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1.1. Wstęp

Region śląsko-krakowski to obszar o bardzo 
urozmaiconej rzeźbie, która jest pochodną złożonej 
budowy geologicznej. W jego skład wchodzą trzy 
główne jednostki strukturalne piętra alpejskiego: 
Karpaty Zachodnie na południu, zachodnia część 
zapadliska przedkarpackiego (ostrawsko-krakow-
skiego) w centrum i monoklina śląsko-krakowska 
na północy. Jednostki te nakładają się na struktury 
waryscyjskie — centralnie położone zapadlisko gór-
nośląskie (GZW), sąsiadujące od północnego zacho-
du z masywem czeskim, a od północnego wschodu 
— z masywem małopolskim (Bukowy, 1974; kotas, 
1982). W omawianym regionie można wyróżnić trzy 
prowincje paleogeograficzne: zapadlisko przedkar-
packie na południu, wał metakarpacki w centrum 
i depresję centralną na północy (tabela 1). Główne 
elementy geomorfologiczne omawianego regionu 
powstały w neogenie i czwartorzędzie, tzn. w cią-
gu ostatnich 23 mln lat. We wczesnym miocenie na 
południu powstał orogen karpacki, a na jego przed-

polu utworzyło się zapadlisko przedkarpackie, objęte 
w miocenie środkowym zalewem morskim. Obszar 
wspomnianego zapadliska pokrywa się z Kotliną 
Raciborską, zajętą przez Dolinę Górnej Odry, oraz 
z Kotliną Oświęcimską, zajętą przez Dolinę Gór-
nej Wisły i jej dopływy. Obie kotliny oddzielone są 
od siebie wypiętrzonym tektonicznie obszarem — 
Płaskowyżem Rybnickim i Garbem Mikołowskim. 
Dolina Górnej Odry (już na obszarze Moraw) wy-
korzystuje zapadlisko tektoniczne, zwane Bramą 
Morawską, oddzielające masyw sudecki (Jesenik 
Niski) od łańcucha Karpat Zachodnich. Od zachodu 
Kotlina Raciborsko-Oświęcimska graniczy z Pła-
skowyżem Głubczyckim, a od północy i wschodu 
— z Wyżyną Śląsko-Krakowską. Na północnym za-
chodzie regionu rozciąga się Nizina Śląska, na pół-
nocnym wschodzie zaś — Nizina Środkowopolska. 
Obie pokrywa gruby płaszcz (do 200 m) osadów neo-
genu i czwartorzędu (ryc. 1).

Era kenozoiczna, której czas trwania ocenia się 
na 65 mln lat, reprezentowana jest głównie przez 
osady morskie miocenu środkowego (ok. 5 mln lat). 
W strefie zapadliska przedkarpackiego ich miąż-

1
Wprowadzenie

Tabela 1. Jednostki geomorfologiczne, strukturalne i paleogeograficzne wchodzące w skład regionu śląsko-krakowskiego (klimaszew-
ski, 1972)

Mezoregiony geomorfologiczne Jednostki strukturalne Prowincje paleogeograficzne

Nizina Południowopolska monoklina przedsudecka —
śląsko-krakowska

depresja centralna
(basen wrocławsko-poznański)

Nizina Śląska

Wyżyna Krakowska Północna wał metakarpacki

Wyżyna Śląska Północna

Wyżyna Śląsko-Krakowska Południowa zapadlisko górnośląskie
(Górnośląskie Zagłębie Węglowe)

zapadlisko przedkarpackie
Kotlina Oświęcimska zapadlisko ostrawsko-krakowskie

Kotlina Raciborska
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nie występują one wcale. W takim przypadku na po-
wierzchni odsłaniają się skały starsze (paleozoiczne 
lub mezozoiczne), nazywane wychodniami starsze-
go podłoża. Miąższość ciągłej pokrywy kenozoicz-
nej na Niżu Polskim, wykształconej w postaci osa-
dów lądowych (jeziornych, rzecznych, glacjalnych 
i eolicznych), dochodzi do kilkuset metrów.

Wśród osadów lądowych występują bardzo liczne 
luki sedymentacyjne i erozyjne. Uważa się, że osa-
dy lądowe reprezentują zaledwie kilka procent czasu 
geologicznego. Dlatego historię geologiczną lądów 
odtwarza się za pomocą analizy rzeźby lub form 
i struktur geologicznych o różnorakiej genezie (kra-
sowej, glacjalnej, mrozowej lub eolicznej). Będzie 
o tym mowa w rozdziale 3. Metody badawcze.

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie 
bogatej literatury oraz wieloletnich badań autora, 
prowadzonych niemal na całym omawianym obsza-
rze. Badania te zapoczątkowało opracowanie Mapy 
geologicznej Polski w skali 1 : 200 000, ark. Kraków 
(kaziuk, lewandowski, 1980) i ark. Częstochowa 
(Haisig, lewandowski, wilanowski, 1981). W latach 
następnych autor brał udział w opracowaniu czte-
rech arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski 
w skali 1 : 50 000 (ark.: Częstochowa, Żarki, Kło-
buck i Niepołomice) oraz Objaśnień do ark. Rybnik 
i Rydułtowy. Przedmiotem badań terenowych była 
przede wszystkim Wyżyna Śląsko-Krakowska (le-
wandowski, 1987, 1988a, 1988b, 1993, 1994, 1996; 
lewandowski, zieliński, 1980a, 1980b, 1988, 1990) 
oraz Kotlina Raciborsko-Oświęcimska (lewandow-
ski, 2001, 2003, 2012a, 2012b). Przeanalizowano 
ponad 40 profili odsłonięć, w większości opracowa-
nych i opublikowanych w drugiej połowie XX w., 
oraz kilkaset profili wierceń wykonanych głównie 
na potrzeby dokumentacji surowców naturalnych. 
Schemat stratygraficzny utworów czwartorzędo-
wych regionu śląsko-krakowskiego, w nawiązaniu 
do schematu ogólnopolskiego (Ber i in., 2007), opar-
to na stanowiskach palinologicznych, stanowiskach 
faunistycznych — głównie genezy krasowej, i stano-
wiskach gleb kopalnych w lessach. Piętra glacjalne 
(gliny zwałowe i towarzyszące im osady limno- i flu-
wioglacjalne oraz rzeczne i eoliczne) zostały wyróż-
nione na podstawie profili sedymentologicznych na 
ogół dużych odsłonięć (kopalnie piasków podsadz-
kowych w regionie górnośląskim i kopalnia węgla 
brunatnego w Bełchatowie) oraz kilkunastu wierceń 
badawczych (opróbowanych i opracowanych granu-
lometrycznie i petrograficznie), gdzie można było 
prześledzić poziomy glin zwałowych i dzielące je 
osady wodnolodowcowe i/lub rzeczne.

1.2.  Położenie obszaru oraz 
jego podział geomorfologiczny 
i geologiczny

Pojęcie „region śląsko-krakowski” jest okreś-
leniem nieformalnym, często jednak używanym 
w literaturze geologicznej z uwagi na wspólną dla 
tego obszaru problematykę badawczą. W jego skład 
wchodzą następujące mezoregiony geomorfologicz-
ne: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska na wschodzie, 
Wyżyna Śląska w centrum, Nizina Śląska na za-
chodzie oraz Kotlina Raciborsko-Oświęcimska — 
na południu. Na północnym wschodzie region ten 
graniczy z Niziną Środkowopolską (klimaszewski, 
1972). W skład wymienionych mezoregionów wcho-
dzą jednostki niższego rzędu (ryc. 1). Na północy 
rozciągają się: Wysoczyzna Wieruszowska, Kotlina 
Szczercowska i Wzgórza Radomszczańskie, wcho-
dzące w skład Nizin Południowopolskich. W części 
centralnej położone są: Wyżyna Wieluńska, Wyżyna 
Częstochowska i Płaskowyż Ojcowski, a na ich przed-
polu — Obniżenie Górnej Warty, Próg Herbski, Ob-
niżenie Liswarty, Próg Woźnicki, Obniżenie Małej 
Panwi i Kotlina Mitręgi. W obrzeżeniu wschodnim 
regionu, na obszarze niecki włoszczowskiej, usytu-
owane są Próg Lelowski oraz Równina Nadpilicka. 
W południowej części Wyżyny Śląskiej położone są 
Próg Tarnogórski i Próg Ząbkowicki oraz Płaskowyż 
Bytomsko-Katowicki. Na ich przedpolu leżą Kotlina 
Dąbrowska oraz Kotlina Mysłowicka. Na południu 
regionu rozciąga się Kotlina Oświęcimska, która 
na wschodzie zwęża się w Bramę Krakowską, wy-
korzystywaną przez przełomowy odcinek Doliny 
Górnej Wisły, a w części zachodniej wznosi się Pła-
skowyż Rybnicki. Na zachodzie regionu przebiega 
Dolina Górnej Odry, położona w obrębie Kotliny 
Raciborskiej. Na zachód od Doliny Odry wznosi się 
Płaskowyż Głubczycki (ryc. 2 i 3).

Wymienione jednostki geomorfologiczne w du-
żym stopniu pokrywają się z jednostkami geologicz-
nymi (ryc. 4). Bezpośrednio na północ od Karpat 
Zachodnich usytuowane jest zapadlisko przedkar-
packie, a właściwie jego wschodnia część (zapadli-
sko ostrawsko-krakowskie). Dolina Górnej Odry 
w dużym stopniu pokrywa się z niecką kozielską. Na 
północy, poczynając od równoleżnika Bytomia, roz-
ciąga się monoklina śląsko-krakowska, zbudowana 
ze skał mezozoicznych. W jej skład wchodzą kolej-
no ku północy położone progi strukturalne (kuesty): 
Próg Środkowotriasowy (Garb Tarnowicki na zacho-
dzie i Garb Ząbkowicki na wschodzie), Próg Górno-
triasowy (Garb Woźnicki), Próg Środkowo jurajski, 
najmniej widoczny w rzeźbie, i Próg Górnojurajski 
(Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), najwyższy i naj-
bardziej wyeksponowany. Pomiędzy progami wystę-
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Odry i jej prawobrzeżne dopływy (Kłodnica, Bie-
rawka, Ruda i Olza), oraz z Kotliną Oświęcimską, 
zajętą przez Dolinę Górnej Wisły. Obie kotliny od-
dzielone są od siebie wypiętrzonym tektonicznie 
obszarem — Płaskowyżem Rybnickim i Garbem 
Mikołowskim. Dolina Górnej Odry (już na obszarze 
Moraw) zajmuje zapadlisko tektoniczne zwane Bra-
mą Morawską, oddzielające masyw sudecki (Jese-
nik Niski) od łańcucha Karpat. Od zachodu Kotlina 
Raciborsko-Oświęcimska graniczy z Płaskowyżem 
Głubczyckim, a od północy i wschodu — z Wyżyną 
Śląską (ryc. 2). Na peryferiach lub w obrębie zapa-
dliska przedkarpackiego licznie występują równo-
leżnikowo usytuowane neogeńskie rowy tektonicz-
ne. Największym i najbardziej wyeksponowanym 
w rzeźbie jest Rów Krzeszowicki, a na zachodzie — 
Rów Kłodnicy. Wspomniane rowy od późnego plio-
cenu przez cały plejstocen nieglacjalny (preglacjał) 
obejmowały system dolin rzecznych pra-Wisły i pra-
 -Odry oraz ich dopływów (pra-Soły, pra-Przemszy 
i pra-Rudy). Układ tych dolin zmieniał się z czasem, 
a dział wodny między zlewnią Wisły a zlewnią Odry 
przemieszczał się stopniowo ze wschodu na zachód. 
Przyczyną tego zjawiska była transgresja, a następ-
nie zanik kolejnych lądolodów plejstoceńskich.

1.3.  Procesy geologiczne, 
czas ich trwania oraz skutki

Skorupa ziemska i budująca ją materia są w ciąg-
łym ruchu (schemat 1). Decyduje o tym energia wnę-
trza Ziemi, która za pomocą tzw. prądów konwekcyj-
nych półpłynnego płaszcza Ziemi odpowiedzialna 
jest za struktury tektoniczne (sterowane procesami 
endogenicznymi). Wyróżnia się przemieszczenia 
poziome (wędrówka płyt tektonicznych) i ruchy 
pionowe (izostatyczne). Natomiast procesy egzoge-
niczne, napędzane energią słoneczną i grawitacyjną, 
zazwyczaj prowadzą do: wietrzenia, ruchów maso-
wych i erozji (rzecznej, lodowcowej), a także odpo-
wiadają za transport osadów — rzeczny, glacjalny, 
eoliczny (Lindner, red., 1992). Nieustanne zazębia-
nie się (w czasie i przestrzeni) procesów endo- i eg-
zogenicznych prowadzi do ciągłej wędrówki mate-
rii budującej litosferę. Dlatego skorupa ziemska jest 
zróżnicowana geologicznie, a powierzchnia Ziemi 
— geomorfologicznie (Migoń, 2006).

Ostatnia era w historii Ziemi, zwana erą kenozo-
iczną, rozpoczęła się ok. 65 mln lat temu. Momen-
tem, który zadecydował o jej dolnej granicy, była 
gwałtowna zmiana ekosystemu kopalnych zwierząt. 
Nagle (zaledwie w czasie kilku tysięcy lat) wymarły 
amonity, belemnity, większość gatunków otwornic 

oraz dinozaury. Uważa się, że przyczyną tego zja-
wiska była globalna katastrofa ekologiczna, nazwana 
„wielkim wymieraniem” (racki, 2009), spowodowa-
na eksplozją planetoidy, która zderzyła się z Ziemią 
w miejscu dzisiejszego półwyspu Yukatan w Ame-
ryce Środkowej (StanLey, 2002). Ślad tej eksplozji 
odkryto (za pomocą badań geofizycznych) w 1981 r. 
Wielkość krateru impaktowego (Chicxulub) osza-
cowano na ponad 150 km średnicy i ok. 1 km głę-
bokości. Granicę kreda/paleogen (K/Pg) w bardzo 
wielu profilach litostratygraficznych charakteryzuje 
między innymi duża obecność irydu — pierwiast-
ka, który w skorupie ziemskiej występuje niezwykle 
rzadko, a stanowi główny składnik niektórych me-
teorytów. Ostatnio warstwę irydową z granicy K/Pg 
odkryto także w Polsce — wśród skał węglanowych 
Wyżyny Lubelskiej (racki i in., 2011).

Bardzo trudno zrozumieć nam pojęcie „czas geo-
logiczny”, sami bowiem żyjemy bardzo krótko; cała 
pisana historia ludzkości — zaledwie okres kilku 
tysięcy lat — stanowi jedynie 0,0001% historii Zie-
mi. Pierwsze hominidy (człowiekowate) jako rodzaj 
dwunożnych naczelnych ssaków pojawiły się w dro-
dze ewolucji ok. 8 mln lat temu, a gatunek homo 
sapiens (człowiek rozumny) istnieje zaledwie nieco 
ponad 200 tys. lat. Najstarsze ślady człowieka współ-
czesnego w Europie (homo sapiens z Cro-Magon) 
liczą ok. 38 tys. lat. Człowiek, który sam uważnie 
obserwuje przyrodę, a nawet korzysta z pamięci po-
koleń, nie dostrzega większych zmian w otoczeniu, 
chyba że są to zmiany antropogeniczne, których sam 
jest sprawcą (hałdy, nasypy, kopalnie, kanały itp.). 
Rzeźba Ziemi, jaką obecnie obserwujemy, tworzyła 
się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu milionów 
lat. Przeciętna długość życia człowieka to tylko jed-
na milionowa część czasu ostatniej ery — kenozo-
icznej (65 mln lat). Aby to zrozumieć, wyobraźmy 
sobie istotę rozumną, która żyje 40 min, czyli jed-
ną milionową część przeciętnego wieku człowieka, 
i tyle czasu ma na obserwację swojego otoczenia. 
Gdyby jej życie przypadło podczas śnieżnej zimy, 
to wspomniana istota byłaby przekonana, że śnieg 
jest wieczny. Procesy geologiczne zachodzą niezwy-
kle powoli i jedynie ogromna przestrzeń czasowa 
sprawia, że obrazy paleogeograficzne Ziemi ulegają 
ciągłym zmianom. Panta rei, jak mawiał Heraklit 
z Efezu. Prędkość tzw. ruchów tektonicznych po-
ziomych („wędrówka kontynentów”) i ruchów pio-
nowych (powstawanie gór i wyżyn) na ogół wynosi 
0,01—1 mm/r. Najszybsze ruchy, tzw. sejsmiczne, 
i wędrówka płyt tektonicznych zachodzą z pręd-
kością kilku centymetrów w ciągu roku. Na przy-
kład Ocean Atlantycki powstawał 250 mln lat, tzn. 
w trakcie ostatnich 5,5% wieku Ziemi. Karpaty jako 
góry tworzyły się przez ostatnich kilkanaście mi-
lionów lat. Najmłodsza jest rzeźba Polski północnej 
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