 1963).  

Następna ławica, to ławica piaskowca o miąższości 1,30 m, z kilkoma 

wkładkami zlepieńca. Piaskowiec ten charakteryzuje się oddzielnością płytową.  

W niektórych miejscach występuje także przekątne warstwowanie o nachyleniu lamin 

w kierunku północnym i pod kątem 15o – 20o  (Alexandrowicz 1963). 

Szczyt tej skałki tworzy zlepieniec o miąższości 1,20 m. W zlepieńcu tym 

występuje dużo spoiwa piaszczystego z niewielką ilością otoczaków kwarcu  
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i egzotykami, których okruchy mają maksymalną średnice dochodzącą do jednego 

centymetra  (Alexandrowicz 1963).  

Skałka na górze Żar niestety nie jest objęta żadną formą ochrony. Zasługuje ona 

jednak na ochronę w postaci pomnika przyrody nieożywionej ze względu na swoje 

walory edukacyjne. Na ścianach tej skałki widoczne są struktury sedymentacyjne 

charakterystyczne dla utworów fliszowych. Na skutek działalności procesów wietrzenia 

zostały uwidocznione ślady różnego rodzaju warstwowań oraz ślady podmorskiej 

erozji, dzięki którym możliwe jest odtworzenie procesów geologicznych zachodzących 

w morzu jurajskim, w którym to powstawały ławice zlepieńców z egzotykami oraz 

piaskowce. Skałka ta jest bardzo interesująca pod względem naukowym oraz 

geoturystycznym.  

Tym samym szlakiem wracamy do samochodu.  
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3. Podsumowanie 
 

 

Beskid Mały jest bardzo atrakcyjnym terenem do uprawiania geoturystyki. Na 

obszarze Beskidu Małego występują skałki piaskowcowe o ciekawych kształtach 

powstałe głównie w wyniku wietrzenia mechanicznego. Formy te występują jako 

pojedyncze skałki (np. „Zbójeckie Okno”) bądź jako grupa wychodni skalnych  

(np. „Zamczysko”). Niektóre wychodnie skalne przystosowane są do uprawiania 

wspinaczki skałkowej.  

Innymi ciekawymi obiektami są jaskinie. Na obszarze Beskidu Małego 

głównym typem jaskiń są jaskinie szczelinowe powstałe na skutek ruchów 

grawitacyjnych. Wyjątek stanowi jedna z najpiękniejszych jaskiń w Beskidzie Małym, 

Grota Komonieckiego o genezie erozyjnej. Niektóre z jaskiń dostępne są dla wszystkich 

turystów. Do zwiedzania innych potrzebna jest lina i doświadczenie w penetracji jaskiń. 

W Beskidzie Małym, w zespole skałkowym „Zamczysko”, znajduje się jedna z niewielu 

jaskiń w Karpatach (oprócz Tatr) w której przez cały rok występują formy lodowe. 

Najbardziej efektownymi obiektami geoturystycznymi na obszarze Beskidu 

Małego są kamieniołomy oraz odkrywki skał. Największym z kamieniołomów jest 

kamieniołom piaskowca lgockiego w Kozach usytuowany na północnym stoku 

Hrobaczej Łąki w paśmie Magurki Wilkowickiej. Na rozległym terenie kamieniołomu 

znajdują się liczne wyrobiska piaskowca położone na kilku poziomach. Z najwyższego 

poziomu kopalni roztacza się piękny widok na Beskid Mały oraz Beskid Śląski. 

Ciekawostką kamieniołomu jest znajdujący się na środkowym poziomie stawek 

powstały przez zalanie woda opadową starego wyrobiska. Oprócz walorów 

turystycznych kamieniołomy spełniają także ważną funkcje edukacyjną. Przykładem 

może być gminny kamieniołom w Straconce, dzielnicy miasta Bielsko-Biała, który jest 
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stanowiskiem dokumentacyjnym. W kamieniołomach i skalnych odkrywkach  

w Beskidzie Małym można zobaczyć  flisz, czyli zespół warstw skalnych złożony  

z naprzemianległych warstw piaskowców i łupków, z którego w całości zbudowany jest 

omawiany teren. W kamieniołomach występuje także bogactwo struktur 

sedymentacyjnych; zarówno struktur depozycyjnych jak i struktur deformacyjnych.  

W piaskowcach można także odnaleźć ślady działalności dawnych organizmów 

morskich w postaci hieroglifów mechanicznych i hieroglifów organicznych. Ciekawymi 

odkrywką skał są odkrywki w Zagórniku. Są to czarne łupki wierzowskie oraz 

odkrywka fliszu z fantazyjnymi deformacjami tektonicznymi powstałymi na skutek 

ruchów fałdowych Karpat. 

W Beskidzie Małym oprócz obiektów geoturystycznych stworzonych przez 

naturę są i takie do których powstania przyczynił się człowiek. Najbardziej znanym 

takim obiektem jest „Kaskada Soły”, czyli zespół zapór przeciwpowodziowych 

 i elektrowni zbudowanych na rzece Sole oraz na górze Żar. Do obiektów tych zaliczyć 

możemy także rzeźby wytworzone z materiału skalnego (np. rzeźby w Katedrze Św. 

Mikołaja w Bielsku-Białej, głowa lwa w Straconce). 

Podsumowywując, Beskid Mały to idealny region dla geoturystów. Oferuje on 

bogactwo ciekawych, a niekiedy i unikatowych obiektów, liczne i dobrze przygotowane 

szlaki turystyczne oraz rozwiniętą bazę turystyczną. Dzięki temu można aktywnie 

wypoczywać i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o otaczającym nas świecie.  
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