
II.3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I JEJ WALORY 
 
BUDOWA GEOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I JEJ WALORY 

Zaistnienie na danym obszarze powierzchni Ziemi interesującego obiektu przyrody 
nieożywionej lub atrakcyjnych wizualnie, przyrodniczo czy naukowo pewnych fragmentów 
wychodni litosfery (tj. skorupy ziemskiej) zależne jest od kilku głównych czynników: 

1. od komplikacji budowy geologicznej danego terenu, 

2. od topografii, tj. od położenia tego fragmentu litosfery w dzisiejszym rozmieszczeniu 
lądów, mórz, rzek, gór itp. (gdyż ten czynnik w znacznym stopniu determinuje rozwój rzeźby) 
oraz od ewolucji danego fragmentu litosfery w odległych epokach geologicznych, 

3. od oddziaływania klimatu i jego zmian, gdyż ten determinuje tempo procesów geolo-
gicznych na danym obszarze, stopień odsłonięcia litosfery, rozwój biosfery itp. 

4. od działalności człowieka, który może być czynnikiem podnoszącym atrakcyjność przy-
rody nieożywionej poprzez ekspozycje czy odpreparowanie elementów litosfery. Przykładem 
mogą tu być skały udostępnione w wyrobiskach (kamieniołomach, kopalniach, jaskiniach 
itp.), poprzez penetrację i eksploatację obiektów podziemnych (np. szpaciarstwo), wykony-
wanie przekopów, tuneli itp. Taka działalność człowieka jest do zaakceptowania, o ile przed-
sięwzięcia te nie prowadzą do całkowitego i w dodatku szybkiego unicestwienia atrakcyjnych 
fragmentów litosfery. 

Klimat w naszych szerokościach geograficznych – w przeciwieństwie do klimatu su-
chego czy polarnego – nie sprzyja (poza obszarami górskimi) odpreparowywaniu i długo-
trwałemu eksponowaniu głębszych partii litosfery. Stąd ze względu na uwarunkowania 
klimatyczne i ewolucję polskiego, a tym samym i śląskiego wycinka litosfery, jej głębsze 
strefy są gorzej eksponowane. Wynika to również z pokrycia osadami polodowcowymi  
i zwietrzeliną. 

Województwo śląskie, rozciągające się na obszarze kilku odmiennie wykształconych 
wgłębnych jednostek budowy geologicznej, ma spore obszary wychodni atrakcyjnych 
geologicznie i wartych ochrony oraz lepszej ekspozycji. Wiele interesujących obiektów i tere-
nów uwzględniono w poniższym opracowaniu. W następnych latach lista tych obiektów może 
ulec powiększeniu, a ich charakterystyka w wielu punktach sprecyzowaniu. 

Najgłębsze krystaliczne partie skorupy ziemskiej słabo odzwierciedlają się na po-
wierzchni terenu, gdyż pogrążone są głęboko, stanowiąc fundament dla leżących na nich 
młodszych pięter strukturalnych. Z ważniejszych głębokich jednostek strukturalnych na 
obszarze województwa śląskiego należy wymienić fundament krystaliczny Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego i przylegającą do niego od północy epiplatformę paleozoiczną.  

Na zanurzającej się w okresie karbońskim górnośląskiej krze krystalicznej o trójkątnym 
zarysie rozwijała się bujna roślinność - podstawowe tworzywo dla późniejszych pokładów 
węgla kamiennego. Podczas fałdowań waryscyjskich osady powstałe w dewonie i dolnym 
karbonie zostały sfałdowane i spiętrzone, tworząc śląskie pasma górskie, otaczające od 
zachodu, północy i północnego wschodu sztywny i zapadnięty blok Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego. Tak sfałdowane utwory tworzą waryscyjskie piętro strukturalne, wyłaniające się 
lokalnie na powierzchnię – a w województwie śląskim najwyraźniej i najpełniej w Polsce – 
spod mezozoicznego piętra strukturalnego.  

Ważną strukturą tektoniczną jest strefa przesuwcza pomiędzy dolnopaleozoicznymi 
blokami: górnośląskim i małopolskim (strefa Kraków – Myszków). 
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Od wschodu i północnego wschodu zapadlisko górnośląskie otacza krakowska gałąź 
waryscydów. Jest to zerodowany, przykryty pokrywą skał mezozoicznych i kenozoicznych 
monokliny śląsko-krakowskiej, łuk górski przebiegający z południowego wschodu ku za-
chodowi. Zbudowany jest z kilku pochylonych (głównie ku północnemu wschodowi) asymet-
rycznych fałdów. Fałdy te – antykliny i synkliny – zbudowane są ze skał staro- i młodopale-
ozoicznych, niekiedy zmetamorfizowanych i zmineralizowanych. Lokalnie w te dolno- i gór-
nopaleozoiczne skały intrudowały skały magmowe, np. w rejonie Pilicy czy Mrzygłodu.  
W niektórych miejscach między Zawierciem i Siewierzem, skały budujące te fałdy – np. 
antyklinę Brudzowic (zwaną także antykliną Siewierza) - wynurzają się na powierzchnię spod 
utworów monokliny śląsko-krakowskiej. Wychodnie na obszarze antykliny Brudzowic są 
najatrakcyjniejszym, a z pewnością należą do najcenniejszych z punktu widzenia geologii 
obszarów województwa śląskiego. Dodatkowo w obrębie wychodni w Nowej Wiosce, 
Podleśnej i koło Siewierza istnieją czynne, duże kamieniołomy z bardzo bogatym inwen-
tarzem cennych elementów budowy geologicznej. Należy nadmienić, że można tu prześ-
ledzić kontakt dwóch pięter strukturalnych - paleozoicznego i mezozoicznego, (podkreślony 
krasem), przejawy synsedymentacyjnej i późniejszej tektoniki oraz przejawy mineralizacji  
i wietrzenia. Dobrze odsłaniają się tu skały dewońskie – wapienie i dolomity – podobne do 
odsłoniętych w Górach Świętokrzyskich i innych obszarach Europy Środkowej. Z wystą-
pieniem skał dewońskich w województwie śląskim i małopolskim związana jest znana od 
dawna paleostruktura zwaną Garbem Dębnickim. Ten paleogeomorfologiczny grzbiet zazna-
czał się już w środkowotriasowym zbiorniku morskim w postaci zatapianego łuku wysp. 
W wyniku erozji tych wysp powstawały zlepieńce i brekcje włączane do osadów triasowych. 

Zapadlisko górnośląskie zbudowane jest głównie z osadów karbonu górnego. Utwory 
mezozoiczne zalegają płatami na utworach karbonu i jedynie na swych obrzeżach za-
padlisko górnośląskie ginie szczelniej pod młodszymi utworami. Osady karbońskie mają 
miąższość kilku tysięcy metrów, są to głównie piaskowce, mułowce, węgiel kamienny i wa-
pienie. W zaledwie kilku istniejących jeszcze odsłonięciach utworów karbońskich – pias-
kowcach i mułowcach można spotkać liczne skamieniałości roślin (skrzypów, paproci, 
widłaków). Interesujący jest również bogaty inwentarz struktur sedymentacyjnych doku-
mentujących środowiska lądowe okresu karbońskiego, jak również krótkie ingresje morskie.  

Z cennych obiektów, typowych dla utworów górnego karbonu, można zobaczyć odsło-
nięcia iłów w odkrywkach przy cegielniach (już zresztą nieliczne) z wieloma walorami sedy-
mentologicznymi i paleontologicznymi.  

W fazie saalskiej powstał permski rów Sławkowa, biegnący od Krakowa po okolice 
Piekar Śląskich, wokół północnych krańców słabo sfałdowanych osadów karbońskich 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W permie utwory karbonu zostały głęboko zerodo-
wane i pocięte uskokami. Rów Sławkowa jest wąskim zapadliskiem wypełnionym osadami 
klastycznymi (głównie zlepieńcami i glinami) i wulkanitami, o łącznej miąższości dochodzącej 
do kilkuset metrów. Obok niego istnieją również mniejsze rowy tektoniczne, głównie o orien-
tacji równoleżnikowej, które wypełnione są podobnymi osadami. 

W skład mezozoicznego piętra strukturalnego wchodzą utwory triasu, jury i kredy. 
Zalegają one niezgodnie na podłożu, monoklinalnie nachylone ku NE pod kątem kilku stopni. 

Monoklina śląsko-krakowska ciągnie się z NW na SE, od północnych granic woje-
wództwa ku zapadlisku przedkarpackiemu, omijając od wschodu wynurzające się dewońskie 
i karbońskie warstwy waryscydów. W północno-wschodnich krańcach województwa 
śląskiego monoklina śląsko-krakowska przechodzi w nieckę miechowską zbudowaną z wa-
piennych osadów jury górnej oraz piaskowców i margli kredowych.  

W obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (obszar 26, patrz rozdz. II.5 , mapa 
II.3.1./1) na sfałdowanych utworach ilasto-piaszczysto-węglistych karbonu górnego 
(odsłaniających się np. w Czerwionce 26/1) występuje drugie piętro strukturalne – relikt 
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monokliny śląsko-krakowskiej. Są to wapienie i dolomity triasu, które budują zrąb 
tektoniczny, tworzący wzniesienie w morfologii (m.in. w okolicach Mikołowa  – 26/2). 

Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na granicy z Małopolską posiada również 
liczne walory. W strefie tej iły, piaskowce i węgle karbonu kryją się pod iły, wapienie, 
piaskowce i dolomity monokliny śląsko-krakowskiej. W utworach tych, obok licznych 
skamieniałości, struktur sedymentacyjnych i tektonicznych występują jako domieszki 
(podobnie jak na obszarze 26) liczne minerały w złożach węgla i metali nieżelaznych. 
Mineralizacja występuje także w strefach tektonicznych. 

Utwory triasu spoczywają na różnych ogniwach paleozoiku, stanowiąc mniej więcej 
ciągłą pokrywę na północ od linii Zabrze–Katowice–Sosnowiec. Na południe od tej linii 
tworzą one tylko niewielkie izolowane płaty. Słabiej poznane są utwory pstrego piaskowca, 
gdyż ich wychodnie są niewielkie, m.in. w okolicach Tarnowskich Gór, Świerklańca, Bytomia, 
Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Utwory wapienia muszlowego znane są z kilku-
nastu odsłonięć naturalnych i kamieniołomów.  

W obrębie monokliny śląsko-krakowskiej można wyróżnić kilka wyraźnych progów 
morfologicznych: środkowo- i górnotriasowy, środkowo- i górnojurajski i praktycznie poza 
granicami województwa śląskiego – górnokredowy. Powstanie tych progów uwarunkowane 
było istnieniem odpornych, towarzyszących mniej odpornym ogniwom litologicznym w suk-
cesji słabo nachylonych warstw osadów, które podlegały wietrzeniu. 

W obrębie progu środkowotriasowego wyróżniono trzy obszary z wieloma walorami 
przyrodniczymi litosfery: od zachodu 14 – w okolicach Wielowsi, w centrum 17 – koło Tar-
nowskich Gór i od wschodu – 18, ciągnący się od Tarnowskich Gór po Siewierz. Próg ten 
zbudowany jest z różnych rodzajów skał. Stosunkowo niewielkie rozmiary mają wychodnie 
piaskowców i iłowców pstrego piaskowca. Znacznie rozleglejsze są wychodnie wapieni  
i dolomitów retu oraz wapieni i margli warstw gogolińskich, górażdżańskich, terebratulowych, 
karchowickich, jemielnickich i tarnowickich. Lokalnie w swych zachodnich fragmentach 
zbudowany jest z warstw wyższych – boruszowickich lub miedarskich. Na znacznych 
obszarach województwa, na Wyżynie Śląskiej i Jurze Polskiej, występują epigenetyczne 
(powstałe w następstwie przesycenia wapieni zmineralizowanymi roztworami) dolomity 
kruszconośne i syngenetyczne dolomity diploporowe z kopalną fauną. Dolomity diploporowe, 
są dolomitami pierwotnymi, to znaczy, że już w czasie powstawania były mułem dolo-
mitowym lub dolomitem. Z wartości, jakie związane są z tymi skałami, można wymienić 
różnorodność litologiczną, mineralogiczną i faunistyczną oraz specyficzne cechy litologiczne 
w postaci porowatości, kawernistości, zróżnicowanej krystaliczności, gęstości itp. Częsty jest 
w nich kras, zwłaszcza w strefach objętych nieciągłościami tektonicznymi. Interesujące suk-
cesje warstw, zbudowanych z dolomitu kruszconośnego często zaznaczają się wyraźniej  
w morfologii terenu (liczne punkty obszaru 14 i 18). 

Próg górnotriasowy (obszary 9, 15, 16) zbudowany jest z czerwonych iłowców zawie-
rających nieliczne wkładki wapieni (wapieni woźnickich)lub brekcji wapnistej. Jest to lokalny 
osad słodkowodny, ubogi w skamieniałości, niekiedy zawierający fragmenty kopalnego 
drewna. Lokalnie bardziej miąższe poziomy wapieni tworzą niewielkie garby w morfologii. 

Ku wschodowi na piaskach i piaskowcach żelazistych, czasem na iłach jury dolnej, leżą 
iły rudonośne jury środkowej. Odsłaniają się one na powierzchni głównie w pobliżu wychodni 
wapieni jury górnej (obszary 2, 3, 4, 5, 10), które chroniły je przed zerodowaniem przez 
lądolód, a po jego ustąpieniu przed wpływem innych czynników erozyjnych.  

Wśród utworów jurajskich największą powierzchnię zajmują wapienie jury górnej. Są to 
obszary 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22. Na widoczny w krajobrazie skałkowy charakter tych 
obszarów miały wpływ rodzaj, zróżnicowanie litologiczne i struktura wapieni oraz obecność 
spękań, uskoków i stref tektonicznych. Wymienione cechy i zwykle brak uławicenia miały 
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wpływ na późniejszą ewolucję tego węglanowego obszaru w różnych warunkach 
klimatycznych. Niektóre obszary, np. 19, 20 i 22, są ostańcami odizolowanymi od ciągłego 
pasma Jury Polskiej. Unikatowość skałek wyraża się poprzez walory, jakie manifestują się na 
zwietrzałych powierzchniach wapieni – liczne skamieniałości, pęknięcia, nieciągłości, po-
wierzchnie stylolitowe, struktury biogeniczne i struktury sedymentacyjne. Ponadto występują 
tu efekty procesów krasowych w postaci mniejszych i większych form krasowych, schronisk 
skalnych, jaskiń, żeber czy naskorupień mineralnych, np. kalcytu.  

Urozmaicony geologicznie jest obszar wokół Częstochowy, gdzie z jednej strony 
występują wychodnie jury środkowej (5/5-7 i 10/1), a z drugiej liczne ostańce górnojurajskie 
(10/2-3, 12/1-7 i południowo-zachodnia część obszaru 7). Na takie zróżnicowanie obiektów 
geologicznych ma najprawdopodobniej wpływ strefa tektoniczna przełomu mstowskiego 
Warty. 

Pomiędzy Karpatami fliszowymi a strefą zapadliska górnośląskiego i monokliny śląsko-
krakowskiej rozciąga się zapadlisko przedkarpackie. Stanowi ono rów przedgórski orogenu 
karpackiego wypełniony osadami morskimi różnych pięter miocenu – grubym kompleksem 
iłowców i mułowców. Na te utwory mioceńskie z kierunku południowego nasunęły się 
podczas ruchów alpejskich płaszczowiny Karpat.

Zachodnie Karpaty Zewnętrzne mają budowę płaszczowinową, ukształtowaną podczas 
orogenezy alpejskiej. Z południa nasunęły się wówczas kolejno płaszczowiny zbudowane  
z fliszu karpackiego – występujących na przemian ławic zlepieńców, piaskowców, mułowców 
i iłowców oraz dodatkowo wapieni, margli i skał krzemionkowych (gezy, radiolaryty i rogo-
wce). Utwory fliszowe są osadami prądów zawiesinowych, tzw. osadów turbidytowych, które 
powstają na skłonach zbiorników morskich typu geosynklinalnego (rodzaj rowu oce-
anicznego). Wśród osadów fliszowych spotyka się czasem skałki, będące porwakami skał 
różniących się od samego fliszu. W miarę przesuwania się ku północy, wiek skał budujących 
płaszczowiny jest coraz starszy. Najmłodszy jest piaskowiec magurski (górny eocen), 
najstarsze są dolne łupki wierzowskie (górna jura). 

Płaszczowinowa budowa Karpat fliszowych jest skomplikowana. W obrębie 
województwa śląskiego występują cztery jednostki tektoniczne (płaszczowiny). Najniższą 
jednostkę stanowi płaszczowina podśląska. Na powierzchni ukazuje się wzdłuż północnego 
brzegu Karpat, przed czołem nasunięcia płaszczowiny śląskiej oraz w oknach tektonicznych 
płaszczowiny śląskiej (m.in. Ustronia i Żywca). 

Wyższą jednostkę stanowi płaszczowina śląska, która tworzy pasma Beskidu 
Śląskiego i Beskidu Małego. Skały fliszowe płaszczowiny śląskiej wykazują bardziej 
jednostajny upad w kierunku południowym, stąd Bloki Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego 
mają budowę monoklinalną. W obrębie płaszczowiny śląskiej wyróżnić można niższą 
płaszczowinę cieszyńską (zbudowaną z dolnych łupków, wapieni i górnych łupków cie-
szyńskich) oraz wyższą płaszczowinę godulską (zbudowaną z wyższych ogniw serii śląskiej). 
Płaszczowina cieszyńska, składająca się z kilku ponasuwanych na siebie i sfałdowanych 
płatów, tworzy obszar Pogórza Cieszyńskiego (obszar 32). Wzgórza na tym obszarze 
zbudowane są z wapieni. Zwarty obszar występowania płaszczowiny cieszyńskiej sięga ku 
wschodowi po dolinę Soły. Płaszczowina godulska jest nieznacznie sfałdowana, tworzy 
centralną część Beskidu Śląskiego (obszary 32, 34, 35). 

Lokalnie, gdzie erozja sięgnęła głębiej, doszło do powstania okien tektonicznych,  
w których spod płaszczowiny można śledzić jednostkę podległą. Na wschód od Beskidu 
Śląskiego i na południe od Beskidu Małego znajduje się wielkie, podwójne okno tektoniczne 
Żywca, w którym spod płaszczowiny godulskiej ukazuje się płaszczowina cieszyńska, a spod 
niej – płaszczowina podśląska. 

 15



W południowej części Beskidu Śląskiego na płaszczowinę godulską nasuwa się 
niewielka jednostka strukturalna zwana łuską przedmagurską (rejon Koniakowa i Istebnej). 

Najwyższą jednostką jest płaszczowina magurska, płasko nasunięta na płaszczowinę 
śląską. Na obszarze zajętym przez płaszczowinę magurską występuje powszechnie zjawisko 
inwersji rzeźby. 

Flisz przenikają lokalnie intruzje magmowe skał wulkanicznych, tworzące niezbyt liczne 
i z reguły niewielkie wystąpienia. Na Pogórzu Cieszyńskim (w okolicach Cieszyna – 32/1)  
w dolnych łupkach, wapieniach i górnych łupkach cieszyńskich występują żyły cieszynitu, 
skały wulkanicznej wieku dolnokredowego.  

Stoki grzbietów górskich i dna dolin pokryte są utworami czwartorzędowymi różnej 
genezy – pokrywami zwietrzelinowymi, koluwialnymi i deluwialnymi wieku plejstoceńskiego  
i holoceńskiego. Lita skała podłoża odsłania się tylko w najwyższych partiach grzbietów 
górskich, w korytach rzek i potoków górskich oraz w licznych kamieniołomach. Na Pogórzu 
Cieszyńskim, objętym w plejstocenie przez zlodowacenie południowopolskie lokalnie za-
chowały się utwory glacjalne (gliny zwałowe i głazy narzutowe). 

Flisz Beskidu Śląskiego posiada bardzo liczne walory litosfery, przy czym nie są one 
jednakowo eksponowane. Najlepiej można się zapoznać z budową litosfery w dolinach, 
gdzie dominuje erozja i materiał skalny jest usuwany oraz w partiach grzbietowych, gdzie 
również zwietrzeliny jest mniej. 

Zachodnia część polskich Karpat fliszowych posiada wiele obiektów geologicznych  
o dużych walorach przyrodniczych, cennych pod względem naukowym i dydaktycznym 
(stratotypy dostępne do dalszych badań i celów dydaktycznych). Należą do nich m.in. 
wszystkie miejsca z wyeksponowanym podłożem skalnym, reprezentującym poszczególne 
ogniwa sedymentacyjne kolejnych płaszczowin. Zestawienie najważniejszych cech budowy 
geologicznej Karpat fliszowych leżących na obszarze województwa śląskiego wraz z rangą 
ich wartości zawarto w tabeli II.3.1./1 

Tabela II.3.1./1 Cechy budowy geologicznej wyróżniające południową część województwa 
śląskiego, leżącą w polskich Karpatach fliszowych (wg A. Łajczaka, 1997). 

Wysoka ranga w skali  

Cecha Polskich Karpat całych Karpat 

1. płaskie nasunięcia płaszczowin, szczególnie ślą-
skiej i podśląskiej, płytko występujące podłoże 
fliszu 

2. monoklinalny upad warstw skalnych w obrębie 
płaszczowiny śląskiej i lokalnie mazurskiej, pow-
szechny rozwój głębokich osuwisk strukturalnych 

3. głęboka Kotlina Żywiecka w dużym stopniu uwa-
runkowana tektonicznie – uskok nożycowy, okno 
tektoniczne 

4. lokalnie szerokie rozprzestrzenienie grubych kom-
pleksów skał węglanowych fliszu – wapienie cie-
szyńskie i margle 

5. występowanie w skałach płaszczowiny podśląskiej 
licznych żyłowych intruzji wulkanicznych 

6. występowanie w górnych łupkach cieszyńskich 

 

 

            + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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licznych fragmentów belemnitów i amonitów 

7. występowanie w łupkach wierzowskich najbogat-
szych w całych Karpatach fliszowych znalezisk du-
żych amonitów (okolice Bielska-Białej i Cieszyna) 

8. występowanie syderytów w górnych łupkach cie-
szyńskich i łupkach wierzowskich 

9. występowanie gruboławicowych piaskowców ce-
nionych w budownictwie 

10. występowanie w warstwach istebniańskich oto-
czaków i bloków różnych skał osadowych, mag-
mowych i metamorficznych (z żyłkami srebra, daw-
niej eksploatowanymi) oraz w warstwach go-
dulskich i łupkach wierzowskich serii podśląskiej 
bloków różnych skał osadowych i metamorficznych 

11. występowanie w pstrych łupkach serii przed-
magurskiej wielkich bloków wapieni koniakowskich 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

W okresie czwartorzędowym pobyt lądolodu wywarł piętno na stanie zachowania ut-
worów jury środkowej i górnej w północnej części województwa. Ostańce, w postaci skałek, 
zostały silnie zniwelowane. Erozja związana z transgresją i ustępowaniem lądolodu odsłoniła 
i poszerzyła wiele szczelin w skałkach, zawierających niekiedy czerwone ilaste zwietrzeliny 
ze szczątkami trzeciorzędowej i czwartorzędowej fauny, np. Rębielice Królewskie 3/1, Mokra 
4/2, Kamyk 5/2 i inne na Jurze Wieluńskiej oraz Częstochowskiej. Wody topniejącego lądo-
lodu udrażniały niekiedy system krasowy lub powodowały wzmożoną erozję oraz nagro-
madzenie żwirów, np. w Grabówce 5/4. Południowa część Wyżyny Wieluńskiej posiada nie-
wiele wychodni wapieni, gdyż większość obszaru zajmują utwory polodowcowe.  

Nad Odrą w okolicy Raciborza (obszar 23) w rozcięciach erozyjnych i zapadliskach 
znaleziono liczną florę plejstoceńską. Dalej ku wschodowi w okolicach Leszczyn utwory 
czwartorzędowe – piaski, żwiry i gliny – tworzą spiętrzony glacitektonicznie wał (obszar 25).  
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