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Zarys treści: Projektowany Geopark Małopolski Przełom Wisły poza doliną przełomową obejmuje obrzeża są-
siednich mezoregionów, co powoduje jego duże zróżnicowanie krajobrazowe. Przedstawiono charakterystykę 
krajobrazową z uwzględnieniem genezy i sposobu zagospodarowania danego krajobrazu jako obszarów dla po-
tencjalnego rozwoju geoturystyki.
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1. Wprowadzenie

Działania na rzecz ochrony przyrody nieożywio-
nej doprowadziły do utworzenia pojęcia „dziedzictwa 
Ziemi” (Wilson 1994), którego najpełniejszą prezenta-
cję znajdujemy na obszarze geoparków, powstających  
w Europie od roku 2000 (Zouros 2004).

Jednakże geoparki, ze swojej definicji (www.unesco.
org), nie są formami ochrony obszarowej, lecz terenem, 
gdzie szereg obiektów cennych przyrodniczo i posiada-
jących status geostanowisk (geotopów) oraz objętych 
ochroną indywidualną jest jednocześnie „reklamowa-
nych” jako obiekty godne zwiedzania i pełniące funkcję 
edukacyjną. Poza geostanowiskami przedmiotem po-
znania geoturystycznego są również strefy krajobrazo-
we o określonym typie rzeźby uwarunkowanej budową 
geologiczną i procesami klimatycznymi, poddane zróż-
nicowanym wpływom działalności człowieka.

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska Konsorcjum 
w składzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
(Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), 

Uniwersytet Warszawski (Wydział Geologii) i Pań-
stwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Ba-
dawczy (Warszawa), wykonało w latach 2010–2012 
projekt Geoparku Małopolski Przełom Wisły (GMPW), 
charakteryzując szczegółowo jego uwarunkowania śro-
dowiskowe. Zadanie sfinansował Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane 
w ramach projektu wielkoskalowe mapy geologiczna 
i geomorfologiczna stały się podstawą dla niniejszych 
studiów krajobrazowych.

2. Typy krajobrazów

Z wielu kategorii i podejść do terminu „krajobraz” 
zastosowanie w turystyce ma krajobraz geograficzny, 
o określonych granicach przestrzennych, będących od-
zwierciedleniem zmienności elementów tej przestrzeni 
(Andrejczuk 2010). Klasyfikacja krajobrazu geograficz-
nego jest wielopoziomowa, oparta zasadniczo na abio-
tycznych cechach środowiska przyrodniczego (krajo-
braz naturalny). Istnieją również typologie dokonujące 
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Typ krajobrazu
Type of landscape

Wiek
Period

Dynamika
 Dynamics

Zakres przekształceń 
antropogenicznych i 
użytkowanie ziemi

The scope  of of anthro-
pogenic transformation 

and land use

Lokalizacja
 Location

dolinny:
strefa koryta dużej rzeki współczesna aktywna, 

sztucznie  
stabilizowana

regulacja koryta wody 
średniej i wielkiej,

zarośla krzaczaste i leśne koryto Wisły
równia zalewowa o 
rzeźbie roztokowej

współczesna nieaktywna dominują łąki i pola upraw-
ne, resztkowe zarośla

dno doliny Wisły, częściowo w 
międzywalu, częściowo na zawalu

równia zalewowa z 
paleokorytami mean-
drowymi

holocen stabilny plantacje, sady, grunty 
orne i osiedla

dolina Wisły (zawale)

równiny teras nadzale-
wowych

vistulian stabilny łąki i płaty lasów prawostronne rozszerzenie doliny 
Wisły, doliny dopływów

głębokowcięte, erozyjne 
doliny (dopływów)

plejstocen - holocen słabo aktywny użytki rolne, osiedla, 
szlaki komunikacyjne

 dol. Bystrej, Wyżnicy Wrzelo-
wianki, Tuczyna

doliny o cechach prado-
lin polodowcowych

zlodowacenie Odry stabilny wilgotne łąki i pastwiska, 
zarośla krzaczaste

dolina Iłżanki, Stróżanki

denudacyjny:
równiny wierzchowino-
we z osadami kredy na 
powierzchni

pliocen, transforma-
cja neoplejstoceńska

stabilny grunty orne, płaty lasów Równina Bełżycka, Wzniesienia 
Urzędowskie, Przedgórze Iłżeckie

równiny akumulacji 
glacjalnej i fluwiogla-
cjalnej

zlodowacenie Odry, 
transformacja w cza-
sie zlod. Warty

stabilny grunty orne, płaty lasów Równina Radomska, Równina 
Bełżycka

 lessowy:
erozyjny, silnie rozcięty holocen bardzo aktywny zarośla drzewiaste, grun-

ty orne, plantacje 
Płaskowyż Nałęczowski, Wyżyna 
Opatowska

płat wrzelowiecki
nierozcięte równiny 
akumulacyjne

plejstocen słabo aktywny grunty orne, plantacje, 
osiedla

Wzniesienia Urzędowskie, 
Przedgórze Iłżeckie

eoliczny, wydmowy:
na terasach rzecznych, 
równinach fluwiogla-
cjalnych

późny glacjał stabilny lasy, piaskownie dolina Wisły, Wyżnicy, Równina 
Radomska, Równina Bełżycka

formy krawędziowe:
wielkoskalowe formy 
tektoniczne

pliocen – plejstocen aktywne lasy, zarośla, nieużytki, 
kamieniołomy

skarpy doliny Wisły, południowa 
krawędź Wyżyny Lubelskiej

erozyjno-denudacyjne plejstocen słabo aktywne lasy, zarośla, kamieniołomy skarpy doliny Wisły
denudacyjno-tektoniczna pliocen – plejstocen słabo aktywne zarośla, nieużytki, na 

spłaszczeniach grunty orne
skarpa doliny Wisły tzw. do-
brska

akumulacyjne krawę-
dzie lessowe

vistulian słabo aktywne lasy, zarośla krawędzie zewnętrzne Płasko-
wyżu Nałęczowskiego, Wyżyny 
Opatowskiej

Tab. 1. Typy i cechy krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły
Tab. 1. Landscapes’ types and characteristics of projected Geopark Małopolska Gap of Vistula River
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Ryc. 1. Mapa krajobrazów projektowanego Geoparku Mało-
polski Przełom Wisły
Fig. 1. Projected Geopark Małopolska Gap of Vistula River 
landscapes’ map

Ryc. 2. Udział poszczególnych typów krajobrazu w po-
wierzchni Geoparku
Fig. 2. Share of different landscapes’ types of projected Geopark

klasyfikacji na podstawie innych elementów, m.in. po-
krycia terenu roślinnością (naturalną lub wprowadzoną 
przez człowieka); roli człowieka w krajobrazie (krajo-
braz miejski, przemysłowy) i inne (Solon 2008).

Na obszarze projektowanego Geoparku wyróżniono 
5 typów krajobrazowych (tab. 1), nawiązując częścio-
wo do typów krajobrazów naturalnych przedstawionych 

przez Richlinga i Dąbrowskiego (1995), lecz z więk-
szym naciskiem na genezę, wiek i „stan” dynamiki. 
Na podstawie wykonanej mapy krajobrazowej (ryc. 1) 
określono udział poszczególnych typów krajobrazów  
w Geoparku (ryc. 2). W obliczeniach wzięto pod uwagę 
powierzchnię krajobrazów bez nałożonych na ich obsza-
rze wydm, które zostały ujęte w osobną kategorię, nie 
uwzględniono natomiast form krawędziowych o linij-
nym charakterze, gdyż w tej skali mapy stanowią one 
praktycznie granice pomiędzy wydzieleniami.

2.1. Krajobrazy dolinne

Dolina Wisły stanowi oś projektowanego Geopar-
ku. Rzeka i dno jej doliny zajmują ponad 23% jego po-
wierzchni. Krajobraz dolin rzecznych odpowiada defi-
nicji przedstawionej przez Andrejczuka (2007). W tym 
typie wyróżniono 6 kategorii o różnym wieku powstania, 
dynamice i zakresie przemian antropogenicznych. Naj-
łatwiejsza w identyfikacji dla geoturysty jest strefa kory-
ta wielkiej rzeki – tutaj Wisły (fot. 1). Cechy tego środo-
wiska ukształtowały się w okresie ostatnich kilkuset lat 
pod znaczącym wpływem działań człowieka. Również 
w zakresie współczesnych oddziaływań – biorąc pod 
uwagę rozmiary strefy korytowej względem innych kra-
jobrazów – ingerencja człowieka była i jest najsilniejsza 
(i najbardziej kosztowna). Pośrednio wskazuje ona na 
bardzo wysoką dynamikę rzeki „sprzeczną” z interesem 
gospodarczym człowieka. Przekształcenia poczynio-
ne na poziomie rzeki są słabo czytelne ze względu na 
szybką sedymentację osadów korytowych, przestrzenną 
zmienność form akumulacyjnych i sukcesję roślinną. 

Fot. 1. Koryto Wisły w okolicach Zastowa (na wysokości 
Kotliny Chodelskiej). Zbocze doliny na tym odcinku stano-
wi skarpa dobrska (fot. J. Warowna)
Photo. 1. Vistula River channel in the vicinity of Zastów 
(Chodel Basin vicinity). Valley’s slope in this section is Do-
bre escarpment (photo J. Warowna)
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Po obu stronach koryta, w pasie o zmiennej szerokości, 
występuje równia zalewowa o cechach rzeźby ukształ-
towanych przez rzekę roztokową. Niestety czytelność 
cech roztokowych jest w terenie niewielka. O wiele ła-
twiej można je wykazać na mapach topograficznych lub 
obrazowaniach lotniczych, niektóre elementy dają się 
ogarnąć wzrokiem ze skarp widokowych. Najwyraź-
niejszym elementem krajobrazowym dna doliny są wały 
przeciwpowodziowe, towarzyszące rzece na prawie ca-
łej długości odcinka przełomowego. Widoczność ich jest 
zróżnicowana – często, z obu stron, od rzeki i od lądu, 
zasłaniają je krzewy i drzewa, a w krajobrazie miejskim 
(Kazimierz Dolny) pełnią rolę nasypów pod drogę i tu-
rystyczną trasę widokową, umożliwiając lepszą, z wyżej 
położonego miejsca, obserwację miasta i rzeki. Równia 
zalewowa, na której pozostały czytelne ślady holoceń-
skich meandrów jest obecnie poza zasięgiem oddziały-
wania rzeki (poza wyjątkowymi sytuacjami przerwania 
wałów) i należy do obszarów najintensywniej użytko-
wanych rolniczo (fot. 2). Zajmuje rozległą powierzchnię  
w prawostronnym rozszerzeniu przełomu małopolskie-
go i kilka mniejszych obszarów w południowej części 
doliny. Czytelność paleokoryt w terenie jest różna. Za-
sadniczo giną za zasłoną drzew i krzewów rosnących na 
ich krawędziach, ale w kilku miejscach są dostępne do 
obserwacji. Na odcinkach, gdzie zbocza doliny Wisły 
zbudowane są z osadów czwartorzędowych, kształt i ich 
charakter – o wyraźnych półkolistych podcięciach – in-
formuje o dawnym, meandrowym układzie rzeki w pla-
nie. Równiny teras nadzalewowych są terenem o stosun-

Fot. 3. Krajobraz równiny akumulacji sandrowej na północ 
od doliny Iłżanki (fot. J. Warowna)
Photo. 3. Landscape of odranian glaciation sandur plain 
north of Iłżanka River Valley (photo J. Warowna)

Fot. 2. Zalewowe dno doliny Wisły w okolicach Janowca. 
Zamek zbudowano z górnokredowych opok eksploatowa-
nych z zbocza doliny Wisły. Górna część łomów widoczna 
w prawej części fotografii (fot. G. Gajek)
Photo. 2. Vistula River floodplain. Janowiec Castle was built 
form Upper Cretaceous opokas witch were exploited from 
Vistula valley’s slope. Upper part of quarries is shown in the 
right side of photography (photo G. Gajek)

kowo małej ingerencji człowieka. Piaszczysto-żwirowe, 
porośnięte lasami sosnowymi, częściowo zwydmione, 
stanowią zapis wysokiego zasypania vistuliańskiego do-
lin rzecznych. W rozszerzeniu doliny Wisły zagłębienia 
powierzchni terasy, niegdyś wypełnione przez torfy, są 
obecnie, częściowo, zajęte przez stawy.

Doliny dopływów – zarówno z obszaru wyżynne-
go, jak i z Równiny Radomskiej – są wąskie i głęboko 
wcięte. W południowej części GMPW mają wyraźny, 
regularny układ i prostolinijny przebieg wskazujący 
na uwarunkowania tektoniczne (Harasimiuk 1980).  
W północnej części GMPW, zwłaszcza na obszarach 
lessowych, doliny są o krętym przebiegu i mniej wy-
raźnej kierunkowości.

Doliny Iłżanki i jej dopływu Stróżanki mają,  
w odróżnieniu od pozostałych dolin dopływów Wisły 
w granicach GMPW, wybitnie polodowcowe cechy. 
Chociaż wszystkie doliny prowadziły zapewne lodow-
cowe wody roztopowe, tu charakter pradolinny jest 
najwyraźniejszy. Są szerokie, z łagodnym przejściem 
dna w zbocza, w dnie występują niewielkie, piaszczy-
ste pagórki będące pozostałością dawnego poziomu 
zasypania, otoczone zatorfionymi obniżeniami. Ze 
względu na silne uwilgocenie doliny użytkowane są 
jako łąki i pastwiska. Koryta paleomeandrów w dnie 
doliny Iłżanki są prawie całkowicie wypełnione, ale 
czytelne. Dostępność do obserwacji rzeźby jest w obu 
dolinach bardzo dobra. Funkcję pradoliny pełniła rów-
nież obecna dolina Bystrej, ale czytelne jest to tylko 
poprzez osady odsłaniające się w dolnych partiach jej 
zboczy, w postaci grubookruchowych żwirów fluwio-
glacjalnych (Harasimiuk, Henkiel 1974).
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2.4. Krajobrazy wydmowe

Swoiście najtrudniejsze do obserwacji są również 
krajobrazy wydmowe. „Góry” piasku porośnięte lasem 
nie dają możliwości objęcia wzrokiem całości formy  
i praktycznie w każdej sytuacji mamy do czynienia tylko 
z jakimś fragmentem. Zasadniczo są elementami stabil-
nymi, zmiany wynikają z działalności człowieka: wy-
lesienie uruchamia procesy rozwiewania lub następuje 
eksploatacja i zanik formy (fot. 5). Wydmy występują 
we wszystkich poziomach hipsometrycznych – od dna 
doliny po wierzchowiny, w tym również na zboczach,  
a niekiedy nawet na osadach lessowych (Zieliński 
2001). W kilku przypadkach przemieszczenie materiału 
poza pola piasków spowodowało powstanie wydm na 
glinach polodowcowych i podłożu kredowym. Wystę-
pują na całym obszarze GMPW jako formy pojedyncze, 

2.2. Krajobrazy denudacyjne

Rozległe powierzchnie wysoczyznowe są plioceń-
skimi powierzchniami zrównań (Jahn 1956, Radłow-
ska 1963, Kosmowska-Suffczyńska 1966, Maruszczak 
1972), które podlegały częściowo egzaracji glacjalnej, 
a następnie zostały przykryte osadami polodowcowy-
mi. Najwyraźniejszy krajobraz o charakterze denu-
dacyjnym obejmuje powierzchnie prawie całkowicie 
pozbawione pokrywy czwartorzędowej z odsłonięty-
mi skałami kredy górnej. Występują one w południo-
wej części GMPW, z dominacją po stronie Wzniesień 
Urzędowskich, silniej dźwiganych, względem doliny 
Wisły, po okresie zlodowaceń. Współczesne procesy 
denudacyjne obejmują odsłonięte przez działalność 
rolniczą powierzchnie, lecz tempo niszczenia jest nie-
duże. Hipsometrycznie nieco niżej położone są wierz-
chowiny z pokrywą czwartorzędową, będące obecnie 
przykładem krajobrazów staroglacjalnych. Występują 
głównie na zachód od doliny Wisły, przede wszystkim 
na Równinie Radomskiej, w postaci rozległych płatów 
moreny dennej i równin sandrów zlodowacenia Odry 
(fot. 3). W północno-zachodniej części, w strefie inter-
pretowanej jako czołowomorenowa (Różycki 1972), 
krajobraz jest żywszy, lekko falisty, tworzą go silnie 
zniszczone przez denudację wzgórza i pagóry polo-
dowcowe: moreny czołowe, moreny martwego lodu, 
fragmenty ozów. Obszary z dość miąższą serią osadów 
piaszczystych są najmniej wykorzystywane rolniczo 
– pozostały tam lasy i zarośla, są również nieliczne 
piaskownie. O ile typ krajobrazu denudacyjnego sam  
w sobie należy do mało atrakcyjnych, to rozległość 
widoków i cechy układów pól przeplatane sadami  
i pasami drzew na miedzach tworzą atrakcyjny rolni-
czy krajobraz kulturowy.

2.3. Krajobrazy lessowe

Obszary akumulacji lessowej prezentują obecnie naj-
wyżej położone hipsometrycznie płaskowyże na obsza-
rze GMPW. Najważniejsze elementy rzeźby tych regio-
nów powstały przy udziale człowieka i mają charakter 
erozyjny. W sytuacji, gdy miąższość lessu przekracza 
3–4 m (a dochodzi nawet do 30 m) rozwinęły się syste-
my wąwozów (Maruszczak 1958) – w warunkach wy-
lesienia i przejęcia pod uprawę (głównie grunty orne). 
Mimo że same wąwozy są obecnie zarośnięte drzewa-
mi i krzewami, sąsiedztwo pól i spływ wody, będącej 
tu głównym czynnikiem rzeźbotwórczym, powoduje, że 
te fragmenty Geoparku cechują się wysoką dynamiką 
procesów i żywą rzeźbą (fot. 4) (Harasimiuk, Henkiel 
1976, Zgłobicki, Baran-Zgłobicka 2010). W przypadku 
cienkiej pokrywy pylastej brak form erozyjnych nadal 

warunkuje istnienie powierzchni o cechach lekko falistej 
równiny, mimo silnego odlesienia i prowadzenia gospo-
darki rolnej. Do najsilniej rozciętych obszarów należy 
zachodnia część Płaskowyżu Nałęczowskiego kontaktu-
jąca bezpośrednio z doliną Wisły, okolice Wrzelowca, 
płaty lessowe Wzniesień Urzędowskich. Gęstość wą-
wozów na północ od Kazimierza Dolnego dochodzi do 
ponad 10 km/km2, należy więc do najwyższych w Euro-
pie (Gawrysiak, Harasimiuk 2012). Wąwozy stanowią 
podstawowy walor, krajobrazowy i dydaktyczny, Kazi-
mierskiego Parku Krajobrazowego, lecz zakres ich wy-
korzystania turystycznego jest umiarkowany (Zgłobicki 
i in. 2012). Pozostałe obszary – w tym wrzelowiecki  
i opatowski płat lessowy – są wykorzystywane tury-
stycznie w bardzo nikłym stopniu.

Fot. 4. Rozcięta wąwozami wierzchowina lessowa Płasko-
wyżu Nałęczowskiego na północ od doliny Bystrej (fot.  
J. Warowna)
Photo. 4. Nałęczów Plateau loes plain dissected by gullies 
north of Bystra River Valley (photo J. Warowna)
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2.5. Krawędzie

Wyżyna Lubelska, w zachodniej części, ograniczo-
na jest od północy i południa wyraźnymi krawędziami. 
Północna, będąca jednocześnie krawędzią Płaskowyżu 
Nałęczowskiego, jest vistuliańską akumulacyjną formą 
lessową (Maruszczak 1972), chociaż Zaborski (1927) 
wskazywał na jej założenia tektoniczne, częściowo po-
twierdzone obecnością progu w osadach wieku kredo-
wego, zamaskowanych jednak osadami lodowcowymi 
przedvistulińskimi (Harasimiuk, Henkiel 1978, Harasi-
miuk, Jezierski, w przygotowaniu). Krawędź ta, mimo 

chociaż tworzą również zespoły, które powstają przede 
wszystkim w sytuacji występowania miąższego pod-
łoża piaszczystego na terasach rzecznych i równinach 
fluwioglacjalnych. Dominują wydmy poprzeczne – 
głównie paraboliczne, oraz wydmy podłużne. Przepro-
wadzone badania pozwalają określić kierunek i prędko-
ści wiatrów, które je utworzyły, dynamikę powstawania 
(formy stacjonarne lub ruchome), a także późniejsze 
procesy ich niszczenia, związane m.in. z obecnością 
ludności w okresie neolitu. Okresy stabilizacji zazna-
czają się obecnością poziomów gleb kopalnych. Naj-
większe wydmy podłużne mają formy symetrycznych 
wałów o długości do 600 m (max. 1 km) i wysokości 
do 6 m. Wydmy paraboliczne osiągają przeciętnie 3 m, 
ale najwyższe ponad 10 m (Zieliński 2007). Stanowią 
istotne urozmaicenie w płaskim krajobrazie dna doliny. 
Najciekawsze z nich zostały wytypowane jako geosta-
nowiska. Eksploatacja piasków wydmowych występuje 
w wielu miejscach. Z jednej strony stwarza doskonałe 
możliwości zapoznania się z budową wydm, z drugiej 
bezpowrotnie je pochłania.

Fot. 5. Pojedyncza wydma na osadach polodowcowych 
(Wzniesienia Urzędowskie) (fot. G. Gajek)
Photo. 5. Single dune situated on glacial deposits (Urzędów 
Hills) (photo G. Gajek)

swojej wyrazistości i znacznej, do kilkunastu metrów, 
wysokości, poza wąwozami nie jest rozcięta dolinami, 
które są zasadniczo do niej równoległe. Południowa 
krawędź Płaskowyżu jest niższa, ale lepiej dostępna 
turystycznie (Pawłowski 1995). Rozcięta przez obse-
kwentne względem niej doliny Grodarza i suchą dolinę 
Rzeczycy, które są starsze od powstania krawędzi. Ze 
względu na dobrą czytelność formy te rozważane są 
jako istotne elementy atrakcyjności turystycznej terenu 
(Zgłobicki i in. 2012).

Spośród form krawędziowych od lat znana jest 
krawędź w Dobrem, będąca kuestą tektoniczo-denu-
dacyjną (Harasimiuk, Król 1984; Kołodyńska-Gaw-
rysiak i in. 2010), oddzielająca Równinę Bełżycką od 
Małopolskiego Przełomu Wisły. Jest popularyzowana  
w przewodnikach dydaktycznych (Pawłowski 1995), 
ale coraz trudniej dostępna (fot. 1). Najciekawsza, za-
chodnia jej część rozcięta kilkoma wąwozami umoż-
liwiającymi wgląd w budowę geologiczną (skały gór-
nego mastrychtu, festony gruzowe przykryte lessem), 
po zaniechaniu tradycyjnego wypasu zarasta kolcza-
stymi krzewami, nadto atrakcyjne położenie powoduje 
wzrost zabudowy mieszkaniowo-letniskowej u jej pod-
nóża, ograniczając dostęp do skarpy. Skarpa dobrska 
jest rezerwatem krajobrazowo-florystycznym od 1991 
roku. U jej podnóża i na zapleczu poprowadzone są tra-
sy rowerowe, a od strony Kazimierza Dolnego można 
dojść znakowanym szlakiem pieszym.

Południowa krawędź Wyżyny Lubelskiej jest dotąd 
zupełnie zaniedbana turystycznie. Geneza tektonicz-
na i nadbudowanie osadami lessopodobnymi skutkuje  
z jednej strony wyrazistością, z drugiej rozcięciem 
głębokimi wąwozami, zagłębionymi w podłoże mio-
ceńskie (Harasimiuk 1977). Wzniesiona ponad Zapa-
dliskiem Przedkarpackim gwarantuje dalekie i rozległe 
panoramy, a szereg łomów (w tym również komoro-
wych) pozwala zapoznać się z cechami litologicznymi 
osadów brzeżnej części Paratetydy oraz zjawiskami 
krasowymi.

Najmniejszą dotąd uwagę zwracano na krawędzie 
doliny Wisły, traktowane po prostu jako jej zbocza. 
Niezwykła prostolinijność i stromość, brak form pod-
cięć wskazujących na boczną erozję rzeczną pozwala 
odróżnić krawędzie o wyraźnych założeniach tekto-
nicznych (Włodek, Gaździcka 2009) od fragmentów 
posiadających cechy form erozyjno-denudacyjnych 
(fot. 2). Korzystne dla celów gospodarczych cechy 
skał budujących krawędzie spowodowały powstanie 
kilku dużych kamieniołomów i mniejszych odsłonięć, 
będących już po części atrakcjami turystycznymi, ale 
ich walory pozwalają na większe niż dotąd wykorzy-
stanie. Dodatkowo punkty położone powyżej górnych 



33

krawędzi łomów są doskonałymi punktami widokowy-
mi, pozwalającymi na prezentację objaśnień na wielu 
płaszczyznach geoturystycznych. Niestety pomysły 
zagospodarowania największych kamieniołomów by-
wają niekorzystne dla funkcji rekreacyjno-edukacyj-
nej. Lokalizacja kompleksów hotelowych (Kazimierz 
Dolny, Nasiłów) wykluczyłaby je z dostępności.

3. Uwagi końcowe

Małopolski Przełom Wisły został wyodrębnio-
ny jako subregion geomorfologiczny oddzielający 
wschodnią część wyżyn środkowej Polski (Wyżyna Lu-
belska) od zachodniej, gdzie z doliną Wisły sąsiadują 
Przedgórze Iłżeckie i Wyżyna Opatowska, a na północ 
od doliny Kamiennej Równina Radomska, wchodząca 
już w skład pasa nizin (Nizina Mazowiecka) (Sawicki 
1925, Maruszczak 1972).

Obszar projektowanego Geoparku Małopolski 
Przełom Wisły, obejmując w całości dolinę Wisły prze-
łomowej i części przyległych do niej subregionów, 
stwarza wyjątkową możliwość ukazania różnorodności 
krajobrazowej o unikatowej skali.

Sąsiedztwo różnych genetycznie i wiekowo typów 
krajobrazu, cechujących się także odmienną dynamiką 
współczesnych procesów, w dużej mierze wynikającą 
z nałożonej na krajobrazy naturalne wielowiekowej 
działalności człowieka, stwarza doskonałe możliwości 
ukazania wielopłaszczyznowych i wielokierunkowych 
związków między budową geologiczną, cechami kra-
jobrazu a formami i dynamiką aktywności gospodar-
czej człowieka.

Prawie 30% powierzchni projektowanego Geoparku 
to zróżnicowana krajobrazowo dolina Wisły, na obsza-
rze której wyodrębniono 4 podtypy krajobrazu, wskazu-
jąc równocześnie szereg geostanowisk umożliwiających 
zrozumienie procesów kształtujących współcześnie  
i w przeszłości dolinę (m.in. starorzecza, paleomeandry, 
krawędzie teras, stanowiska archeologiczne).

Na drugim miejscu (około 28% powierzchni Geo-
parku) znajdują się równinne obszary związane z dzia-
łalnością lądolodu i wód roztopowych stadiału maksy-
malnego zlodowacenia Odry. Występują one po obydwu 
stronach doliny Wisły z wyraźną dominacją w obrębie 
Równiny Radomskiej. Mimo iż ten typ krajobrazu moż-
na uznać za staroglacjalny (Różycki 1972), czytelne są 
wyraźnie poszczególne formy rzeźby – oz, sandry, te-
rasy kemowe, fragmenty pradolin (ujściowy odcinek 
Iłżanki), gdzie zlokalizowano również szereg geostano-
wisk ilustrujących charakter i budowę form rzeźby.

W południowej części Geoparku rozległe obszary 
zajmują wierzchowiny (około 17%) reprezentujące 

nierównomiernie denudowane, a częściowo pokryte 
płatami osadów polodowcowych zrównania plioceń-
skie. Na tych obszarach jest wiele interesujących punk-
tów widokowych, zwłaszcza w strefach przydolinnych, 
gdzie wierzchowiny opadają ku dolinie Wisły i jej do-
pływów stromymi, wysokimi krawędziami o charak-
terze tektoniczno-denudacyjnym. W wielu miejscach 
strefy te były miejscem lokalizacji kamieniołomów 
eksploatujących skały górnej kredy, głównie do celów 
budowlanych. Tradycje górnictwa na tym obszarze się-
gają czasów neolitu.

Na powierzchnie wierzchowinowe w okresie ostat-
niego zlodowacenia zostały nałożone, w formie wyraź-
nie wyodrębniających się pasów, o przebiegu w przy-
bliżeniu równoleżnikowym, eoliczne pokrywy lessowe,  
o miąższości średnio 5–15 m, maksymalnie nawet do  
30 m (Płaskowyż Nałęczowski). Zajmują one około 
20% powierzchni Geoparku. Wyodrębniono tu dwa pod-
typy krajobrazu lessowego – silnie rozcięte gęstą siecią 
wąwozów (ekstremalnie osiągających do 11 km/km2) 
i obszary, gdzie pokrywa lessowa praktycznie nie jest 
rozcinana. Specyficzny zespół form rzeźby charaktery-
zujący obszary silnie rozcinane określony został przez  
Maruszczaka (1958) jako „rzeźba lessowa”. Obszary 
lessowe ze względu na żyzne gleby były poddawane od 
około 5000 lat antropopresji. W rezultacie wykształcił 
się tu niezwykle charakterystyczny krajobraz kulturo-
wy. Liczne geostanowiska na tych obszarach, z których 
część znana jest w literaturze światowej (Dotterweich  
i in. 2010, Solarska i in. 2012) pozwalają na prezentację 
różnorodnych zagadnień dotyczących warunków depo-
zycji lessów oraz tempa i faz rozwoju form erozyjnych, 
w tym także ewolucji krajobrazu kulturowego.

Poza strefą równi zalewowej doliny Wisły i dolin do-
pływów oraz obszarów lessowych silnie rozciętych we 
wszystkich pozostałych typach krajobrazów występują 
formy eoliczne, głównie różnych kształtów wydmy, 
rzadziej misy (niecki) deflacyjne. W niektórych miej-
scach zagęszczenie tych form jest znaczne, co prowadzi 
do wyodrębniania się podtypu krajobrazu eolicznego 
„nałożonego” na inne genetycznie typy krajobrazu.

Projektując Geopark Małopolski Przełom Wisły 
jako przyszłościowy obszar turystyki edukacyjnej, po-
znawczej (geoturystki), zwrócono szczególną uwagę na 
możliwości ukazania potencjalnemu turyście georóżno-
rodności obszaru, także w aspekcie typów krajobrazów, 
które są przecież syntezą uwarunkowań środowisko-
wych (budowa geologiczna, rzeźba, dynamika proce-
sów, typy gleb, warunki topoklimatu, stosunki wodne) 
oraz w przypadku tego obszaru ingerencji człowieka 
trwającej z różną intensywnością od około 5000 lat.
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