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Rok 2021 został ogłoszony przez Międzynarodową Unię Speleologiczną  

Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu, pod hasłem „Odkrywać, rozumieć i chronić”. 

Hasło to znakomicie prezentuje główny cel, czyli uświadomienie wszystkim osobom 

i instytucjom związanym pośrednio lub bezpośredni z jaskiniami i krasem, jak ważna jest 

ochrona tworów przyrody nieożywionej, jako naszego wspólnego dziedzictwa. 

Informowanie o bogactwie przyrodniczym obszarów i obiektów związanych z jaskiniami 

oraz krasem jest ważnym elementem działań edukacyjnych, popularyzatorskich 

i dydaktycznych.  

Obszary objęte 

ochroną jako parki 

krajobrazowe bardzo często 

obejmują również i takie 

elementy środowiska 

przyrodniczego jak właśnie 

jaskinie i formy krasowe. 

Wystarczy wspomnieć 

ogromne nagromadzenie 

jaskiń fliszowych w Parku 

Krajobrazowym Beskidu 

Śląskiego, różnego rodzaju 

formy krasu podziemnego 

i   powierzchniowego 

w Parku Krajobrazowym 

Orlich Gniazd czy też 

unikalną w skali całego 

kraju rzeźbę rozwijającą się 

w skałach gipsowych na 

terenie Nadnidziańskiego 

i Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego 

W związku tym, aby 

przyłączyć się do obchodów 

Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu, 13-sty numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkie 

Parki Krajobrazowe poświęcony został w części właśnie tym zagadnieniom, gdyż 

popularyzacja wiedzy nt. jaskiń i krasu jest również jednym z zadań Służb Parków 

Krajobrazowych – jako działania dydaktyczne i edukacyjne. (PDz) 

Jaskinia Czarne Działy II. Fot. P.Dziki. 
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BESKIDZKIE, JASKINIOWE NAJ …. 

Jaskinie występujące na obszarze Beskidów, a więc i na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, związane są przede wszystkim 

z powierzchniowymi ruchami masowymi skał, wśród których dominują osuwiska. W wyniku tych procesów powstają 

jaskinie szczelinowe, zazwyczaj o charakterze pojedynczych, prostych szczelin. Często jednak tworzą się 

kilkupoziomowe zespoły szczelin, które łączą się w zawaliskowych komorach tworząc rozległe jaskinie dochodzące 

nawet do kilkuset metrów długości łącznej korytarzy.  

Pod kątem ilości występujących jaskiń w danym paśmie górskim Beskidów na szczególną uwagę zasługuje 

przede wszystkim Beskid Śląski, gdzie zinwentaryzowano dotychczas ponad 600 obiektów o łącznej długości 

przekraczającej 15 kilometrów. Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości zinwentaryzowanych jaskiń oraz najdłuższych 

jaskiń na obszarze Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego. (PDz)                 

Beskid Śląski - 638 obiektów o łącznej długości 15537,14 m.    

Największy "opublikowany" obiekt to Jaskinia Wiślańska o długości 2275 m. 

Beskid Mały - 94 obiekty o łącznej długości 1039 m. Największa 

jaskinia to Jaskinia Dziurawa o długości 1039 m. 

Beskid Żywiecki - 109 obiektów o łącznej długości 1240,70 m. 

Największa jaskinia to Oblica o długości 436 m. 

W Kotlinie Żywieckiej mamy zarejestrowanych 5 obiektów 

o łącznej długości 34,90 m. Najdłuższa  jest Jaskinia w Przybędzy  o długości 

26,50 m. 

Najgłębszą jaskinią na omawianym terenie jak i w całych Polskich 

Karpatach Fliszowych to Jaskinia Ostra-Rolling Stones o głębokości 60 m  

w Beskidzie Śląskim. 

Jako ciekawostkę warto 

dodać, iż na 

opisywanym terenie 

kilkadziesiąt obiektów 

zostało skreślonych 

z listy na wskutek 

zawalenia się jaskini. 

Powyższe dane zostały 

zaczerpnięte z Bazy Obiektów 

Jaskiniowych Polskich Karpat 

Fliszowych 

ttp://jkf.m3.net.pl/index.php 

prowadzonej przez członków 

Speleoklubu Bielsko-Białą od 

kilkudziesięciu lat. (JG)  

 

Jaskinia Półkuli. Fot. J.Ganszer. 

Jaskinia Dująca. Fot. J.Ganszer. 
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OCHRONA JASKIŃ 

Ustawa o ochronie przyrody wymienia 10 form ochrony przyrody jakie ustanawiać można w Polsce. Jednymi 

z takich form są pomniki przyrody oraz stanowiska dokumentacyjne, dzięki czemu mamy możliwość objęcia ochroną 

różnego rodzaju obiekty bądź niewielkie obszary  o dużej wartości przyrodniczej. Właśnie te formy ochrony stosuje się 

najczęściej w stosunku do obiektów jaskiniowych i takie też możemy spotkać na obszarze Żywieckiego Parku 

Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.  

Co to takiego pomnik przyrody? Otóż Ustawa o ochronie definiuje go tak: Pomnikami przyrody są pojedyncze 

twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 

tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 

skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie jaskiń objętych ochroną jako pomniki przyrody oraz stanowiska 

dokumentacyjne na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego. 

Nazwa pomnika przyrody Data 
ustanowienia 

Długość 
(m) 

Deniwelacja 
(m) 

Głębokość 
(m) 

Przewyższenie 
(m) 

Jaskinia Lodowa w Szczyrku 
(Jaskinia Skalna) 

1980.12.02 32,0 4,0 4,0 0,0 

Jaskinia w Trzech Kopcach 1980.12.02 1257,0 32,6 28,0 4,6 

Jaskinia Malinowska 1980.12.02 249,5 23,2 23,2 0,0 

Jaskinia Pającza 1993.04.23 4,50 0,0 0,0 0,0 

Jaskinia w Jaworzynie 1993.04.23 96,0 7,55 6,90 0,65 

Jaskinia u Jakubca 1993.04.23 83,0 13,0 13,0 0,0 

Jaskinia Wietrzna Dziura 1993.04.23 28,0 6,0 6,0 0,0 

Jaskinia w Stołowie 1993.04.23 91,0 7,3 7,2 0,1 

Jaskinia Wickowa 1993.04.23 101,0 7,0 7,0 0,0 

Jaskinia przed Rozdrożem 1993.04.23 27,6 8,14 8,14 0,0 

Jaskinia Chłodna 1993.04.23 125,0 16,5 16,5 0,0 

Jaskinia pod Balkonem 1993.04.23 45,0 10,0 0 0,0 

Jaskinia Czarne Działy I 1993.04.23 60,0 10,0 10,0 0,0 

Jaskinia Czarne Działy II 1993.04.23 67,0 8,0 8,0 0,0 

Jaskinia Komonieckiego 
(Grota Komonieckiego) 

1993.04.23 17,00 0,0 0,0 0,0 

 
Stanowisko dokumentacyjne, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody to niewyodrębniające się na powierzchni 

lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji 

geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz 

z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 

Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. 

Nazwa stanowiska 
dokumentacyjnego 

Data 
ustanowienia 

Długość 
(m) 

Deniwelacja 
(m) 

Głębokość 
(m) 

Przewyższenie 
(m) 

Jaskinia Miecharska 2010.08.19 1838,0 56,3 54,5 1,8 

Jaskinia Wiślańska 2015.03.10 2275,0 41,0 37,5 3,5 

                                                                                                                                                           (PDz) 
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OCHRONA NIETOPERZY W OBSZARZE BESKIDU ŻYWIECKIEGO, 
ŚLĄSKIEGO ORAZ MAŁEGO – KIERUNKI I CELE 

 

W ciągu ostatnich kilku lat, w obszarze Beskidów jesteśmy świadkami spektakularnych odkryć. Liczne 
opracowania naukowe oraz intensywne badania faunistyczne wciąż zmieniają nasze wyobrażenie na temat miejscowej 
populacji nietoperzy. Odkrycia nowych schronień zimowych i letnich  powodują, że dotychczasowe granice obszarów 
chronionych są dalece nieaktualne. W 2017 roku w woj. śląskim na 13 znanych nam cennych kryjówek podkowców 
małych, tylko 3 znajdują w obszarach chronionych. Naturalnie w szacunkach tych pominięto drobniejsze i mniej cenne 
kryjówki tego wciąż zagrożonego gatunku. Taki stan rzeczy bardzo utrudnia prowadzenie skutecznej ochrony, 
a skostniały system prawny uniemożliwia szybką zmianę istniejących granic lub powoływania nowych obszarów. 
Podobnie, sytuacja przedstawiają się w przypadku ochrony innych gatunków nietoperzy, w tym nocka orzęsionego 
i nocka dużego. Rodzi się zatem pytanie, co należy zrobić aby poprawić skuteczność ochrony miejscowej populacji tych 
ssaków? 
 Z pewnością potrzebne są pilne działania z zakresu biernej oraz czynnej ochrony. Do najważniejszych z nich 
możemy zaliczyć: 
 

1. Ochronę kryjówek 
 

Nietoperze na swoje kryjówki często wybierają obiekty naturalne jak dziuple i szczeliny w drzewach, jaskinie czy 
schrony skalne. Istnieją też gatunki, które zaadaptowała się do zmieniających warunków i bardzo chętnie, spotykane 
są na strychach, czy w szczelinach budynków. Obiekty takie wykorzystywane są nie tylko w terenach wiejskich 
i miasteczkach, ale znajdują się też w centrach dużych miast jak Warszawa, Katowice, czy Wrocław. Niestety często 
remonty takich kryjówek wiążą się z nieumyślnym ich zniszczeniem, a czasem nawet skazaniem nietoperzy na 
niechybną śmierć w zamurowanym, czy uszczelnionym obiekcie. Również gatunki bytujące w drzewach, są dość mocno 
zagrożone. Główną przyczyną są intensywnie zmieniające się lasy, gdyż coraz trudniej w nich znaleźć starodrzewia 
obfitujące w dziuple czy szczeliny. Utrata kryjówek uważana jest za jedną z podstawowych przyczyn załamania 
populacji podkowców małych w połowie XX wieku. 

 
Aby zapobiegać takim działaniom należy nie tylko objąć ochroną prawną kryjówki ale też prowadzić edukację osób 

zarządzającymi obiektami, czy pomagać im w prowadzeniu bezpiecznego dla nietoperzy remontu. Należy przy tym 
pamiętać, że wszystkie tego typu działania wymagają długotrwałego i spokojnego dialogu wszystkich ze stron, 
przyrodników, zarządców i obywateli. Jednak aby taki dialog mógł odbywać się atmosferze zrozumienia, niezbędna 
jest edukacja. 

Nocek duży. Fot. M.Warchałowski. Podkowiec mały. Fot. M.Warchałowski. Nocek orzęsiony. Fot. M.Warchałowski. 
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2. Edukację 
 

W dobie szybkiego internetu i wszędobylskich mediów, prawdziwa i rzetelna edukacja jest bardzo trudna, gdyż 
nadmiar informacji zawsze prowadzi do przeinaczeń i nieporozumień. W naszych działaniach spotykamy się z często 
kuriozalnymi tezami przedstawianymi przez zupełnych laików, którzy budują swoje wyobrażenie na temat ochrony 
nietoperzy w oparciu o medialne doniesienia. O ile edukacje młodzieży i walka z zabobonami dotyczących rzekomego 
wplątywania się nietoperzy w dziewczęce włosy jest dość prosta, o tyle tłumaczenie dorosłym już radnym, wójtom 
i urzędnikom o sposobach prowadzenia inwestycji w obiektach będących siedliskami nietoperzy jest dość trudne. 
Edukacja tych ludzi, ma jednak głęboki sens, gdyż to ich decyzje mogą zdecydować o istnieniu lub zniszczeniu siedlisk 
tych zwierząt. 

  
3. Prowadzenie prac monitoringowych i prac inwentaryzacyjnych 

 
Często niekorzystne zmiany w siedlisku przyczyniają się do wzrostu śmiertelności zwierząt, a co za tym idzie do 

obserwacji długookresowych niekorzystnych zmian demograficznych w populacjach nietoperzy. Jeśli odpowiednio 
szybko zauważymy takie zmiany jesteśmy w stanie, na nie skutecznie reagować i próbować im przeciwdziałać. Jednak 
aby takie zmiany w ogóle zauważyć istnieje potrzeba prowadzenia długookresowego skutecznego monitoringu 
realizowanego przez chiropterologów. Należy przy tym pamiętać, że aby móc prowadzić badania liczebności nietoperzy 
w kryjówkach, musimy je najpierw znać. Właśnie dlatego tak ważne są nieprzerwane prace z zakresu poszukiwań 
nowych schronień. Cennymi, a zarazem potrzebnymi są też działania z zakresu  poszukiwań żerowisk, czy szlaków 
migracji nietoperzy. Wiedza tego typu jest później bardzo pomocna przy prowadzeniu prac leśnych, dużych inwestycji 
drogowych, czy budowie farm wiatrowych. 

 
 Wszystkie wymienione wyżej kierunki działań, są znane przyrodnikom i od lat stanowią pewien kanon 
postępowania wielu organizacji pozarządowych. Jednak musimy być świadomi że wymienione wyżej hasła, to nie tylko 
wytarte slogany z pożółkłych broszur, ale wezwanie do pilnych i szybkich działań. Celem jest ochrona unikatowych 

w skali całego kraju cennych gatunków, które tak licznie występują w naszej pięknej okolicy.  (MW, MP) 

Skrzydło podkowca małego. Na zdjęciu widoczne jest przedramię  oraz kości paliczków, pomiędzy którymi rozpięta jest błona lotna. 
Fot. M.Warchałowski. 

Czaszka karlika drobnego. Fot. M.Warchałowski. 
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BESKID ŻYWIECKI – PRZYRODA NIEOŻYWIONA  
 

W porównaniu z sąsiednimi częściami Karpat fliszowych, tereny wchodzące w skład Żywieckiego Parku 
Krajobrazowego są pozbawione większych osobliwości przyrody nieożywionej. Mało jest tutaj form skałkowych 
będących typowym elementem krajobrazu Beskidu Małego i Śląskiego, a rozpoznane jaskinie są obiektami stosunkowo 
małymi i mają mniejsze znaczenie siedliskowe od podobnych obiektów w sąsiednich grupach górskich. Jest to jednak 
tylko pierwsze wrażenie. Wystarczy spojrzeć, nawet z oddali, na masyw Pilska aby dojrzeć całe bogactwo 
występujących na tej górze form geomorfologicznych – głębokie doliny górskich potoków, formy skalne w szczytowych 
partiach, czy wreszcie wielka ilość bocznych grzbietów i grzbiecików odchodzących od głównego masywu. Nie mniej 
interesujące są pozostałe, niższe masywy, takie jak Romanka z Rysianką i Lipowską, czy graniczna Wielka Racza wraz 
z Rycerzową. Ten skomplikowany układ dolin i grzbietów jest wynikiem długotrwałych procesów geologicznych 
uwarunkowanych przez rodzaj budulca tworzącego fundament tych gór. 

 

 
Widok z Pilska w kierunku Babiej Góry. Fot. P.Dziki. 

 
Skały tworzące Beskid Żywiecki powstawały na dnie morza na przełomie kredy i paleogenu. Następnie zostały 

sfałdowane, wypiętrzone i nasunięte na siebie, tworząc płaszczowiny. 80% terenu, w tym pasmo Wielkiej Raczy i grupę 
Pilska, obejmuje jednostka tektoniczna zwana płaszczowiną magurską. Dominującymi skałami są tutaj odporne na 
wietrzenie piaskowce magurskie, które poprzekładane łupkami ilastymi tworzą tak zwany flisz karpacki. Piaskowce te 
występują najczęściej w ławicach o miąższości od 0,5 do 5,0 m. Wspomniany wcześniej skalny „przekładaniec” jest 
przyczyną powstawania różnego rodzaju form geomorfologicznych związanych głównie z podatnością na odspajanie 
się całych pakietów skalnych, a następnie ich zsuw po naturalnych warstwach poślizgowych tworzonych przez 
nasiąknięte wodą stropowe płaszczyzny warstw łupków. Na terenie Beskidu Żywieckiego występują trzy rodzaje 
osuwisk. Osuwiska typu rotacyjnego, w których nadległy materiał skalny dodatkowo w czasie zsuwu jest obracany 
w płaszczyźnie pionowej; proste osuwiska, w których odspojone od podłoża pakiety skalne po prostu zsunęły się w dół 
zbocza oraz obrywy, w których oderwane od skały macierzystej pakiety skalne spadają swobodnie w powietrzu. 

 

     
Ściany skalne pod Skałą. Fot. P.Dziki 
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Osuwiska typu rotacyjnego i zsuwowego stanowią główny element budujący strome zbocza dolin rzecznych 
w masywie Pilska. Z tego obszaru najbardziej znane jest osuwisko na Skałce, znajdujące się poniżej Hali Miziowej, przy 
szlaku prowadzącym do Sopotni Wielkiej. Boczny grzbiet rozdzielający w tym miejscu doliny potoków Kamiennego 
i Cebulowego jest zbudowany z odpornych na wietrzenie piaskowców, leżących na miękkich warstwach łupków 
pstrych, które stanowią idealną warstwę poślizgową. Jego zachodnie stoki (nad potokiem Cebulowym) tworzą misę 

o stromo nachylonych zboczach. W górnej części występują 
skałki, ambony i baszty o wysokości do 8 m, tworząc kilka 
równoległych do siebie pasów o długości kilkuset metrów. Na 
samym grzbiecie występuje bardzo dobrze wykształcony, 
miejscami skalisty rów grzbietowy o długości około 200 m. 
W jednej z jego ścian znajduje się otwór Jaskini pod Halą 
Miziową odługości 13 m i maksymalnej głębokości dochodzącej 
do 3,5 m. Jaskinia ta jest typowym przykładem szczeliny skalnej 
powstającej zazwyczaj ponad tworzącą się niszą właściwego 
osuwiska. W odróżnieniu od opisanego na zachodnich stokach, 
osuwisko po wschodniej stronie grzbietu jest typowym zsuwem 
rotacyjnym. Taki układ jest uwarunkowany ogólną budową 
stratygraficzną masywu Pilska. Warto tu wspomnieć, że 
również sama Hala Miziowa ze schroniskiem ma genezę 
osuwiskową, o czym świadczy zajmujące jego centralną część 
torfowisko wysokie będące pozostałością po jeziorku 
osuwiskowym, zajmującym niegdyś najgłębszą część niszy.  

Doskonałymi obiektami do obserwacji głębszych warstw osuwisk są dostępne dla człowieka szczeliny skalne dające 
wgląd w wewnętrzną strukturę osuwiska. Opisywana wyżej Jaskinia pod Halą Miziową jest obiektem o niewielkiej 
głębokości i nie daje możliwości zbadania głębiej położonych struktur. Są jednak jaskinie znacznie cenniejsze pod tym 
względem, jak choćby jedyny w masywie Pilska pomnik przyrody nieożywionej – Jaskinia przed Rozdrożem – obiekt 
o długości korytarzy wynoszącej 17,4 m. Jest to typowa jaskinia osuwiskowa, powstała w gruboławicowych 
piaskowcach magurskich. Na jednej ze ścian korytarza można zaobserwować białawy nalot substancji węglanowej. Jest 
to rzadki w tej części Beskidów przykład powstawania mikroform naciekowych. Budujący je węglan wapnia pochodzi z 
tzw. lepiszcza spajającego kryształki kwarcu w skałach piaskowcowych. Korytarzyk jaskini biegnie równolegle do 
poziomic i stanowi przykład szczeliny inicjalnej występującej w górnej części zsuwu. Jaskinia jest siedliskiem wielu roślin 
i zwierząt charakterystycznych dla wilgotnych i zacienionych ekosystemów (różnych rodzajów mszaków, pająków 
i ciem oraz, niestety coraz rzadziej zimujących nietoperzy). 

 
Jedynym miejscem poza Babią Górą, gdzie występują obrywy typowe dla intensywnego działania erozji 

mrozowej są podszczytowe partie Pilska. Przykłady tego typu formacji można zaobserwować przy szlaku żółtym 
prowadzącym ze szczytu na Halę Miziową. 
W miejscach intensywnie penetrowanych przez 
turystów lub narciarzy, na pozbawionych wysokiej 
roślinności stromych gliniastych stokach, tworzą 
się formy erozyjne związane z intensywnym 
spływem wód opadowych po szczególnie 
uczęszczanych i wydeptywanych trasach. Mają 
one kształt głębokich rowów lub wyrw. 
W pewnych warunkach dochodzi tu nawet do 
obsuwania się całych płatów darni, co z kolei 
stwarza doskonałe warunki dla dalszej 
intensyfikacji erozji. Aby skutecznie przeciwdziałać 
opisanym zjawiskom tworzy się w miarę 
posiadanych środków różnego rodzaju 
zabezpieczenia, które pozwalają na 
zminimalizowanie tych niekorzystnych, 
związanych z dużym ruchem turystycznym, 
procesów. Nie można przecież zamknąć gór! 

 

Jedna z głęboko wciętych dolin w Worku Raczańskim.                

Fot. J.Pukowski. 

 

Wejście do Jaskini pod Halą Miziową. Fot. J.Pukowski. 
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Nie tylko Pilsko jest interesujące pod względem geologicznym. 
W sąsiednim masywie Romanki znajduje się największa jaskinia Beskidu 
Żywieckiego - Jaskinia w Sopotni Wielkiej o długości 101 m. Położona 
jest w północno-wschodniej części bocznego grzbietu Romanki, na 
lewym orograficznie zboczu doliny Potoku Wickowego w Sopotni 
Wielkiej. Jej korytarze mają przeważnie charakter szczelinowy i tworzą 
sieć, dając wyobrażenie o podziemnej strukturze górnej części niszy 
osuwiskowej, w tym wypadku podciętej przez płynący kilkadziesiąt 
metrów niżej potok. Ślady osuwiska są tu również widoczne na 
powierzchni, gdzie można zauważyć rowy, nabrzmienia oraz 
rumowiska skalne. 

 
Osuwiska, skałki i jaskinie to tylko jeden z elementów 

tworzących urozmaicony krajobraz Beskidu Żywieckiego. Ciekawe są 
głębokie i bogato urzeźbione doliny górskich potoków, jak choćby 
górna część potoku Bystry spływającego z masywów Rysianki i Trzech 
Kopców w kierunku południowo-zachodnim do wsi Złatna i dalej do 
Ujsoł. Na odcinku 2 km powyżej przysiółka Złatna Huta wspomniany 
potok płynie wąwozem o głębokości do kilkunastu metrów wyciętym 
w warstwach piaskowca magurskiego. W niektórych miejscach na 
skalistych zboczach można zaobserwować szaro-zielone warstwy 
łupków o miąższości około 30 cm. Ławice piaskowca leżą miejscami 

równolegle do kierunku spadku doliny i w tych miejscach tworzą się malownicze rynny skalne, a zbocza wąwozu 
przybierają formę stromych, skalistych ścianek. Tam, gdzie potok płynie prostopadle do rozciągłości warstw skalnych 
tworzą się liczne wodospadziki i kaskadki. Dla turysty dostępne są fragmenty dolnej i górnej części wspomnianej dolinki 
na odcinku kilkudziesięciu metrów, z uwagi na bliskość szlaku turystycznego ze Złatnej Huty na Halę Rysianka. 

 
Przykładem wpływu budowy geologicznej na ukształtowanie terenu jest także wodospad na potoku Sopotnia 

Wielka w miejscowości o tejże nazwie. Znajduje się on w pobliżu węzła szlaków turystycznych na Romankę i Pilsko 
przez Przysłop. Tuż poniżej mostu drogowego widzimy próg skalny o wysokości około 10 m utworzony przez wodę 
płynącą wąską rynną i spadającą po ukośnie ustawionych warstwach piaskowca. To powoduje, że wodospad ma kształt 
skośnej ściany skalnej, u jej stóp woda wyerodowała jamę osiągającą do 6 m głębokości. Dno jest w tym miejscu bogato 
urzeźbione, a nad powierzchnię wody wystają liczne żebra skalne. Choć okolice wodospadu są silnie przekształcone 
przez działalność człowieka, to jednak można tu spotkać resztki zarośli grądowych, a na skałach tworzących dno i ściany 
wąwozu rozwijają się liczne mchy i porosty. 

 
Niektóre z wymienionych wyżej 

elementów rzeźby (jaskinie i kamieńce) stanowią 
przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Beskid 
Żywiecki PLH240006, a spośród mieszkańców 
jaskiń ochronie podlega jeden gatunek nietoperza 
– nocek duży Myotis myotis.  

 
Choć Beskid Żywiecki na pierwszy rzut oka 

nie jest szczególnie bogaty w ciekawe formy 
geologiczne, to jednak patrząc się nieco uważniej 
na górskie grzbiety i głębokie doliny możemy 
dostrzec wiele osobliwych, a nawet zaskakujących 
w swych kształtach formacji związanych 
z odwiecznym działaniem wód, wiatru oraz 
ruchami skorupy ziemskiej. Choć zdają się być 
wieczne, to jednak należy je chronić, aby przyszłe 

pokolenia miały jeszcze na co patrzeć…  (JP) 

        
Jaskinia Wickowa. Fot. P.Dziki. 

Wodospad w Sopotni Wielkiej. Fot. J.Pukowski. 
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TRZY JASKINIE 

Występujące w Karpatach fliszowych jaskinie - próżnie skalne o wymiarach umożliwiających ich penetrację - 

to jaskinie tektoniczne, najczęściej osuwiskowe, powstające w wyniku osuwania się warstw skalnych. Zazwyczaj 

rozwijają się do spadku zbocza, ich korytarze często bywają w formie wąskich i wysokich szczelin, występują w nich 

również złomy skalne i spore sale.  

Na obszarze Beskidu Żywieckiego 

zinwentaryzwano dotychczas ponad 100 obiektów 

jaskiniowych, zdecydowanie mniej niż w sąsiadującym 

paśmie Beskidu Śląskiego (ponad 600).  W większości są 

to jaskinie niewielkie, nie tak spektakularne jak 

w Beskidzie Śląskim. Trzy z nich, znajdujące się na 

obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, ze 

względu na stosunkowo łatwą dostępność i lokalizację 

warte są poznania, zachowując oczywiście wszelkie 

środki bezpieczeństwa. Wejścia do jaskiń, bez względu 

na ich wielkość, zawsze obarczone są ryzykiem dlatego 

też należy się odpowiednio zabezpieczyć oraz 

poinformować osoby trzecie o celu naszego wyjścia.  

Jaskinia Wickowa jest największą jaskinią na 

obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, a zarazem drugą pod względem długości w Beskidzie Żywieckim. Jaskinia 

osiąga długość 101 metrów i ustępuje jedynie Jaskini Oblica w Paśmie Policy, której długość korytarzy osiąga 436 

metrów. Jest to jaskinia osuwiskowa, której dno pokryte jest gruzem, głazami oraz gliną, w systemie korytarzy główny 

ciąg osiąga 4 metry wysokości natomiast sale i szczeliny osiągają ok. 5 m wysokości .  

Wnętrze Jaskini Wickowej. Fot. P. Dziki. 

Otwór wejściowy do Jaskini Wickowej. Fot. P.Dziki. 
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Jaskinia Wickowa zlokalizowana jest ponad doliną Potoku Pierlaków (Wickowego Potoku), na wschodnich 

zboczach szczytu Łazy (1002 m n.p.m.). Potok, którego źródliska znajdują się poniżej Kotarnicy (1156 m n.p.m.), płynie 

doliną bezpośrednio do miejscowości Sopotnia Wielka, skąd najwygodniej jest dotrzeć do jaskini, co zajmuje ok. 40-50 

minut pieszo. Otwór wejściowy do jaskini utworzył się 

w miejscu widocznego w terenie zapadliska, pośród sporej 

ilości głazów i rumoszu skalnego co jest zauważalne w terenie 

i pozwala na dość łatwe jej odnalezienie. Samo wejście do 

jaskini może jednak przysporzyć trudności ze względu na ciasny, 

stromo opadający, skokowy i bardzo wąski korytarzyk, który 

dopiero po jego pokonaniu doprowadza rozszerzenia. 

Szczególnie osoby o większej posturze mogą mieć trudności, 

przede wszystkim z wydostaniem się z jaskini – wąski korytarz 

wejściowy oraz znaczny spadek może spowodować 

zaklinowanie się podczas wyczołgiwania i problem 

z wydostaniem. Ze względu na swoje znaczne rozmiary oraz 

potencjalne miejsce hibernacji nietoperzy w 1993 roku została 

objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.  

Drugą z jaskiń jest znajdująca się na północno-

zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu Jaskinia 

w Boraczej. Jest to jaskinia zdecydowanie mniejsza od Jaskini 

Wickowej, o długości 28 m, łatwa w zwiedzaniu dzięki 

szerokiemu otworowi wejściowemu, który krótką studnią 

wprowadza do poziomego korytarza o wysokości ok. 2,5 m. 

Sam otwór znajduje się obecnie w terenie bezleśnym pośród 

pozostałości po wywróconych i usuniętych drzewach. W terenie widoczne są również charakterystyczne rowy, 

niewielkie zapadliska i bloki skalne, które ułatwiają odnalezienie otworu wejściowego. Jaskinia jest prawdopodobnie 

jedną z pierwszych opisanych w tym rejonie i prawdopodobnie to o niej pisał Andrzej Komoniecki w „Dziejopisie 

Żywieckim” (1699 r.). Do jaskini nie doprowadza szlak turystyczny, jednak biegnie on w stosunkowo niewielkiej 

odległości (zielony, a dalej czarny z Hali Boraczej na Redykalny Wierch). 

Jaskinia przed Rozdrożem, najmniejsza 

z trzech wymienionych, osiąga długość 22,5 m. 

Otwór wejściowy wprowadza nas do głębokiej 

na prawe 2 metry, pochyłej studzienki o dnie 

częściowo gliniastym i śliskim (po deszczach) 

i doprowadza do korytarza o wysokości ok. 3 m. 

Jaskinia zlokalizowana jest w Masywie Pilska, 

w rejonie Czarnego Gronia, ok. 100 m przed 

połączeniem się szlaków zielonego i żółtego 

z Korbielowa, jednak nie bezpośrednio przy 

szlaku. Aby odnaleźć otwór wejściowy należy 

odbić w las ok. 30-40 m naprzeciw buka 

z charakterystyczna blizną na pniu rosnącego 

przy zielonym szlaku. Jaskinia od 1993 roku 

objęta jest ochroną jako pomnik przyrody 

nieożywionej. (PD)  

Jaskinia w Boraczej. Fot. P. Dziki. 

Jaskinia przed Rozdrożem. Fot. P. Dziki. 
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O JASKINIACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmujący swoim zasięgiem obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, to 

kraina geograficzna niezmiennie kojarząca się nam ze skałami wapiennymi, ruinami zamków i jaskiniami. O ile to, co 

widać nad powierzchnią ziemi od wieków było poznane, nazwane, tak w przypadku form podziemnych ciągle coś 

nowego można odkryć - czy to nowe obiekty, czy kolejne korytarze sięgające coraz głębiej, czy może coraz dalej. 

W zależności od źródła możemy doczytać, że liczba jaskiń na Jurze waha się między XXX-XXX. Same te miejsca są 

„źródłem” wiedzy o historii życia na ziemi. Namuliska wewnątrz jaskiń przynosiły wiele informacji m.in. o przodku 

człowieka – neandertalczyku, a pomyślimy ile jeszcze obiektów czeka na przebadanie. Jaskinie również były doskonałą 

kryjówką przed deszczem dla pastuchów (stąd nazwy: jaskinia Stajnia czy też Jaskinia Krowia) oraz miejscem ukrywania 

się przed nazistowskim okupantem (np. Jaskinia Straszykowa).  

Jaskinie jurajskie to także poligon doświadczalny dla grotołazów, wiele kursów speleologicznych rozpoczyna 

się właśnie tutaj, aby zdobyte tutaj doświadczenie szlifować w większych jaskiniach np. tatrzańskich. Turyści mają 

dostępnych kilka obiektów przystosowanych do zwiedzania, a są to: Jaskinia Łokietka, Ciemna (Ojcowski Park 

Narodowy), Wierzchowska Górna, Nietoperzowa, Głęboka (Rezerwat Góra Zborów). Pozostałe obiekty nie są 

udostępnione. Najdłuższą jaskinią, liczącą ponad 1027 metrów jest Jaskinia Wierna, a najgłębsza to Jaskinia Studnisko 

(77,5 m). W tych i innych obiektach na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd prowadzony jest coroczny spis 

zimujących nietoperzy.  

Podkowiec mały wylatujący na żer. Fot. P. Kokoszka. 

Podkowiec mały w trakcie hibernacji. Fot. P.Kokoszka.                                                     Mopek zachodni. Fot. P.Kokoszka. 
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 W tym sezonie zostało zliczonych 2469 osobników z 10 gatunków. Najczęściej spotykanym jest Nocek duży 

Myotis myotis (ponad ¾ osobników), Nocek Natterera Myotis nattereri, Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, 

ponadto możemy spotkać Nocka rudego Myotis daubentonii, Gacka brunatnego Plecotus auritus, Nocka Brandta 

Mytois brandtii, Mopka zachodniego Barbastella barbastellus czy też Nocka orzęsionego Myotis emarginatus. Te 

latające ssaki coraz chętniej wybierają jurajskie jaskinie na noclegi, a świadczy o tym zwiększająca się z roku na rok 

liczba zliczonych osobników. Należy podkreślić, że zimą należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wstępu do jaskiń, 

ponieważ każda zmiana mikroklimatu wewnątrz obiektu może spowodować wybudzenie się nietoperzy, a w dalszej 

konsekwencji ich śmierć. (PK) 

Liczenie nietoperzy w jurajskich jaskiniach. Fot. P.Kokoszka.                                     Pracownik Służby Parku fotgrafujący nacieki lodowe w jednej  
                                                                                                                                                                                                          z jurajskich. Fot.P.Kokoszka. 

Gacek brunatny. Fot. P.Kokoszka. 
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ROK JASKIŃ I KRASU 2021 – AKCJA SPRZĄTANIA MORAWSKIEGO KRASU 

(Czechy, 24 kwietnia 2021 r.) 

Sprzątanie zostało zorganizowane przez Agencję Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej - 

Administrację Obszaru Chronionego Krajobrazu Morawski Kras. Wszyscy uczestnicy starali się zachować reżim 

sanitarny, co było również warunkiem uczestnictwa.  

Sprzątanie zostało podzielone na trzy obszary:  

1. sprzątanie wzdłuż dróg, na wysoczyznach 

i w opuszczonych kamieniołomach - sprzątane przez 

7 grup ochotników zarejestrowanych poprzez Internet, 

Straż Pożarną Habrůvka, Dom Przyrody Morawskiego 

Krasu, speleologów i Ekocentrum Blansko łącznie 35 osób  

2. czyszczenie obiektów speleologicznych (ponory, leje 

krasowe, jaskinie, doliny potoków krasowych) - 

oczyszczone przez 18 grup jaskiniowych, w tym 17 

z Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego i 1 oddzielna 

grupa licząca łącznie 90 osób  

3. sprzątanie składowiska porzuconych odpadów 

domowych i ogrodniczych w Brnie na Czerwonym Kopcu 

(w otulinie narodowego pomnika przyrody Červený kopec) - specjalna grupa składająca się ze strażników przyrody, ich 

rodzin i przyjaciół oraz wspinaczy z Vysokohorského sportu Brno w sumie 23 osoby.   

Strażnicy przyrody utworzyli dwa zespoły zbierające, z których jeden najpierw pracował na Czerwonej Kopci, 

a następnie przeniósł się do Morawskiego Krasu. Łączna liczba uczestników to 148 osób, w tym kilkoro dzieci. Ponadto 

uporządkowali także okoliczne wsie, takie jak wieś Ostrov, wieś Rudice i wieś Ochoz.  

Duży kontener (9 m3) odpadów zebrano 

w północnej części Morawskiego Krasu, obok trzech 

żelaznych wozów za samochodem. Kontener i wywóz 

śmieci tradycyjnie zapewniało miasto Blansko. W Brnie 

na Czerwonej Kopci obok jednego żelaznego wozu za 

samochodem zebrano również duży kontener (9 m3) 

odpadów, a tutaj kontener i wywóz śmieci zapewnił 

powiat miejski Brno - Bohunice.  

Jakie miejsca na Morawskim Krasie oczyszczono? 

W Morawskim Krasie oczyszczono 2 opuszczone 

kamieniołomy a większość odpadów znajdowała się 

w Seč w Rudicach, leju krasowym nr 18 Harbechy, 

2 ponorach: Nová Rasovna i Habrůvecký, 4 dolinach 

potoków: Habrůvecký, Lipovecký, Novodvorské doliny 

i Pustý i Punkevní žleb, 3 równinach: Babická, Rudická 

i Stádliska oraz 13 jaskiniach (Býčí skála, Vilémovické propadání, Spirálka, Jezerní na Stránské skále, Ochozská, Velký 

pes, Rubešova, Vandrácká, odpady powstały po powodzi w jaskini Staré skály).  

Akcja sprzątania. Fot. A. Tůma. 

Akcja sprzątania. Fot. A. Tůma. 
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Co zostało znalezione? 

Nie znaleziono akumulatorów samochodowych ani dużych urządzeń elektrycznych. Dominują drobne odpady 

komunalne (z dróg) i tworzywa sztuczne. Pod tym względem najgorsza jest droga Brno - Jedovnice. Co zaskakujące, nie 

znaleziono dokumentów tożsamości wyrzuconych z kradzieży. Uprzątnięto stare ogrodzenie i „tylko” około 30 opon 

(trzy lata temu był ich pełen duży kontener). Interesujące było sprzątanie wysypiska na Czerwonej Kopci, gdzie oprócz 

wielu książek znajdowała się również torba z małym stosem monet z tego i końca ubiegłego wieku. Uprzątnięty został 

materiał  z jaskiń po ukończonych lub zaniechanych badaniach, często sprzed kilkudziesięciu lat. Z jaskiń uprzątnięto 

także odłamki z rozbitych butelek i małych śmieci. (AT) 

Powyżej akcja sprzątania. Fot. A. Tůma. 

 

Miejsce po sprzątaniu. Fot. A. Tůma. 
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FORMY KRASU GIPSOWEGO NA PONIDZIU 

Międzynarodowa Unia Speleologiczna ogłosiła 2021 rok – Rokiem Jaskiń i Krasu. Jego hasło przewodnie brzmi: 

„Odkrywać, rozumieć i chronić”.  

Na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego można zobaczyć unikalną w skali całego 

kraju rzeźbę rozwijającą się w skałach gipsowych. Parki te 

wchodzą w skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych i położone są w południowej części 

województwa świętokrzyskiego, w regionie nazwanym 

Ponidziem. 

Gipsy na Ponidziu powstały w okresie mioceńskim, 

kiedy to wody morskie wypełniały zapadlisko 

przedkarpackie. Z silnie zmineralizowanych wód wytrącał 

się siarczan wapnia. W zależności od panujących warunków 

w zbiorniku morskim rozwijały się różne odmiany 

litofacjalne. Najbardziej charakterystyczne dla tego terenu 

są gipsy wielkokrystaliczne popularnie nazywane 

„jaskółczymi ogonami”. Ich kryształy osiągają długość 

nawet do 3,5 m i niezwykle lśnią w promieniach słońca. 

Najładniejsze odsłonięcia można podziwiać m.in. w Chotlu 

Czerwonym, Skorocicach, Gackach, Aleksandrowie.  

Na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku 

można zobaczyć cały szereg form terenu, które powstały na 

skutek rozpuszczania skał gipsowych przez wodę. Są to: leje 

krasowe, doliny krasowe, depresje krasowo-denudacyjne, 

jaskinie i schroniska skalne oraz ostańce. Formy te można 

obserwować w okolicach: Galowa, Unikowa, Sędziejowic, 

Marzęcina, Gacek, Chotla Czerwonego, Gorysławic, 

Aleksandrowa. 

Jednym z najciekawszych obiektów krasowych jest 

dolina w Skorocicach. Rozwinęły się tam zróżnicowane 

formy powierzchniowe i podziemne: ostańce krasowe – humy, zagłębienia bezodpływowe, jaskinie. Dolina 

odwadniana jest przez wody Potoku Skorocickiego, który fragmentami płynie na powierzchni, a fragmentami jest 

przepływem podziemnym. W jej obrębie zinwentaryzowanych jest ponad 30 obiektów jaskiniowych, z najdłuższą 

jaskinią gipsową w Polsce – Jaskinią Skorocicką.  

Na terenie Ponidzia znanych i dostępnych obiektów jaskiniowych utworzonych w gipsach jest ponad 100. 

Najczęściej mają one rozwinięcie poziome lub prawie poziome. Stanowię je pojedyncze kanały lub niskie, rozległe 

komory oraz nisze krasowe i krasowo-zawaliskowe. Większość z nich nie przekracza 10 m długości. Najdłuższymi 

obiektami są jaskinie w: Skorocicach (352 m), Wiśniówkach (342 m), Marzęcinie (ok. 200 m), Broninie (173 m) oraz 

Aleksandrowie (163 m). W jaskiniach gipsowych nie obserwuje się tak bogatej szaty naciekowej – stalaktytów, 

stalagmitów, czy stalagnatów, jak w tych utworzonych w wapieniach. Można obserwować jedynie niewielkie wtórne 

naskorupienia mineralne: gipsowe, gipsowo-kalcytowe i kalcytowe. Najczęściej można je spotkać w pobliżu otworów 

większych jaskiń. 

Odsłonięcie gipsów laminowanych w Gackach.  
Fot. A.Chwalik-Borowiec. 

Rezerwat Przęślin - ostaniec gipsowy z odsłonięciami gipsów 

wielkokrystalicznych. Fot. A.Chwalik-Borowiec. 



BESKIDZKIE PARKI KRAJOBRAZOWE                                1/2021 Strona 17 

 

Jaskinie gipsowe na terenie Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego nie są udostępnione do 

ruchu turystycznego. Osoby wchodzące do nich powinny mieć odpowiednie przygotowanie speleologiczne. 

Najcenniejsze obiekty i obszary związane 

z występowaniem gipsów i rzeźbą krasową zostały objęte 

różnymi formami ochrony. Odsłonięcia gipsów, źródła 

krasowe czy jaskinie objęte są ochroną w postaci pomników 

przyrody nieożywionej. Wiele rezerwatów przyrody ma 

w swoim podłożu gipsy np. rezerwat „Krzyżanowice”, 

„Skotniki Górne”, „Winiary Zagojskie” „Przęślin”, „Góry 

Wschodnie”, „Skorocice”. Choć głównym celem ochrony jest 

tam roślinność ciepłolubna, to można również zobaczyć 

odsłonięcia tych skał oraz często rozwijające się w nich formy 

krasowe.  

Teren Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku 

Krajobrazowego jest bardzo cennym poligonem badawczym 

dla geomorfologów i geologów. Zainteresowane osoby mogą tu prześledzić formy krasowe na różnym etapie swojego 

rozwoju oraz zobaczyć ciekawe odsłonięcia gipsów. (ACh-B) 

  

 

   

  

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 

Parków Krajobrazowych w Kielcach 

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce 

Jeden z otworów Jaskini Skorocickiej. Fot. A.Chwalik-Borowiec. 

Fragment doliny krasowej w Skorocicach. Fot. A.Chwalik-Borowiec. 

Lej krasowy w okolicach Galowa. Fot. A.Chwalik-Borowiec. Jaskinia Dzwonów w Dolinie Skorocickiej. Fot. A.Chwalik-Borowiec. 
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WIOSNA W BESKIDZKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH 

Wraz z nadejściem wiosny krajobraz gór zmienia się dynamicznie pozostawiają za sobą chłód i martwy świat 

zimy. Wkraczająca stopniowo w lasy zieleń oraz kwitnące na łąkach wiosenne kwiaty swą świeżością zachęcają do 

wyjścia na szlaki i podziwianie bujnej przyrody. Wiosną szczególnie pięknie prezentują się bukowe lasy w Parku 

Krajobrazowym Beskidu Małego, gdzie świeża, soczysta zieleń pokrywa stoki tych niewysokich gór, natomiast reglowe 

łąki Beskidu Żywieckiego i Śląskiego mienią się kobiercami kwiatów, których z każdym dniem przybywa. 

Wiosna bez wątpienia jest jedną z ciekawszych pór roku na obszarze górskich parków krajobrazowych. 

Różnorodność siedlisk, mozaika krajobrazów leśnych i łąkowych oraz znaczne różnice wysokości stwarzają warunki do 

występowania bardzo dużej ilości gatunków roślin. To właśnie teraz wędrując wiosną po górskich szlakach będziemy 

mogli nacieszyć wzrok widokiem pięknie kwitnących roślin, które malowniczo urozmaicają krajobraz. Z pewnością 

zauroczą nas hale z kwitnącymi krokusami, śnieżyczką przebiśnieg i storczykami, skraje lasów pełne żywca 

gruczołowatego i kokoryczy pustej, brzegi potoków „obsypane” lepiężnikiem białym czy śledziennicą skrętolistną.  

Zapraszamy więc do wiosennej galerii naszych parków krajobrazowych. (PDz)         

Kokorycz pusta. Fot. P.Dziki.                                                                                                                                                        Zawilec żółty. Fot. P.Dziki. 

Zdrojówka rutewkowata. Fot. P.Dziki. 
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Krokusy, czyli szafrany spiskie. Fot. P.Dziki. 

Śnieżyczka przebiśnieg. Fot. P.Dziki. 

Storczyk blady. Fot. P.Dziki.                                                                                                                                                      Kokorycz pusta. Fot. P.Dziki. 
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Buławnik mieczolistny. Fot. P.Dziki. 

Czosnek niedźwiedzi. Fot. P.Dziki. 

Kozibród wschodni. Fot. P.Dziki. 

Sparceta siewna. Fot. P.Dziki. Pięciornik drobnokwiatowy. Fot. P.Dziki. 



BESKIDZKIE PARKI KRAJOBRAZOWE                                1/2021 Strona 21 

 

TOCJA KARPACKA 

Ta niepozorna górska roślina o żółtych kwiatach 

występuje na nielicznych stanowiskach na obszarze 

Żywieckiego Parku Krajobrazowego i Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Rośnie w miejscach 

zacienionych, wilgotnych, nad potokami, źródliskami. 

Zazwyczaj przesłonięta jest przez wyższą i gęstą 

roślinność, stąd też trudno ją dostrzec. Ciekawostką jest 

fakt, iż tocja karpacka w pierwszych etapach swojego 

cyklu życiowego, który trwa od 2 do 10 lat, jest 

pasożytem, natomiast po wykształceniu części 

naziemnych i chlorofilu, staje się półpasożytem. W Polsce 

tocja objęta jest od 2004 r. ochroną ścisłą, jest również gatunkiem „naturowym” (Natura 2000), czyli chronionym 

w całej Unii Europejskiej. (PDz)  

CZOSNEK … SYBERYJSKI 

Odwiedzając Żywiecki Park Krajobrazowy, w kilku 

miejscach natrafimy na charakterystyczną i ciekawą 

roślinę, jaką jest czosnek syberyjski. Roślina ta, pięknie 

prezentująca się szczególnie w okresie kwitnienia 

w czerwcu i lipcu, związana jest z terenami podmokłymi. 

Preferuje wilgotne łąki, młaki oraz obszary źródliskowe. 

Jej fioletowe kwiaty zebrane w kulisty baldach efektownie 

prezentują się na tle otoczenia. Osiąga wysokość do 50 

cm, stąd trudno jej nie zauważyć pośród otaczającej 

roślinności. W Żywieckim Parku Krajobrazowym czosnek 

syberyjski spotkać możemy na kilku stanowiskach, m.in. 

na Hali Miziowej, Hali Cebulowej oraz Hali Cudzichowej. 

Pamiętajmy jednak, iż czosnek syberyjski jest objęty ochrona ścisłą, więc nie wolno go zrywać i wykopywać. (PDz) 

Tocja karpacka. Fot. P.Dziki. 

Tocja karpacka. Fot. P.Dziki. 

Czosnek syberyjski. Fot. P.Dziki. 
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W PIĘTRZE SUBALPEJSKIM 

Kosodrzewina, zwana również sosną górską lub 

kosówka, jest gatunkiem związanym z piętrem 

subalpejskim (piętrem kosodrzewiny), które na obszarze 

Beskidzkich Parków Krajobrazowych występuje jedynie 

w Żywieckim Parku Krajobrazowym, w rejonie kopuły 

szczytowej Pilska, powyżej 1400 m n.p.m.. Na tej wysokości 

tworzy ona rozległe łany sięgające od półtora do dwóch 

metrów wysokości. Kosodrzewina charakteryzuje się 

bardzo wytrzymałymi, elastycznymi gałęziami, często 

płożącymi się nisko nad gruntem i właśnie dzięki temu 

wytrzymuje silne obciążenie i zginanie przez zalegającą 

pokrywę śnieżną.  Będąc zimą w rejonie szczytu Pilska 

watro zwrócić uwagę na ten wyjątkowy, krzewiasty gatunek sosny, który objęty jest w naszym kraju ochroną. 

Kosodrzewina odgrywa bardzo ważną rolę chroniąc glebę przed erozją i zapobiegając osuwaniu się ziemi oraz lawinom.  

OKRZYN JELENI 

Okrzyn jeleni to roślina wyjątkowa - nie posiada 

barwnych kwiatów i raczej ominiemy ją obojętnie, nie 

zwracając większej uwagi na białe kwiaty zebrane 

w baldach. Skąd więc jej wyjątkowość? Otóż roślina ta 

w Polsce występuje tylko w dwóch miejscach: na 

północnych stokach Babiej Góry oraz na obszarze Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W Parku jej stanowisko 

znajduje się na wschodnich zboczach Malinowskiej Skały, 

na wysokości ok. 970 m n.p.m., w obszarze źródliskowym 

potoku Malinowskiego. To właśnie tu, na bardzo stromym 

zboczu, nad jednym z niewielkich dopływów potoku 

Malinowskiego znajdują się osobniki tej rzadkiej rośliny. 

Teren jest bardzo trudny do penetracji, a samo znalezienie rośliny nie jest łatwe, dzięki czemu stanowisko to jest 

częściowo zabezpieczone przez zniszczeniem. (PDz) 

Kosodrzewina na Pilsku. Fot. P.Dziki. 

Okrzyn jeleni. Fot. P.Dziki. 

Płaty kosodrzewiny na zboczach Pilska. Fot. P.Dziki. (PDz) 
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DZWONEK PIŁKOWANY 

Dzwonek piłkowany to bardzo rzadka w Polsce 

roślina wysokogórska będąca endemitem, czyli gatunkiem 

występującym na bardzo ograniczonym obszarze. Polskie 

populacje dzwonka piłkowanego stanowią jego północną 

granicę zasięgu w Europie. Tą piękną roślinę spotkać 

można również na kilku stanowiskach w Żywieckim Parku 

Krajobrazowym, m.in. na Hali Rycerzowej, Hali Mała Racza, 

czy też na Hali na Muńcole. Preferuje borówczyska, 

ziołorośla i traworośla, ubogie psiary, miejsca otwarte 

i dobrze nasłonecznione. Dzwonek piłkowany objęty jest 

ochroną ścisłą od 2004 r., jest również ujęty w Polskiej 

Czerwonej Księdze Roślin, a także – jako gatunek „naturowy” – chroniony w całej Unii Europejskiej. (PDz) 

ZANOKCICA PÓŁNOCNA 

Ta niezwykle interesująca paproć porasta szczeliny 

skalne, niewielkie półki oraz miejsca z naniesioną niewielką 

ilością podłoża, preferując zarówno stanowiska zacienione, 

jak i nasłonecznione. Spotkać ją można również 

w malowniczych skupiskach skalnych na obszarze Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego, gdzie nielicznie pojawia 

się w skalnych szczelinach. Zanokcica północna jest byliną 

o wysokości do 20 cm, posiada zimotrwałe liście, których 

charakterystyczny wygląd zwraca uwagę mimo, iż wydaje się 

rośliną niepozorną. Zanokcica północna - od 2014 r. objęta 

ochroną częściową- jest również ujęta w  Czerwonej liście 

roślin i grzybów Polski (2016), wymieniona grupie gatunków 

narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia V). (PDz) 

 

Dzwonek piłkowany na Hali Rycerzowej. Fot. P.Dziki. 

Zanokcica północna. Fot. P.Dziki. 

Dzwonek piłkowany na Hali Rycerzowej. Fot. P.Dziki. 
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CIESZYNIANKA WIOSENNA 

Na tą niezwykle ciekawą roślinę natrafić możemy 

wędrując właśnie teraz po Beskidach. Cieszynianka 

wiosenna to stosunkowo niepozorna roślina, która jest 

gatunkiem cieniolubnym. Preferuje gleby wilgotne, 

próchniczne i zasobne w związki mineralne. Kwitnie 

w okresie od kwietnia do maja i wyróżnia się nietypowym 

kwiatostanem – pojedynczym baldachem o skróconych 

promieniach tworzącym główkę, podpartą pięcioma 

efektownymi podsadkami sprawiającymi wrażenie 

okwiatu. Cieszynianka dotarła do Polski  rejonu Czech 

przez Bramę Morawską, dlatego jej najliczniejsze 

stanowiska znajdują się w okolicach Cieszyna – stąd też nazwa rośliny. Cieszynianka wiosenna objęta jest ochroną od 

2004 r. (PDz)  

UROCZYSKO JASIONKA 

Jednym z ciekawszych obszarów chronionych w rejonie Błatniej (917 m n.p.m.) w Parku Krajobrazowym 

Beskidu Śląskiego jest użytek ekologiczny „Uroczysko Jasionka”. Użytek ten utworzono w 2003 r. w celu ochrony 

obszaru źródliskowego potoku Jasionka jako miejsca o wysokich walorach przyrodniczych, w tym ze względu na 

bogactwo świata roślin, które związane jest z tego typu źródliskami. 

Warto pamiętać, iż zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę 

pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np.  naturalne zbiorniki 

wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej 

roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 

przebywania.  Są to więc zazwyczaj niewielkie obszary lub obiekty posiadające jednak wysokie walory przyrodnicze, 

które warto obejmować ochroną. (PDz)  

Uroczysko Jasionka. Fot. P.Dziki. 

Cieszynianka wiosenna. Fot. P.Dziki. 
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WALORY PRZYRODNICZE I DYDAKTYCZNE REZERWATU „LIPOWSKA” W BESKIDZIE ŻYWIECKIM 

Rezerwat przyrody „Lipowska” to najmłodszy rezerwat w Beskidzie Żywieckim utworzony rozporządzeniem nr 

26/08 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

nr 112 z 18 czerwca 2008 roku. 

Celem ochrony w rezerwacie „Lipowska” jest 

zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych 

i dydaktycznych górnoreglowego boru świerkowego oraz 

torfowisk z systemem oczek wodnych wraz z całym 

bogactwem gatunkowym flory i fauny. Obejmuje on 

szczytowe spłaszczenia Lipowskiego Wierchu (1325 

m n.p.m.) i przełęczy pomiędzy Lipowskim Wierchem 

a Rysianką (1322 m m.p.m.) oraz północno-zachodnie 

i południowo-wschodnie stoki masywu Lipowskiego 

Wierchu oraz Rysianki. Położony jest na terenie 

Nadleśnictwa Ujsoły i Nadleśnictwa Węgierska Górka.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów 

i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005, nr 60, poz. 533) rezerwatowi „Lipowska” przypisano kod: L/PFizl/ELbgp, 

który wskazuje, że jest to rezerwat leśny (L), zakwalifikowany jako: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych(PFizl) ze względu 

na główny przedmiot ochrony oraz leśny i borowy, lasów górskich i podgórskich, ze względu na główny typ ekosystemu 

(ELbgp). 

W latach 2019-20 dzięki zezwoleniu na odstępstwo od zakazów na terenie rezerwatu „Lipowska” udzielonym 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przeprowadzono badania mające na celu rozpoznanie walorów 

przyrodniczych i dydaktycznych rezerwatu. 

Na terenie rezerwatu „Lipowska” dominują leśne 

zbiorowiska borowe W dolnych partiach rezerwatu 

zlokalizowanych na stoku o ekspozycji południowej 

zidentyfikowano niewielkie płaty dolnoreglowego boru 

jodłowo-świerkowego. Na pozostałym obszarze dominują 

fitocenozy zachodniokarpackiej świerczyny 

górnoreglowej. Osobliwość w rezerwacie „Lipowska” 

stanowi roślinność torfowiskowa zróżnicowana na trzy 

zespoły roślinne: kwaśną młakę mietlicowo-turzycową, 

zespół turzycy pospolitej oraz zespół torfowca 

kończystego i wełnianki pochwowatej. Obecność 

źródliskowych odcinków potoków Żabniczanka oraz Bystra 

na terenie rezerwatu sprzyja rozwojowi roślinności 

ziołoroślowej i źródliskowej reprezentowanej przez 

fitocenozy: zespołu lepiężnika białego,  zespołu wietlicy alpejskiej, zespołu rzeżuchy gorzkiej i śledziennicy 

skrętolistnej, zbiorowiska świerząbka orzęsionego i knieci górskiej, zespołu starca jajowatego. W lukach borów 

świerkowych wykształcają się natomiast płaty zespołu naparstnicy purpurowej i wierzbówki kiprzycy, zespołu szczawiu 

alpejskiego oraz zbiorowisko borówki czarnej. Na ścieżkach przecinających rezerwat obserwuje się murawy siedlisk 

wydeptywanych, do których należy zbiorowisko wiechliny rocznej oraz zespół bliźniczki i situ sztywnego, którego 

fitocenoza spotykana jest w sąsiedztwie torfowiska.  

Bór górnoreglowy na Lipowskim Wierchu. Fot. Z. Wilczek. 

Oczko wodne na Lipowskim Wierchu. Fot. Z. Wilczek. 
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Charakterystycznymi gatunkami roślin 

spotykanymi na torfowiskach w rezerwacie „Lipowska” są: 

liczne gatunki mchów torfowców, wełnianka 

pochwowata, wełnianka wąskolistna i żurawina błotna. 

Podawana z tego terenu była również modrzewnica 

zwyczajna, której jednak, pomimo usilnych poszukiwań, 

nie udało się potwierdzić. Spośród roślin torfowiskowych 

występujących w rezerwacie Lipowska na szczególną 

uwagę zasługuje turzyca skąpokwiatowa uwzględniona  

w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2014), gdzie 

otrzymała kategorię gatunku zagrożonego (EN). Rośnie 

ona na jednym stanowisku, w obrębie torfowiska 

zlokalizowanego na szczycie Lipowskiego Wierchu i jej 

populacja liczy zaledwie kilkanaście osobników.  

Rezerwat „Lipowska” wyróżnia się również pod względem ornitofauny. Obecność starodrzewów świerkowych 

stwarza warunki do gniazdowania dzięcioła czarnego, którego obserwowano w trakcie badań oraz dogodne warunki 

do żerowania dzięcioła trójpalczastego. Dziuple wykute przez dzięcioła czarnego zajmuje z kolei sowa włochatka, której 

specyficzny głos dobiegający z terenu rezerwatu można usłyszeć wiosną. Rezerwat „Lipowska” jest również stałą ostoją 

głuszca, którego knoty można zobaczyć pod świerkami, na których ptaki te nocują.  

Rezerwat „Lipowska” jest dogodnym miejscem do prowadzenia obserwacji i edukacji ekologicznej. Poruszając 

się wyznaczonymi szlakami można zaobserwować wiele cennych przyrodniczo chronionych gatunków roślin i zwierząt 

oraz siedlisk przyrodniczych. Teren ten ma duże znaczenie z punktu widzenia ekoturystyki oraz nauki. Na jego obszarze 

występują liczne zbiorowiska nieleśne, a także leśne z zagrożonymi i objętymi krajową ochroną siedliskami 

przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt. Warto rozważyć zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej 

wykorzystującej przecinające rezerwat szklaki turystyczne, z których można bezpośrednio zaobserwować chronione 

w rezerwacie walory szaty roślinnej oraz zjawiska przyrodnicze. Realizacji edukacji ekologicznej sprzyjają zlokalizowane 

w pobliżu schroniska turystyczne, w sąsiedztwie których wskazane jest umieszczenie tablic informacyjnych 

dotyczących walorów przyrodniczych rezerwatu. Aktualnie przy granicach rezerwatu znajdują się jedynie tablice 

z obowiązującymi zakazami i ograniczeniami, które nie opisują  walorów przyrodniczych i dydaktycznych, dla których 

rezerwat został powołany. (ZW) 

Wełnianka pochwowata. Fot. Z. Wilczek. 

Starodrzew świerkowy. Fot. Z. Wilczek.                                                                                       Torfowisko w rezerwacie Lipowska. Fot. Z. Wilczek. 
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WZDŁÓŻ POTOKU SZCZYRBOK 

Obszar Żywieckiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się dużą zasobnością wód powierzchniowych. 

Całkowita długość stałych cieków wodnych na obszarze parku (obliczona na podstawie Atlasu Hydrologicznego (1978)) 

wynosi 528 km, co stanowi 1,47 km/km2 odnosząc się do całej powierzchni parku. Jest to jednak obliczenie obejmujące 

cieki wyszczególnione na mapie czyli z pominięciem cieków niewielkich oraz okresowych stąd też można wnioskować, 

iż całkowita rzeczywista długość cieków wodnych na obszarze parku jest znacznie większa. Jedną z cech 

charakterystycznych parku, jak i wszystkich terenów górskich, są licznie występujące potoki o dużych spadkach koryta, 

burzliwym przebiegu oraz, co również jest bardzo istotne,  wysokich walorach krajobrazowych.  

Północno-wschodnie, strome zbocza Pilska 

stanowią obszar źródliskowy potoku Szczyrbok. Potok 

ten swoje źródliska posiada w rejonie Hali 

Kamieniańskiej i Hali Miziowej, czyli na wysokości ok. 

1280 m n.p.m.. To właśnie z tego rejonu liczne mniejsze 

cieki wodne spływają po zboczach o dużym nachyleniu 

łącząc się w większe potoki, które toczą wody 

w kierunku głęboko wciętej doliny Szczyrboka. Górna 

część potoku, gdzie koryto potoku wyżłobione jest 

w stromo opadających zboczach, posiada bardzo 

burzliwy i zmienny charakter, szczególnie w okresie 

roztopów wiosennych czy też opadów burzowych lub 

w okresach długotrwałych ulew. Spływająca szybkim 

nurtem po stromym terenie woda, która wzburzana jest 

licznymi uskokami i progami w dnie koryta, stanowi 

niezwykle efektowny widok. Na wysokości ok. 950 m 

n.p.m. dno doliny nieznacznie się wypłaszcza co 

spowalnia nurt wody, jednakże nadal posiada on bardzo 

burzliwy charakter. Wędrując brzegiem potoku 

zaobserwować możemy licznie występujące w dnie 

koryta odcinki kaskadowe, uskoki, ześlizgi - które 

miejscami są dość długie, co znacznie wpływa na wartki 

nurt potoku. Na tym odcinku bardzo liczne są również 

niewielkie, drewniane budowle wzmacniające uskoki 

wodospadowe. Ułożone odpowiednio belki dodatkowo 

spiętrzają wodę tworząc niezwykle malownicze serie 

wodospadów i choć nie są one wysokie, ponieważ nie 

przekraczają 3 metrów wysokości, stanowią bardzo 

atrakcyjny widok. Poniżej większości progów, a także 

pod dłuższymi, stromymi spadkami wody tworzą się 

silne zawirowania wody. 

Spacer wzdłuż potoku Szczyrbok, 

obserwowanie burzliwie płynącej kaskadami wody oraz 

roztaczający się w otoczeniu chłód, szczególnie 

w pogodne i upalne dni, przysparza niezapomnianych 

wrażeń. (PDz) Potok Szczyrbok. Fot. P.Dziki. 
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KASKADY RODŁA NA 

NIEPOGODĘ 

Beskidy to nie tylko widokowe szczyty i rozłożyste 

hale ale również doliny, które wcinają się w zbocza i toczą 

wzburzone wody górskich potoków. Podczas pochmurnej, 

mglistej i deszczowej pogody to właśnie doliny stanowią 

znakomitą alternatywę do poznawania Beskidów 

i utworzonych na ich obszarze parków krajobrazowych. 

Jedną z takich dolin jest Dolina Białej Wisełki na obszarze 

Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Płynący doliną 

potok Biała Wisełka po połączeniu się z Czarną Wisełką 

tworzą najważniejszą i najdłuższą rzekę Polski, czyli Wisłę. 

Obszar źródliskowy tych potoków znajduje się wysoko 

w górach pod szczytem Baraniej Góry. To co najciekawsze 

w Dolinie Białej Wisełki to seria licznych progów skalnych 

i wodospadów o wysokości od 0,5 m do 5 m. którymi 

burzliwie spływają wody potoku tworząc malowniczy 

krajobraz. Dydaktyczne i naukowe znaczenie mają liczne 

odsłonięcia fliszu karpackiego widoczne w brzegach 

potoku, które znakomicie przedstawiające budowę 

geologiczną tego tereny. Nad Doliną Białej Wisełki znajdują 

się również „Skały grzybowe” – objęte ochroną ze 

względów dydaktycznych i naukowych jako pomnik 

przyrody nieożywionej. (PDz)  

ZAPOMNIANY KAMIEŃ 

EWANGELIKÓW 

W górnej części „Doliny Zimnika” na obszarze Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego znajduje się niezwykle 

ciekawe, choć już zapomniane miejsce zwane „Do Wiary”. 

W pobliżu niewielkiego potoku znajduje się kamień 

ewangelików i dawny „Leśny kościół” ewangelików. Czym 

były „Leśne kościoły”? - to miejsca odludnie położone 

w beskidzkich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Śląskim, gdzie 

w okresie kontrreformacji (w latach ok. 1654–1709) 

ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego potajemnie odprawiali 

nabożeństwa. Niektóre z „Leśnych kościołów” są obecnie 

łatwo dostępne, jak np. pod Równicą, ale są też i takie jak 

wspomniany kamień, do których trafić nie łatwo. Warto 

jednak zadać sobie odrobinę trudu i ruszyć w teren na 

poszukiwania w otoczeniu przyrody Parku Krajobrazowego 

Beskidu Śląskiego. (PDz) 

Kaskady Rodła. Fot. P.Dziki. 

Kamień ewangelików w górnej części Doliny Zimnika,  
w miejscu zwanym „Do Wiary”. Fot. P.Dziki. 
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WODOSPAD W KORBIELOWIE 

Morfologia obszaru Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego, czyli duże różnice wzniesień 

oraz znaczne spadki terenu przyczyniają się do intensywnego i szybkiego spływu wód powierzchniowych m.in. 

w postaci potoków, które poprzez działalność erozyjną wody przyczyniają się do pogłębiania ich dolin. Niesiony wodą 

materiał skalny w postaci rumoszu i okruchów skalnych (w tym ostrokrawędziastych) powoduje systematyczne 

pogłębianie koryta potoku poprzez erozje wgłębną oraz erozję wsteczną. Skały budujące obszar Beskidu Żywieckiego, 

Małego i Śląskiego (flisz karpacki) posiadają różną odporność w związku z czym erozja dna koryta potoku przebiega 

nierównomiernie. W miejscach styku warstw skalnych o różnej odporności erozja wgłębna przyczynia się do tworzenia 

progów w korycie potoku, co z kolei przyczynia się do tworzenia wodospadów. Wodospady mogą występować jako 

pojedyncze obiekty lub serie tworzące kaskady. Spadająca z dużą siłą woda, niosąca materiał skalny powoduje również 

w wielu przypadkach tworzenie się kotłów eworsyjnych pod wodospadami.  

Wodospady, kaskady lub ich serie występujące w przebiegu koryta potoków są istotnym składnikiem przyrody 

nieożywionej Beskidu Żywieckiego, Małego i Śląskiego i posiadają wysokie walory krajobrazowe, naukowo-

dydaktyczne oraz wartości przyrodnicze. Walory krajobrazowe to przede wszystkim rozmiary: wysokość, długość 

(w przypadku kaskadowych odcinków potoków) i intensywność spadku wody. Walory naukowo-dydaktyczne 

przejawiają się możliwością obserwacji budowy geologicznej danego terenu oraz przebiegu procesów erozyjnych 

zarówno względem różnej odporności skał fliszowych jak i intensywności erozyjnej działalności wód 

powierzchniowych. W obrębie wodospadów i kaskad powietrze nasycone jest rozproszonymi cząstkami wody co 

powoduje lokalne zwiększenie wilgotności i wpływa na otaczającą roślinność (jej charakter). Roślinność nadbrzeżna 

w obrębie wodospadów i kaskad może wiec stanowić interesujące zbiorowiska ziołorośli, o różnorodnym składzie 

gatunkowym, w tym z gatunkami rzadkimi i chronionymi. Intensywna turbulencja wody w obrębie wodospadów 

i kaskad przyczynia się również do większego natlenienia wody pozytywnie wpływając na organizmy wodne, co stanowi 

o ich wysokiej wartości przyrodniczej tego typu obiektów. 

Wodospad w Korbielowie na potoku Glinne. Fot. P.Dziki. 
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Większość osób zapytanych o wodospady które znają, z pewnością wymieni wodospad w Sopotni Wielkiej, 

Kaskady Rodła w Dolinie Białej Wisełki lub „Dusiołka” – malowniczy wodospad na potoku Dusica. Tym czasem na 

górskich potokach spotkać można wiele innych, ciekawych obiektów, które bardzo malowniczo prezentują się na tle 

otoczenia. Jednym z takich wodospadów jest wodospad w Korbielowie na potoku Glinne. Wodospad powstał 

w wyniku uskoku warstw skalnych w dnie koryta potoku. Warstwy skalne urywają się nagle tworząc wysoki spadek 

w korycie. Warstw skalne ułożone poprzecznie do spadku wody sugerując, iż jest to wodospad obsekwentny. Spadek 

ściany po której spływa woda jest niemal pionowy, jednak naprzemianległe warstwy tworzą niewielkie schody o które 

rozbija się spadająca woda. Wysokość wodospadu to ok. 3 m. W dnie wodospadu nie wytworzył się typowy kocioł 

eworsyjny, jednak jest zauważalna głęboczka oraz dość szerokie rozlewisko, które zwęża się wraz ze spadkiem koryta. 

Na uwagę zasługują odsłonięcia warstw skalnych tworzących wodospad już poza obrębem wody, w których 

zaobserwować możemy budowę geologiczną terenu. Wodospad znajduje się przy głównej drodze biegnącej przez 

Korbielów. Nieco powyżej wodospadu jest przygotowane skromne miejsce odpoczynku z którego podziwiać możemy 

ten niezwykle piękny wodospad. (PDz) 

Wodospad w Korbielowie na potoku Glinne. Fot. P.Dziki. 
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FORMY SKALNE W PARKU KRAJOBRAZOWYM BESKIDU ŚLĄSKIEGO 

Bogaty świat przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego urozmaica krajobraz górskich 

grzbietów, zboczy i dolin. Występujące tu formy skalne często osiągają znaczne wysokości, a ich skupiska czy też 

długość ścian skalnych osiągają imponujące rozmiary. Ukryte w miejscach trudno dostępnych, oddalone od szlaków 

turystycznych i leśnych ścieżek baszty skalne, ambony, mury, grzyby oraz wiele innych form skalnych przybierają 

niezwykłe kształty. Zarówno pojedynczo występujące skałki jak i ich skupiska są istotnym świadectwem dziedzictwa 

geologicznego tego obszaru. 

Dotychczas prowadzona inwentaryzacja wychodni 

skalnych na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 

zaowocowała dość obszernym podsumowaniem w postaci 

publikacji pt. „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu 

Śląskiego”. Zasadniczą częścią publikacji jest „Katalog wychodni 

skalnych” będący efektem kilkuletniej inwentaryzacji form 

skałkowych na obszarze parku. Tekst zasadniczy poprzedzają 

rozdziały o krajobrazie i przyrodzie parku, jego budowie 

geologicznej, genezie i charakterystyce form skałkowych oraz florze 

i roślinności naskalnej. Książkę zamyka rozdział z propozycją 

wycieczek, których oznakowane trasy nawiązują swym 

przebiegiem do tematyki związanej z wychodniami skalnymi. Treść 

publikacji uzupełniają: literatura, słownik pojęć, ryciny i liczne 

barwne fotografie wykonane przez autorów publikacji. Publikacja 

dostępna w wersji elektronicznej na stronie ZPKWŚ: 

https://drive.google.com/file/d/15xmeTldDsvBkBq2UNWW6D-

Rpuk_D4YhG/view?usp=sharing 

Publikacja opisuje 126 wychodni skalnych na obszarze 

parku i jego otuliny, jednak nie obejmuje wszystkich 

zinwentaryzowanych dotychczas wychodni. Ponadto prace związane z inwentaryzacją trwają nadal i w dalszym ciągu 

pojawiają się kolejne, ciekawe i wspaniałe wychodnie, które warto zaprezentować. Poniżej prezentujemy więc kilka 

wybranych form skalnych, które z pewnością zainteresują wszystkich miłośników przyrody nieożywionej Parku 

Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.  

BABICKI 

Wychodnia skalna w formie dużego i długiego występu 

o bardzo nieregularnej formie. Wychodnia ciągnie się po 

zboczu w górę przybierając różnego typu kształty i pokrój. 

W dolnej części ścian skalnych widoczne są liczne szczeliny 

i zagłębienia, głównie o przebiegu pionowy, natomiast ściana 

skalna posiada charakterystyczny skład z duża ilością 

piaskowców gruboziarnistych. W miarę posuwania się ku górze 

zbocza charakter wychodni przybiera formę baszty. Wychodnia 

o wysokości 10.3 m, zlokalizowana na wysokości 601 m n.p.m. 

Zlokalizowana na niewysokim wzniesieniu będącym 

zakończeniem południowo-wschodniego ramienia Glinnego 

które osiąga wyżej położone zabudowania Węgierskiej Górki (rejon przysiółka Babicki). 

Wychodnia skalna w rejonie Babicek. Fot. P.Dziki. 

https://drive.google.com/file/d/15xmeTldDsvBkBq2UNWW6D-Rpuk_D4YhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xmeTldDsvBkBq2UNWW6D-Rpuk_D4YhG/view?usp=sharing
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TWARDORZECZKA 7 – 10 

Wydawać by się mogło, iż zbocza i grzbiety otaczające 

dolinę potoku Twardorzeczka, który były penetrowane 

wielokrotnie, nie skrywają już żadnych niespodzianek. Tym 

czasem udało się odnaleźć w terenie kolejne 4 interesujące 

wychodnie skalne. Wychodnie zlokalizowane są w pasie 

grzbietowym jednego ze zboczy odchodzącego od głównego 

grzbietu Magurki Radziechowskiej w stronę doliny potoku 

Twardorzeczka. Odnajdujemy tu wychodnie w formie trzech 

występów oraz baszty skalnej. Szczególnie interesująco 

prezentuje się baszta skalna z bardzo dużym nawisem oraz 

nieregularnym i urozmaiconym kształtem. Baszta posiada 

nieregularny kształt z głębokimi wnękami i szczelinami, a boczne 

fragmenty są mocno wyerodowane, systematycznie odpadają 

i staczają się u podnóża wychodni. Wychodnie osiągają 

odpowiednio (wysokość wychodni w metrach/wysokość n.p.m.): 

2,6/940, 5/945, 2,5/951, 2,5/963 

BLOKOWISKO POD SALMOPOLEM 

Rozległy pas o charakterze nieczynnego osuwiska ze 

skupiskiem bloków skalnych, głazów i okruchów skalnych. Obszar 

ciągnie się pasem w kierunku z północnego wschodu na południowy zachód po zboczu na odcinku ok 350 m. Na całym 

obszarze widoczna jest duża ilość bloków skalnych o znacznych rozmiarach, których nagromadzenie wzrasta wraz 

obniżeniem. Bloki skalne wyraźnie wyróżniające się wielkością i wysokością, przybierają różne kształty, często 

nieregularne i w większości są osadzone w gruncie. Ich położenie w stosunku do podłoża jest jednak ex situ. Większe 

bloki pojawiają się również w postaci grubych płyt, również opartych o siebie tworząc niewielkie tunele/przejścia. 

Pomiędzy dużymi blokami  teren usłany jest dużą ilością mniejszych głazów i okruchów skalnych. Najwyższy blok skalny 

osiąga wysokość 3,4 m, a cały obszar zamyka się w wysokościach od 770 m n.p.m. do 900 m n.p.m. (PDz) 

Wychodnia skalna nad doliną potoku Twardorzeczka.  
Fot. P.Dziki. 

Blokowisko pod Salmopolem. Fot. P.Dziki. 
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BOCIAN CZARNY – 

TAJEMNICZY OBYWATEL 

OPUSZCZONYCH LASÓW 

Spotkać bociany czarne to prawie jak znaleźć 

igłę w stogu siana, a to za sprawą tego, że stronią od 

ludzi. Miejsca gniazdowania, które wybierają 

w przeciwieństwie do bociana białego są ciche 

i bezludne. Preferują tereny podmokłe, a gniazda 

budują wysoko na drzewach nieopodal zbiorników 

wodnych, gdzie znajdują pożywienie. Do Polski 

przylatują zazwyczaj w okolicach marca kiedy 

nadchodzi wiosna. Bociany czarne są nieco mniejsze 

od białych, ale równie majestatyczne i zachwycające. 

Posiadają czarne upierzenie z białym fragmentem 

spodniej części ciała, dziób i nogi mają czerwone. 

Objęte są ochroną ścisłą. Legendy słowiańskie 

symbolizują bociana jako tego, który oczyszcza 

Ziemię z nieczystych energii przejawiających się 

w postaci żmij. Bocian czarny wysiaduje jaja ok 35 

dni. Podczas wysiadywania bociany się zmieniają 

i naprzemiennie zdobywają pożywienie. Odlatują do 

ciepłych krajów na przełomie sierpnia i września. (AH) 

CZAJKA – ZWIASTUN 

NADCHODZĄCEJ WIOSNY 

Teren Parku Krajobrazowego „Lasy nad 

Górną Liswartą” obfituje w wyjątkowe gatunki 

zwierząt i roślin. Jednym z takich gatunków jest 

czajka. Wielkościowo zbliżona jest do gołębia. 

Ciemno-biała z charakterystycznym na głowie 

czubem. Charakterystyczny dźwięk który wydaje ma 

na celu odstraszyć znajdujące się w dalszej odległości 

nieproszone zwierzęta, natomiast kiedy realne 

zagrożenie jest naprawdę blisko wtedy czajka niczym 

w pelerynie niewidce udaje, że jej nie ma. Czajka preferuje wilgotne łąki, torfowiska i podmokłe tereny, niestety na 

skutek ich wysychania coraz częściej możemy ją zaobserwować na terenach rolniczych. Jest ptakiem wędrownym 

wymienionym w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej z uwagi na ciągle malejącą liczbę populacji. Zagrożeń dla czajki jest 

wiele. Są to m.in. prowadzone wczesne zabiegi rolnicze oraz coraz mniejsza ilość owadów (którymi czajki się żywią) 

wynikająca ze znacznej chemizacji rolnictwa. Czajka składa jaja na lekko wyścielonej trawą ziemi i już w bardzo krótkim 

czasie trwającym około kilku godzin, młode opuszczają gniazdo. Unika obszarów silnie zadrzewionych, które stanowią 

miejsce obserwacyjne wielu drapieżnych ptaków. Jest zwiastunem wiosny, bowiem już w marcu przylatuje na 

lęgowiska. (AH) 

Bocian czarny. Fot. A.Hodorowicz. 

Czajka. Fot. A.Hodorowicz. 
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TRZCINIAK – MALUTKI PTAK ZAMIESZKUJĄCY SZUWARY 

Trzciniak jest ptakiem wędrownym o niewielkich rozmiarach, zimujący w ciepłych krajach. Jest on na tyle lekki, 

że z łatwością utrzymuje się na kołyszącej trzcinie. Jest niewątpliwie skarbem terenów nadwodnych świadczy o tym 

jego wyjątkowy, donośny śpiew. Przylatuje do polski na przełomie kwietnia i maja. Trzciniaki czas lęgowisk 

rozpoczynają w okolicach maja, kiedy pojawia się młoda trzcina, w której się gnieżdżą. Do budowy gniazda 

wykorzystywane są młode pędy roślin oraz trawy, namaczane uprzednio w wodzie. Samica zajmuje się budową 

gniazda, z materiałów zebranych przez samca. Budowane gniazda są dość wysokie, tym samym młodym trudniej jest 

wypaść z gniazda podczas wietrznych dni. Zdarza się, że do gniazda trzciniaków podrzucane jest kukułcze jajo. Od 

strony grzbietowej są barwy szaro-brunatnej, natomiast od strony brzusznej dominuje barwa kremowo-biała. 

Dymorfizm płciowy w przypadku tego gatunku nie wstępuje. Odlatuje na przełomie sierpnia i września. Jest on objęty 

ochroną ścisłą.  (AH) 

TYCZ CIEŚLA – CHRZĄSZCZ O ŚWIETNYM KAMUFLAŻU 

Dość znanym chrząszczem z rodziny kózkowatych 

jest tycz cieśla. Charakteryzuje się on długimi 

dwukolorowymi czułkami i kryptycznym ubarwieniem, 

którego celem jest umiejętność „wtapiania” się 

w środowisko, a tym samym ochrona przed drapieżnikami. 

Właśnie dlatego wpatrując się w dany punkt może 

pozostać nie zauważony, bo tak dobrze potrafi się ukryć. 

Najczęściej jest spotykany w lasach sosnowych 

i w miejscach dobrze nasłonecznionych. Żywi się drewnem 

lub młodymi pędami roślin. (AH)  

Trzciniak. Fot. M.Krus. 

Tycz cieśla. Fot. A.Hodorowicz. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zaprasza 

placówki oświatowe oraz wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do skorzystania 

z przyrodniczych zajęć edukacyjnych w formie ON-LINE. Zajęcia dostępne za pomocą 

platform Teams, Zoom, Classroom. Zajęcia bezpłatne. 
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ZESPÓŁ  PARKÓW 

KRAJOBRAZOWYCH 

WOJEWÓDZTWA                 

ŚLĄSKIEGO 

zaprasza do śledzenia oficjalnego fanpage 

parków krajobrazowych w województwie 

śląskim 

facebook.com/ZPKWS 

• ciekawostki przyrodnicze i krajobrazowe  

• filmy popularyzatorskie i informacyjne 

• gry i zabawy z zakresu przyrody i ekologii 
 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 
I POLEĆ ZNAJOMYM !!! 

 

  

QUESTING W PARKU 

KRAJOBRAZOWYM BESKIDU ŚLĄSKIEGO 

Zapraszamy do questowej gry przyrodniczej w Parku 

Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Wystarczy wydrukować 

quest i podążać za wskazówkami rozwiązując poszczególne 

zadania.  Proponowana trasa jest łatwa i przyjemna, 

a jednocześnie bardzo interesująca ze względów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Każda osoba, która 

rozwiąże test i uzyska pieczątkę okolicznościową w Ośrodku 

Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu otrzyma również jedno 

z naszych „parkowych” wydawnictw. 

Pieczątkę okolicznościową można uzyskać w Ośrodku 

Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu pod adresem:  

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
Oddział w Żywcu 

ul. Łączki 44a, Żywiec, poniedziałek-piątek (w dni 
robocze), w godz. 8:00 do 15:00 

 

Zapraszamy do zabawy ❗ 
Quest do pobrania pod linkiem:  
https://drive.google.com/file/d/1jFd2nKiNLiyFP4uA5h_JVxl
S8S8RmA8C/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1jFd2nKiNLiyFP4uA5h_JVxlS8S8RmA8C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jFd2nKiNLiyFP4uA5h_JVxlS8S8RmA8C/view?usp=sharing
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PRZYRODA WOKÓŁ NAS – KONKURS PLASTYCZNY 

W marcu 2021 roku zakończył się konkurs plastyczny pn. „Przyroda wokół nas” organizowany przez Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Klub MCK Globik/Senior+ w Żywcu. Konkurs 

organizowany był z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, a swą tematyką przyciągną wielu zainteresowanych 

twórców, zarówno osób dorosłych jak i młodzieży. Jury konkursowe nagrodziło prace plastyczne w 6 grupach 

wiekowych uwzględniając tematykę nadesłanych prac, nawiązanie do tematyki konkursu oraz warsztat malarski.  

Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach ponownie uda nam się zorganizować wspólnie z Klub MCK Globik/Senior+ 

w Żywcu konkurs popularyzujący piękno dzikiej przyrody na który zapraszamy już teraz! 

MAGIA BESKIDÓW –                

ŹRÓDŁA, POTOKI, RZEKI I JEZIORA 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub 

Fotograficzny PTTK w Oddziale Babiogórskim PTTK 

w Żywcu zapraszają do uczestnictwa w IV edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn.      

„Magia Beskidów- źródła, potoki, rzeki i jeziora”. 

Rozpoczęcie konkursu – 01.03.2021 r. 
Zakończenie konkursu – 30.09.2021 r. 
 
Konkurs organizowany we współpracy z Wydziałem 

Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Żywcu oraz Kinem „Janosik” w Żywcu. 

Patronat nad Konkursem sprawują: Zarząd Główny PTTK 

- Komisja Fotografii Krajoznawczej, Centrum Fotografii 

Krajoznawczej PTTK w Łodzi oraz Oddział Babiogórski 

PTTK w Żywcu.  

ZAPRASZAMY! 
 

Katarzyna Suchodolska.                                                                                                                                                                                       Julia Grygny. 



BESKIDZKIE PARKI KRAJOBRAZOWE                                1/2021 Strona 38 

 

 

 
Redakcja: 

Piotr Dziki - Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu, ul. Łączki 44a 34-300 Żywiec,  
tel.: 33 861 78 25, e-mail: edukacjazywiec@zpk.com.pl 

 

Autorzy tekstów: 
(ZW) dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek - Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, (JG) Jerzy 
Ganszer – Speleoklub Bielsko-Biała, (MP) Monika Pietraszko i (MW) Marcin Warchałowski – Muzeum 

Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubuńskiego w Zakopanem, (JP) Jerzy Pukowski – Speleoklub Bielsko-Biała,  
(AT) Antonín Tůma - geolog, speleolog i strażnik przyrody AOPK CR - Zarząd Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Morawskiego Krasu, (ACh-B) Anna Chwalik-Borowiec - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach, (AH) Anna Hodorowicz – Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie,  (PK) Paweł Kokoszka – 

Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu, (PD) Piotr Dziki – Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu 
 

Autorzy zdjęć: 
Zbigniew Wilczek, Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Marcin Warchałowski, Antonín Tůma, Anna Chwalik-Borowiec, 

 Anna Hodorowicz, Marcin Krus, Paweł Kokoszka, Piotr Dziki  

 

  

Strona 1 – Jaskinia pod Bukiem / kokorycz pusta. Fot. P. Dziki 
Strona 38 –  Zima na Hali Miziowej.  Fot. P. Dziki 


