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Abstract. Gullies are the most typical and well recognized elements of loess landscape in Eastern Poland. Due to the 
high geodiversity they are characterized by considerable tourist and recreation potential. It is observed especially in areas 
such as Kazimierz Dolny county, where gullies constitute a land mark – most characteristic element of environment. 
Touristic and recreational values of gullies in Kazimierz Dolny county were presented in the paper. An attempt to evaluate 
the accessibility of gullies – network of roads and touristic trails – was also made. Regions of higher accessibility were 
identified. Arrangement of these regions is related to the spatial arrangement of settlement, located in node points of road 
network.
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Wprowadzenie

Wąwozy są najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby obszarów lessowych Polski. Pojęcie to 
obejmuje zróżnicowaną typologicznie grupę form erozyjnych o odmiennych cechach morfologicznych. 
Według klasycznej definicji geomorfologicznej wąwóz to V-kształtna sucha dolina o stosunkowo wąskim, 
niewyrównanym dnie i zboczach stromych, często urwistych (Klimaszewski 1994). Obok wąwozów sensu 
stricto na obszarach lessowych występują inne młode rozcięcia erozyjne takie jak: debrza, wądoły czy parowy. 
Na Wyżynie Lubelskiej formy typu debrzy, wąwozu i parowu traktowane są jako rozcięcia reprezentujące 
różne stadia rozwoju tej samej formy. Do form młodych, aktywnie rozwijających się, należą debrza i wąwozy; 
utrwalone przez roślinność rozcięcia to parowy. O znaczeniu wąwozów w krajobrazie zachodniej części 
Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska) świadczy fakt, że ich średnia gęstość wynosi tu 2.5 km2 km-2. 
W strefie zboczy doliny Wisły przekracza miejscami 10 km2/km2, co jest ewenementem na skalę europejską 
(Maruszczak 1973, Gawrysiak, Harasimiuk 2012).
Wąwozy zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego tworzą najczęściej rozgałęzione, dendrytyczne 
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systemy, w których sumaryczna długość wszystkich rozcięć może dochodzić do 75 km. Długość pojedynczych 
dużych wąwozów wynosi zazwyczaj kilkaset metrów; najdłuższe mogą przekraczać 1 km. Odnogi boczne 
mogą mieć od kilku do kilkudziesięciu metrów długości. Głębokość wąwozów wynosi przeciętnie 10–20 m, przy 
podobnej szerokości. Natomiast szerokość dna, przy profilu poprzecznym wąwozu zbliżonym do litery V, osiąga 
zazwyczaj od 2 do 4 m. Zbocza wąwozów są strome, miejscami urwiste, niemal pionowe. Charakter dna zależy 
od typu morfologicznego formy. W górnych odcinkach wąwozów oraz bocznych odnogach form głównych dno 
jest nierówne, występują tu liczne progi i kotły, a jego nachylenie jest większe niż w środkowych i dolnych 
odcinkach wąwozów. Wąwozy mają zazwyczaj suche dno, a w przypadku nacięcia trudno przepuszczalnych 
osadów glacjalnych (glin zwałowych) lub skał podłoża kredowego, pojawiają się wysięki lub stały odpływ. 
Formy o podmokłych dnach określane są jako wądoły.
Większość form ma charakter wąwozów dolinnych (seminaturalnych), rozcinających dna starszych form – 
suchych dolin erozyjno-denudacyjnych i dolinek nieckowatych. Wąwozy występujące na zboczach dolin 
spotyka się rzadziej, zazwyczaj mają one założenia drogowe (wąwozy drogowe, głębocznice). Głębokość 
największych form tego typu dochodzi do 6–8 m. Charakteryzują się one skrzynkowym profilem poprzecznym 
oraz prostolinijnym przebiegiem. Wąwozy drogowe (głębocznice) oraz wąwozy seminaturalne tworzą 
specyficzne układy krajobrazowe na obszarach silnie rozciętych przez erozję (Rodzik, Gardziel 2004).
W pracy podjęto próbę ilościowej oceny dostępności wąwozów oraz stopnia ich turystycznego wykorzystania 
na podstawie analizy sieci dróg oraz szlaków turystycznych na terenie gminy Kazimierz Dolny. Dostępność 
wąwozów scharakteryzowano za pomocą wskaźnika dostępności (D), wyrażonego stosunkiem długości 
wąwozów, którymi poprowadzone są drogi (drożnych), do ogólnej długości wąwozów w gminie. Rozkład 
przestrzenny wskaźnika dostępności wąwozów przedstawiono w polach podstawowych o powierzchni 0.25 
km2. Udostępnienie turystyczne wąwozów charakteryzuje wskaźnik udostępnienia (U), wyrażony jako stosunek 
długości wąwozów, którymi poprowadzone są szlaki turystyczne, do ogólnej długości wąwozów w gminie.

Walory turystyczno-rekreacyjne wąwozów gminy Kazimierz Dolny

Wąwozy w gminie Kazimierz Dolny odznaczają się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, stwarzającymi duże 
możliwości ich wykorzystania w turystyce i rekreacji. Decyduje o tym przede wszystkim duża różnorodność 
typologiczna występujących tu form, zarówno jeśli chodzi o genezę, cechy morfologiczne, jak i fazy rozwoju. 
Związane z tym duże zróżnicowanie cech morfometrycznych wpływa na to, że poszczególne formy lub ich 
systemy posiadają walory odpowiednie dla rozwoju różnorodnych form turystyki kwalifikowanej (piesza, 
rowerowa, konna), sportu (narciarstwo, saneczkarstwo) i rekreacji (geocaching, parki linowe, trasy kondycyjne, 
nordic walking, przejażdżki saniami, wozami konnymi, samochodami terenowymi). 
Ważnym z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki edukacyjnej walorem wąwozów gminy Kazimierz 
Dolny jest to, że niektóre z nich dzięki swojej znacznej głębokości pozwalają zajrzeć w głąb historii Ziemi. Część 
z odsłonięć geologicznych ma rangę międzynarodową, jak np. odsłonięcie w Kamiennym Dole prezentujące 
granicę ery mezozoicznej i kenozoicznej, miejsce wyjątkowego w skali Polski znaleziska paleontologicznego 
czy stanowisko w Dołach Podmularskich, gdzie udokumentowano wiek i fazy rozwoju wąwozów (Pożaryska, 
Pożaryski 1951, Żarski et al. 1998, Dotterweich et al. 2012). 
Wąwozy wraz z przylegającymi do nich stromymi stokami stanowią jedyne większe enklawy leśne na 
użytkowanych rolniczo obszarach lessowych. Pełnią ważną funkcję ekologiczną ostoi i korytarzy ekologicznych 
dla wielu gatunków roślin i zwierząt, z których znaczna część to gatunki rzadkie oraz chronione. W wąwozach 
porośniętych przez formację typu grąd podczas ciepłej części roku panuje specyficzny mikroklimat o cechach 
chłodniejszych i wilgotniejszych w stosunku do terenów otaczających. 
Wąwozy są także elementem krajobrazu kulturowego opisywanego obszaru kształtującym się i towarzyszącym 
tym okolicom oraz ich mieszkańcom przez minione stulecia. Związek tych form z historią regionu wyraża się 
między innymi poprzez nazwy własne niektórych wąwozów. Pochodzą one najczęściej od nazwisk właścicieli 
okolicznych terenów (Norowy Dół); niektóre wiążą się z postaciami i wydarzeniami historycznymi (Wąwóz 
Małachowskiego) oraz z legendami (legenda o Plebaniej Górze). W nazwach niektórych wąwozów zawarta 
jest informacja o występujących tam osobliwościach przyrodniczych (Korzeniowy Dół) lub o obiektach, które 
znajdują lub znajdowały się w ich sąsiedztwie (Wąwóz Wiatrakówka). 
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Georóżnorodność wąwozów oraz ich związek z ewolucją krajobrazu kulturowego gminy stanowi cenny 
potencjał, który może zostać wykorzystany do tworzenia ciekawych produktów turystycznych. Przykładem 
działań zmierzających do szerszego udostępnienia wąwozów dla turystyki jest projekt kilku tematycznych tras 
opartych na walorach geoturystycznych wąwozów (Zgłobicki et al. 2012). Zostały one opracowane w ramach 
realizacji projektu geoparku Małopolski Przełom Wisły, w którego północnej części położona jest badana 
gmina (Harasimiuk et al. 2011). 

Charakterystyka dostępności wąwozów

Dostępność turystyczną wąwozów determinują dwie grupy czynników. Pierwsza z nich wiąże się z warunkami 
przyrodniczymi występującymi w obrębie poszczególnych form (cechy morfologiczne, typ roślinności, warunki 
wodne), drugą zaś stanowią czynniki społeczno-gospodarcze związane z typem własności oraz przestrzennym 
zagospodarowaniem danego obszaru (rozmieszczenie osadnictwa oraz terenów użytkowanych rolniczo).
Na terenie gminy Kazimierz Dolny o dostępności turystycznej wąwozów decydują przede wszystkim cechy 
elementów środowiska przyrodniczego. W zakresie warunków morfologicznych utrudnienia dostępności mogą 
wynikać z występowania niewyrównanego dna z licznymi progami czy studniami będącymi efektem procesów 
erozyjnych i suffozji. Trudno dostępne są poza tym strome zbocza wąwozów oraz niektóre formy boczne 
o dużym spadku dna. 
Formację roślinną porastającą wąwozy stanowi las liściasty o średnim zwarciu z dużym udziałem grabu – 
grąd. Daje to możliwość łatwego dostępu do wnętrza wąwozów. Lokalnie, w bardziej wilgotnych częściach 
dna wąwozów, w podszyciu znaczniejszy udział mogą mieć krzewy, ograniczając w ten sposób dostępność 
niektórych odcinków form. Fragmenty den niektórych wąwozów ze względu na okresowo lub stałe funkcjonujące 
odwodnienie odznaczają się okresowymi wiosenno-letnimi utrudnieniami dostępności. 
Zagospodarowanie przestrzenne terenu w sąsiedztwie wąwozów wpływa na wykorzystywanie niektórych 
form jako dróg do pól i osad rozsianych na silnie urzeźbionym terenie. Istotną funkcję komunikacyjną dla 
transportu kołowego pełnią wąwozy drogowe. Wiele z tych form znajduje się na intensywnie uczęszczanych 
szlakach komunikacyjnych o randze dróg gminnych lub powiatowych. Zwykle odznaczają się one bardzo dobrą 
dostępnością turystyczną, także ze względu na zabiegi konserwacyjne, jakim są poddawane w celu utrzymania 
ich dotychczasowej funkcji (Kołodyńska-Gawrysiak et al. 2011). Wąwozy seminaturalne odznaczają się 
większym zróżnicowaniem dostępności turystycznej uwarunkowanym dużą różnorodnością cech środowiska 
przyrodniczego nawet w obrębie tego samego systemu wąwozowego, dlatego najczęściej prowadzą nimi trasy 
komunikacji pieszej. W rzadkich przypadkach dostęp do wąwozów może być utrudniony wskutek grodzenia 
terenów prywatnych posesji znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Tab. 1. Wybrane charakterystyki dostępności i zagospodarowania turystycznego wąwozów w gminie Kazimierz Dolny
Tab. 1. Selected characteristic of accessibility and touristic development of gullies in Kazimierz Dolny county

Wybrane cechy wąwozów
miejska wiejska

razem
wartość % wartość %

Długość wąwozów (km) 91 26.5 252 73.4 343
Długość dróg w wąwozach (km) 22 27.8 57 72.1 79

Długość szlaków turystycznych w wąwozach (km) 10.7 46.3 12.4 53.6 23.1
wartość wartość średnia

Gęstość wąwozów (km/km2) 2.16 8.26 6.11
Wskaźnik dostępności wąwozów (D) 0.24 0.22 0.23

Wskaźnik udostępnienia turystycznego wąwozów (U) 0.11 0.04 0.06

W skali gminy łatwo dostępne dla turystyki - użytkowane jako drogi, jest nieco ponad 25% długości wąwozów 
(79 km), z czego większość znajduje się na terenie gminy wiejskiej, której sieć wąwozowa jest prawie cztery 
razy gęstsza niż gminy miejskiej, przy mniejszej gęstości dróg niż wąwozów (tab. 1). Jednocześnie wskaźnik 
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dostępności wąwozów na terenie gminy wiejskiej i miejskiej jest podobny i jest zbliżony do średniej wartości 
dla całego obszaru (tab. 1). W rozkładzie przestrzennym tego wskaźnika zaznacza się wyraźna koncentracja 
jego wysokich wartości w 5 obszarach, położonych w rejonie większych miejscowości gminy, takich jak: 
Kazimierz Dolny, Bochotnica, Parchatka, Wierzchoniów, Rzeczyca (ryc. 1). Są to miejscowości zlokalizowane 
w głębokich dolinach rzecznych Wisły, Bystrej, Grodarza i Potoku Witoszyńskiego, gdzie zbiegają się 
główne szlaki komunikacyjne regionu. Wąwozy rozcinające strome zbocza tych dolin w rejonie wskazanych 
miejscowości odznaczają się dobrą dostępnością turystyczną, wyrażoną wskaźnikiem osiągającym wartość 
w przedziale 0.2–0.6, a lokalnie przekraczającym 0.8 (ryc. 1). Wąwozami tymi prowadzą drogi oraz ścieżki 
od lat ułatwiające miejscowej ludności komunikację pomiędzy osadami znajdującymi się w dolinach a polami 
uprawnymi położonymi na rozległych, żyznych wierzchowinach lessowych. Dostępność wąwozów jest zatem 
determinowana układem sieci komunikacyjnej, związanej z historycznie uwarunkowaną organizacją przestrzeni 
społeczno-gospodarczej gminy. 

Ryc. 1. Dostępność wąwozów gminy Kazimierz Dolny dla turystyki i rekreacji (na podstawie analizy sieci drogowej)
Fig. 1. The accessibility of gullies in Kazimierz Dolny county for tourism and recreation (on the basis of road network assessment)

Ocena aktualnego stanu wykorzystania wąwozów w turystyce i rekreacji

W gminie Kazimierz Dolny, dla której wąwozy stanowią swoisty „land mark”, najbardziej rozpoznawalny 
element środowiska przyrodniczego, formy te są w niewielkim stopniu udostępnione i wykorzystywane 
turystycznie. Długość wąwozów wynosi tu 343 km (tab. 1). Około 23 km zagospodarowano turystycznie, 
prowadząc ich dnami szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Stanowi to nieco ponad 1/3 długości wszystkich 
form dostępnych (drożnych). Są one najczęściej elementami tras turystycznych o dłuższym zasięgu, w tym 
także ponadregionalnym (Piasecki 1989). Ponadto niektóre wąwozy bądź ich odcinki znajdują się na trasach 
ścieżek dydaktycznych, które oprócz problematyki związanej z erozją wąwozową prezentują także walory 
geologiczne, biotyczne i kulturowe regionu (Pawłowski 1995). Pod względem rozmieszczenia udostępnionych 
turystycznie wąwozów wyróżniają się 4 obszary ich wyraźnej koncentracji: rejon Kazimierza Dolnego, 
Bochotnicy, Parchatki oraz Wierzchoniowa (ryc. 2). Nawiązują one do obszarów odznaczających się wysokim 
wskaźnikiem dostępności wąwozów. W rejonie Kazimierza Dolnego udostępnione turystycznie są głównie 
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wąwozy rozcinające lewe zbocze doliny Grodarza oraz zbocze doliny Wisły na północny-wschód od miasta 
(ryc. 2). W obrębie pierwszego obszaru są to: Wąwóz Małachowskiego oraz wąwóz rozcinający północne 
zbocze Łysej Góry, którymi biegnie pieszy (żółty) szlak turystyczny, a Wąwozem Małachowskiego także ścieżka 
dydaktyczna, oraz Plebani Dół i wąwóz Głęboczyzna (między cmentarzami), położone na trasie pieszego 
(zielonego) szlaku turystycznego. Nieco dalej na wschód znajduje się wąwóz Kwaskowa Góra (Droga Opolska), 
którym biegnie szlak spacerowy (czarny). Na terenie drugiego obszaru udostępniony turystycznie jest Norowy 
Dół, którym biegnie pieszy (czarny) szlak turystyczny oraz ścieżka dydaktyczna, a także wąwozy w systemie 
Kamiennego Dołu, którymi biegnie ścieżka dydaktyczna. Na prawym zboczu doliny Grodarza znajduje się 
tylko jeden udostępniony turystycznie wąwóz – Korzeniowy Dół, którym wiedzie ścieżka dydaktyczna (ryc. 
2). W rejonie Bochotnicy znajdują się 4 udostępnione turystycznie wąwozy, rozcinające zbocza ujściowego 
odcinka doliny Bystrej (ryc. 2). Są to formy położone na trasie ścieżki dydaktycznej poprowadzonej w okolicy tej 
miejscowości (Pawłowski 1995). Jedna forma znajduje się na trasie pieszego (zielonego) szlaku turystycznego, 
zwanego Szlakiem Niepodległościowym. W rejonie Wierzchoniowa udostępnione turystycznie wąwozy 
rozcinają lewe zbocze doliny Bystrej (ryc. 2). Przebiega nimi zielony szlak pieszy (Szlak Niepodległościowy). 
W rejonie Parchatki udostępniona turystycznie jest znaczna część najdłuższego systemu wąwozowego na 
Lubelszczyźnie, który rozciąga się pomiędzy Zbędowicami a Parchatką (ryc. 2). Biegnie tamtędy pieszy 
(niebieski) szlak turystyczny zwany Szlakiem Nadwiślańskim, który posiada rangę szlaku ponadregionalnego 
Dęblin–Annopol. Częściowo ze szlakiem tym pokrywa się przebieg ścieżki dydaktycznej. Ponadto dwa 
wąwozy drogowe rozcinające zbocze doliny Wisły w rejonie Parchatki, a także wąwóz Matysowy Dół, którym 
biegnie droga asfaltowa z Parchatki do Zbędowic, położone są na trasie szlaku pieszego (czarnego) zwanego 
Szlakiem Lessowych Wąwozów. Poza opisanymi rejonami koncentracji kilka krótkich wąwozów drogowych 
w rejonie Rzeczycy i Skowieszynka znajduje się na trasie czerwonego szlaku pieszego zwanego Szlakiem 
Wyżynnym (ryc. 2). Jest to szlak o randze ponadregionalnej, biegnący z Lublina do Kazimierza Dolnego. Przez 
dwa wąwozy drogowe w rejonie Męćmierza i Podgórza biegnie szlak turystyczny pieszy (niebieski) zwany 
Nadwiślańskim oraz szlak rowerowy (czerwony) Kazimierz Dolny–Kraśnik. 

Ryc. 2. Wykorzystanie turystyczne wąwozów w gminie Kazimierz Dolny (na podstawie analizy szlaków i ścieżek 
dydaktycznych)
Fig. 2. Touristic utilization of gullies in Kazimierz Dolny county (on the basis of trails and paths network assessment)
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Wskaźnik udostępnienia turystycznego wąwozów na terenie gminy wiejskiej i miejskiej wykazuje wyraźne 
zróżnicowanie (tab. 1). Przy porównywalnej długości szlaków turystycznych w wąwozach w obrębie obydwu 
części gminy, wskaźnik ten jest prawie trzykrotnie niższy na terenie gminy wiejskiej, posiadającej ponad 73% 
sieci wąwozowej całej gminy (tab. 1). Opracowany wskaźnik ilustruje zatem wyraźną dysproporcję istniejącą 
w zakresie udostępnienia turystycznego wąwozów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kazimierza 
Dolnego oraz obszarów bardziej odległych od tego centrum turystycznego. Ponadto obserwacje terenowe 
wskazują, że spośród wymienionych wąwozów udostępnionych dla turystów ruch turystyczny koncentruje się 
głównie w obrębie zaledwie kilku form położonych w najbliższym sąsiedztwie Kazimierza Dolnego. Są to: 
Korzeniowy Dół, Plebani Dół, Norowy Dół i Kamienny Dół.
Stopień obecnego wykorzystania wąwozów do celów rekreacyjnych jest także niewielki. Ogranicza się on 
do lokalizacji dwóch stoków narciarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zlewni systemów 
wąwozowych w Parchatce oraz wąwozu położonego między Kazimierzem a Bochotnicą. Popularną formą 
rekreacji na terenie wąwozów są przejażdżki samochodami terenowymi oraz quadami (Plebani Dół, Wąwóz 
Małachowskiego, system wąwozowy w Parchatce). Ta forma rekreacji rozwija się dość żywiołowo, a brak 
wyznaczonych tras prowadzi do znacznej dewastacji niektórych form. Nieliczne wąwozy na terenie gminy 
wykorzystywane są w okresie zimowym jako trasy kuligów, a latem wozów konnych (Plebani Dół).

Podsumowanie

Wąwozy gminy Kazimierz Dolny odznaczają się wysokim potencjałem turystyczno-rekreacyjnym. Decydują 
o tym wysokie walory przyrody nieożywionej tych form, powiązanie z ewolucją krajobrazu kulturowego obszaru 
oraz w większości dobra dostępność. Stopień udostępnienia turystycznego wąwozów na opisywanym terenie 
jest niewystarczający, oparty na biegnących przez wybrane wąwozy kilku szlakach turystycznych oraz ścieżkach 
dydaktycznych, prezentujących różnorodne walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Brak tematycznych 
produktów turystycznych wykorzystujących potencjał wąwozów. Wskazane jest tworzenie produktów 
komplementarnych, uzupełniających ofertę z zakresu geoturystyki. Wąwozy posiadają również znaczący 
niewykorzystany potencjał rekreacyjny. Opiera się on na dużej georóżnorodności form, predysponującej je 
do rozwoju różnorodnych typów rekreacji. Wszechstronne wykorzystanie potencjału turystycznego wąwozów 
stworzy podstawy budowy marki turystycznej regionu, dla którego wąwozy stanowią główny element walorów 
turystycznych.
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