
Kazimierskie 
wąwozy lessowe
Wąwozy  lessowe  są  jed-

ną  z  największych  atrakcji 
związanych  z  Kazimierzem 
Dolnym,  a  powstały  na  tym 
terenie  dzięki  bardzo  dużej 
podatności lessów na erozyj-
ne działanie wody.

Lessy to skały pylaste (eoliczne), o czym łatwo jest się prze-
konać rozcierając w ręce kawałek skały. Nawiane przez silne, 
przylodowcowe  wiatry,  pochodzą  z  młodszego  plejstocenu 
z okresu zlodowacenia północno-polskiego. Miąższość tej po-
krywy w okolicy Kazimierza Dolnego dochodzi do 30 metrów. 

Loess ravines

They  are one of  the major 
attractions associated with Ka-
zimierz Dolny. They have been 
formed  in  the  region as a  re-
sult  of  the  loess being highly 
susceptible  to  soil  erosion by 
water. 

Czy  wiesz,  że...  od  lessowych  wąwozów  występujących 
na  tym  terenie wzięła  swą nazwę Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna  „Kraina  Lessowych Wąwozów”,  której  gmina Ka-
zimierz Dolny jest aktywnym członkiem. www.kraina.org.pl

Geneza  i  rodzaje
Zbocza  dolin  Wisły,  Gro-

darza i Bystrej porozcinane są 
gęstą  siecią  wąwozów.  Two-
rzą one niesamowitą kompo-
zycję  w  terenie.  Ich  gęstość 
przekracza  10  km  długo-
ści  na  1  km2.  Jest  to  jeden 
z  najwyższych  wskaźników 
rozcięć  erozyjnych  w  Euro-
pie. Charakter  tych  form  jest 
bardzo zróżnicowany, a także 
znajdują  się  one  w  różnych 
stadiach  rozwoju.  Bruzdy 
erozyjne  i  młode  formy  su-
fozyjne  stanowią  początek 
wąwozu,  który  poniżej  prze-
chodzi  w  V-kształtną  debrę, 
czyli  zadrzewioną  dolinę  ze 
stromym dnem, o pochyłości 
często  powyżej  30  procent. 
Kolejnym  stadium  rozwoju 
jest  typowy  wąwóz  lessowy 
osiągający  głębokość  do  40 
metrów. Końcowy etap to pa-
rów, czyli sucha dolina o sze-
rokim, płaskim dnie w którym 
dominuje  akumulacja  mate-
riału, a na zboczach zachodzi 
spełzywanie. 

Hill  slopes  located  in  the 
valleys of the Vistula, Grodarz, 
and Bystra rivers are intersec-
ted  by  a  dense  network  of 
ravines. They create a specta-
cular natural  site  in  the area. 
Their  density  exceeds  10  km 
per 1 square km, which is one 
of the highest density rates of 
erosion gullies in Europe. The 
Kazimierz  ravines  are  varied 
in  type  and  developmental 
phase.  A  typical  loess  ravine 
is  up  to 40 m deep.  Loess  is 
a  stilty,  aeolian  sediment, 
which  is  easy  to  discover  by 
tearing  a  lump  of  a  rock  in 
one’s  hand.  Loess  is  formed 
by  the  accumulation  of  cold 
glacier  wind-blown  silt.  They 
come from the Upper Pleisto-
cene,  the  last  glacial  period. 
The  ravines  which  are  most 
popular with  tourists  are  the 
following:  Korzeniowy  Dół, 
Plebanka, Wąwóz Małachow-
skiego, Norowy Dół, Chałajo-
wy Dół, Czerniawy, Kamienny 
Dół, and Wąwóz Okalski.



Najczęściej odwiedzane…
W okolicy Kazimierza Dolnego najbardziej malowniczym 

wąwozem  jest  Korzeniowy Dół  (o  długości  ponad  500 m) 
który, tak naprawdę nie jest typowym wąwozem, a głębocz-
nicą, czyli formą antropogeniczną, która swe powstanie za-
wdzięcza działalności  człowieka. Droga poprowadzona po 
zboczu doliny i wierzchowinie uruchomiła procesy erozyjne 
skutkujące  powstaniem  przepięknej  formy  w  terenie,  tak 
licznie odwiedzanej obecnie przez rzesze turystów. 
Inne  bardziej  znane  wąwozy  w  najbliższym  otoczeniu 

Kazimierza Dolnego to: Plebanka (dł. ok. 1100 m) – najbli-
żej położona od kazimierskiego rynku (ok. 400 m), Wąwóz 
Małachowskiego (dł. 400 m) – prowadzi m. in. do Kuncewi-
czówki, a dalej do płyty upamiętniającej śmierć Juliusza hr. 
Małachowskiego; Norowy Dół (dł. ok. 800 m) – odsłonięcie 
skał podłoża kredowego i trzeciorzędowego, Chałajowy Dół 
(dł. ok. 1200 m) – u podnóża Łysej Góry; Czerniawy (dł. ok. 
900 m) – w dnie wąwozu przebiega ulica o tej samej nazwie, 
a na  trasie  znajduje  się Cmentarz Żydowski    z pomnikiem 
wzorowanym na jerozolimskiej Ścianie Płaczu.
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