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Wprowadzenie
Pasmo Polic (fot. i) stanowi najbardziej ku wschodowi wysuniętą część Beskidu 
Żywieckiego, zwanego również Beskidem Wysokim (Starkel 1972). Pod względem oro

graficznym tworzy ono wschodnie przedłużenie Pasma Babiej Góry (Babiogórskiego),

Fot. 1. Północne stoki Polic. Widok z Skawicy Sołtystwo (fot. A. Dyrcz)
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najwyższego w polskiej części Karpat Zewnętrznych (1725 m n.p.m.), od którego 

oddzielone jest Przełęczą Lipnicką (1010 m n.p.m.). Pasmo Polic rozczłonkowane 

jest licznymi dolinami zamkniętymi dobrze wykształconymi lejami źródłowymi, któ

rych rozwój wpływa na kręty przebieg grzbietu głównego. Różnice wysokości pomię

dzy przełęczami a szczytami w obrębie głównego grzbietu, są stosunkowo niewielkie 

i wynoszą około 100 m. Kulminacja Polic mierzy 1369 m n.p.m.

Stan dotychczasowych badań
Budowa geologiczna Pasma Polic jest dobrze opracowana (Książkiewicz 1968, 1970, 

197L 1974а,b; Paul, Ryłko 1984, 1987; Wójcik, Rączkowski 1994; Grzybowski, 1999), 
jednakże rzeźba pasma jest dotychczas stosunkowo słabo rozpoznana (Szczęch 2013). 

Rozmieszczenie i charakterystykę głównych elementów rzeźby Pasma Polic przedsta

wiono w objaśnieniach do arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000 - 

Zawoja i Sucha Beskidzka (Książkiewicz 1971; 1974В). Ponadto O. Jakubska (1987) pro

wadziła badania dotyczące związku między elementami strukturalnymi płaszczowiny 

magurskiej, a morfologią górnej części dorzecza Skawy. Badaniem rozwoju grzbietów 

zajmowała się także R. Wójcik (2014) w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej. 

Więcej uwagi poświęcono dotychczas jedynie wybranym formom rzeźby, takim jak 

formy skałkowe (Alexandrowicz 1978), czy jaskinie niekrasowe (Franczak 2011, 2012, 

2О1зЬ; Franczak i in. 2016а,b).

Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Pasma Polic
Pasmo Polic zbudowane jest z utworów fliszowych należących do raczańskiej strefy 

(podjednostki) tektoniczno facjalnej płaszczowiny magurskiej, określanej niekiedy 

w literaturze jako synklinorium Beskidu Wysokiego (Książkiewicz 1971, i974b). Główny 

grzbiet Pasma Polic oraz ciągnący się równolegle do niego od północy ciąg wzniesień 

Kiczora - Burdelowa Góra, jest utworzony w obrębie piaskowców magurskich wieku 

eoceńskiego, których miąższość sięga 2000 m. Są to odporne średnio i gruboławi- 

cowe piaskowce o spoiwie wapienno-ilastym, przewarstwione cienkimi wkładkami 

łupków marglistych lub ilastych (Książkiewicz 1971). Piaskowce są podścielone war

stwami hieroglifowymi utworzonymi z cienkoławicowych piaskowców wapnisto-krze- 

mionkowych z łupkami ilastymi, o łącznej miąższości 250-300 m (Książkiewicz 1971). 
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Warstwy hieroglifowe odsłaniają się poniżej głównego grzbietu Pasma Polic, pomię

dzy Hujdową a Juszczyńskimi Polanami. W południowej części pasma odsłaniają się 

z kolei miejscami warstwy łąckie - gruby kompleks margli z wkładkami piaskowców 

osieleckich. Zalegają one na warstwach beloweskich, w których skład wchodzą cien- 

koławicowe piaskowce przekładane szarymi łupkami, często przechodzące w melanż 

tektoniczny (Jankowski, Margielewski 2012, 2014). W południowej części Pasma Polic, 

w Sidzinie odsłaniają się również warstwy inoceramowe i łupki pstre wieku górno 

kredowo-paleoceńskiego.

W tektonice tego obszaru zaznacza się dominacja szerokich stref synklinalnych 

(łęków) w stosunku do wąskich i złuskowanych antyklin (siodeł) (Aleksandorwski 

1985). Przebieg siodeł i łęków ma w Paśmie Polic typowy dla zachodniej części Karpat 

Zewnętrznych kierunek SW-NE. Główną strukturą tektoniczną pasma jest szeroka 

synklina Policy, utworzona z piaskowca magurskiego. Od północy do łęku przylega 

obalone lub złuskowane siodło Policy, zbudowane z warstw hieroglifowych. Jest ono 

silnie poprzecinane uskokami. Od północy synklinę Policy ogranicza synklina Zawoi. 

W obrębie skał budujących tę strukturę, utworzył się pas wzniesień rozciągających 

się na północ od głównego grzbietu Pasma Polic. W centralnej części synkliny Zawoi 

powstała głęboko wcięta dolina Skawicy. Od strony południowej synklina Policy ogra

niczona jest przez siodło Policznego (Unrug 1969; Aleksandrowski 1989).

Dużą rolę w rozwoju tektonicznym obszaru odgrywają dyslokacje, wzdłuż których 

założone zostały doliny rzeczne. Systemy uskoków obramujące Pasmo Polic, spowo

dowały jego wyraźne odizolowanie od sąsiadujących grup górskich. Na zachodzie 

przebiega uskok Jaworzyna - Krowiarki - Mała Lipnica, która oddziela pasmo od 

Masywu Babiej Góry. Doliną Skawicy biegnie uskok Zachełmna - Biała, który wygasa 

w Skawicy, z kolei doliną Skawy biegnie uskok Łętowni - Górnej Skawy, oddzielający 

Pasmo Polic od Beskidu Makowskiego (Książkiewicz 1968, 1970, 1971, 19743,b; Paul, 

Ryłko 1984,1987; Wójcik, Rączkowski 1994; Grzybowski 1999).

Rozwój rzeźby analizowanego obszaru, podobnie jak całych Karpat zewnętrznych, 

tłumaczono dotychczas przede wszystkim wpływem zróżnicowanej odpornością skał 

podłoża na formowanie głównych elementów strukturalnych. W myśl tej koncepcji 

odporne kompleksy skalne warstw magurskich wypełniające jądra synklin tworzą 

grzbiety, podczas gdy w mało odpornych skałach budujących jądra antyklin powstały 

obniżenia morfologiczne (Starkel 1969, 1972; Baumgart-Kotarba 1974; Jakubska 1987). 

Z tektoniką wiązano natomiast zmiany przebiegu grzbietów. Według najnowszych 

badań nad rozwojem orogenu karpackiego i jego rzeźby, istotną rolę w kształtowaniu 

piętrowości rzeźby odegrał charakter formowania się pryzmy orogenicznej, spiętrzanej 

ku północy, w którym najwcześniej doklejone elementy tektoniczne (jednostka magur

ska, południowa część jednostki śląskiej) zajmują najwyższą pozycję hipsometryczną 
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(tworząc współcześnie beskidzkie piętro rzeźby), zaś elementy tektoniczne najpóź

niej doklejone - zajmują najniższą pozycję hipsometryczną (pogórza) (Jankowski, 

Margielewski 2012, 2014). Według tych koncepcji, elewowanie Pasma Babiogórskiego 

było związane z izostatycznym wyniesieniem górotworu w strefie przydyslokacyjnej 

uskoków normalnych (Jankowski, Margielewski 2014).

Na obszarze Pasma Polic wyróżniano dotychczas trzy poziomy zrównań, mające 

być efektem rzekomej peneplenizacji Karpat. Powierzchnie te występują na poziomach 

wysokościowych: 700-800 m n.p.m. (tzw. poziom śródgórski), 600-700 m n.p.m. 

(tzw. poziom pogórski) oraz 70-100 m wysokości względnej (poziom przydo- 

linny) (Starkel 1988; Baumgart-Kotarba 1974; Baumgart-Kotarba i in. 1976; Henkiel 

1978; Zuchiewicz 1995). Jednakże w świetle najnowszych badań z pewnością są one 

powierzchniami strukturalnymi (denudacyjnymi) nawiązującymi do odporności skał 

podłoża (Zuchiewicz 2010; Jankowski, Margielewski 2012, 2014).

Charakterystyka rzeźby

Grzbiety
Główny grzbiet Pasma Polic rozciąga się na długości około 20 km i ma przebieg gene

ralnie prostolinijny, zbliżony do kierunku W-E (ryc. 1). W rejonie Okrąglicy (1239 m

Fot. 2. Północne stoki Pasma Polic widziane z Makowskiej
Góry (fot. P. Gigoń)

n.p.m.) skręca o ok. 45° w kie

runku N, zaś w rejonie Cylu Hali 
Śmietanowej (1298 m n.p.m.) 

zmienia kierunek o 90° ku połu

dniowi. Wysokości względne pasma 

sięgają natomiast 800-900 m (od 

poziomu koryta rzeki Skawicy). 

Grzbiet, utworzony w odpornych 

piaskowcach magurskich, ma cha

rakter twardzielcowy (Starkel 1972, 

Baumgart-Kotarba 1974; Jakubska 

1987). Generalnie nawiązuje on prze

biegiem do kierunku osi struktur fał

dowych, zaś w jego obrębie widoczne 

są kulminacje: Syhlec (1151 m n.p.m.),
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Diablak_______

Ryc. 1. Numeryczny model terenu (LiDAR) Pasma Polic

Cyl Hali Śmietanowej (1298 m n.p.m.), Police (1369 m n.p.m.), Jasna Grapa (1241 m 

n.p.m.), Okrąglica (1239 m n.p.m.), Urwanica (1118 m n.p.m.), Naroże (1067 m n.p.m.), 

Judaszka (841 m n.p.m.) i Cupel (887 m n.p.m.). Szerokie spłaszczenia na grzbietach 

i poszczególnych kulminacjach, mają charakter powierzchni strukturalnych nawiązu

jących do dużej odporności budują

cych je utworów (grubo i średnioła- 

wicowych piaskowców magurskich). 

Od grzbietu głównego odchodzą 

liczne grzbiety boczne, w większości 

niemal pod kątem prostym. Są one 

niższe od grzbietu głównego, zaś ich 

wysokości względne zwykle nie prze

kraczają 200 m (fot. 2). W obrębie 

grzbietu głównego można wyróżnić 

co najemnej dwa wyraźne spłasz

czenia strukturalne występujące na 

wysokościach 700-800 m n.p.m. 

oraz 600-700 m n.p.m. (fot. 3). 

Załomy strukturalne występujące 

w obrębie grzbietu oraz stoków Fot. 3. Spłaszczenie strukturalne w obrębie grzbietu Oblaka 
(fot. P. Franczak)
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Fot. 4. Przełęcze (łuszczyńskie i Skawickie Polany) wykształ
cone w obrębie grzbietów opadających ku północy od głów
nego grzbietu Pasma Polic (fot. P. Franczak)

wynikają głównie ze zróżnicowa

nia odporności skał (skały odporne 

budujące szczytowe partie grzbie

tów są podścielone utworami 

podatnymi, m.in. warstwami hie

roglifowymi, warstwami belowe- 

skim (fot. 4). Nie można także 

wykluczyć ich związku z gęstością 

i dyspersją kierunków spękań towa

rzyszących dyslokacjom, strefom 

ścięć tektonicznych, jak również 

z obecnością podatnych na denu

dację melanży tektonicznych (zwią

zanych z procesem nasuwczym) 

(Jankowski, Margielewski 2012, 

2014; Jankowski 2015).

W grzbietowych partiach pasma 

występują również terasy krioplana- 

cyjne, które najwyraźniej zaznaczają 

się w południowo-zachodniej części grzbietu Polic. Terasy te zbudowane są z kilku 

schodowo ułożonych powierzchni o niewielkich nachyleniach oddzielonych stromymi 

progami (Baumgart-Kotarba 1971,1974).

Stoki
Stoki w obrębie Pasma Polic charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem wykształ

cenia, nachylenia oraz ekspozycji. Zauważalna jest również wyraźna asymetria 

pomiędzy stokami południowymi, a północnymi głównego grzbietu. Północne stoki 

charakteryzują się bardzo dużymi nachyleniami (ponad 35") natomiast stoki połu

dniowe mają mniejsze nachylenia (15-30") i są zdecydowanie bardziej połogie od pół

nocnych (ryc. 2,3). Stoki południowe są także znacznie dłuższe od północnych i mniej 

rozczłonkowane. Wyraźna różnica w nachyleniach stoków północnych i południowych 

jest głównie następstwem monoklinalnego zapadania warstw skalnych ku południowi 

w stronę Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W skali całego pasma do zestromiania pół

nocnych stoków i ich większego rozczłonkowywania, przyczyniają się w głównej mie

rze leje źródłowe, dość licznie występujące na tym obszarze. Erozja rozwijana w obrębie 

lejów źródłowych jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i odmładzaniu osuwisk 

w ich obrębie, zwłaszcza na północnych stokach Pasma Polic. Stoki południowe mają
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A Police szczyty

--------- cieki
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Ryc. 3. Mapa nachyleń stoków w obrębie Pasma Polic
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generalnie przebieg zgodny z kierunkiem zapadania warstw i na niemal całej swojej 

długości stopniowo obniżają się ku dolinom Bystrzanki i Zubrzycy. Stoki te są w nie
wielkim stopniu porozcinane dolinami wciosowymi. Średnie nachylenie stoków połu

dniowych wynosi 13,9°. Dominują te o nachyleniu do 30° (85%). Większe nachylenia 

stoków przekraczające 30°, występują jedynie na obszarach przekształcanych przez 

ruchy masowe (stanowią one 2,4% powierzchni stoków). Obszary te znajdują się 

głównie w lejach źródłowych potoków oraz w przydolinnej części potoku Zakulawka. 

Stoki północne charakteryzują się nieco większym średnim nachyleniem od połu

dniowych, wynoszącym tu 15,1°. Dominują stoki o nachyleniu do 30° (94%), jednak 

te przekształcone przez skarpy osuwisk często przekraczają 30° (1,4%). Aż 67,7% sta

nowią natomiast stoki o nachyleniu 5-100. Największe nachylenia stoków na opisywa

nym obszarze, występują w źródłowym odcinku Skawicy Górnej i potoku Głębokiego, 

w mniejszym stopniu również w źródłowych odcinkach Skawicy Sołtysiej i Roztoki 

(ryc. 3). Stosunkowo dużymi nachyleniami cechują się także stoki zachodniej części 

pasma (w zlewni Jaworzynki), gdzie są one transformowane głębokimi osuwiskami. 

Z kolei w północnej części pasma, w obrębie grzbietów sąsiadujących bezpośrednio 

z doliną Skawicy, zaznacza się duże zróżnicowanie nachylenia stoków (część z nich 

stanowią zbocza dolin). W zachodniej części stoki te cechują się niewielkim nachyle

niem (15-250) aż po dolinę Roztoki. Z kolei pomiędzy dolinami Roztoki, a Juszczynki 

nachylenia stoków są większe i wynoszą 25-40° (ryc. 3). Na stokach Pasma Polic opada

jących ku północy, jak i w kierunku Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, występuje również 

wyraźne zróżnicowanie ekspozycji stoków (ryc. 4). W dolinie Skawicy dominują stoki 

zorientowane ku północy (ekspozycja N oraz NW i NE). Stoki o ekspozycji zachod

niej dominują w zlewni Jaworzynki, a z kolei o ekspozycji południowej - w zlewni 

Bystrzanki.

W obrębie bocznych grzbietów dominują stoki wypukło-wklęsłe, w wielu przypad

kach będące stokami krawędziowymi, z wyraźnymi załomami na granicy warstw skal

nych charakteryzujących się różną odpornością. Przykładem może tu być Suchy Groń, 

gdzie krawędź morfologiczna (załom) powstała na kontakcie odpornych piaskowców 

magurskich budujących szczytowe partie grzbietu i podścielających je warstw hierogli

fowych. Najbardziej strome odcinki stoków, podobnie jak grzbiet główny, założone są 

w obrębie odpornych piaskowców magurskich. Dolne części stoków są wklęsłe, a ich 

nachylenie nie przekracza 20°, co jest związane z występowaniem tu małoodpornych 

skał. Większe nachylenia stoków w obrębie grzbietów bocznych występują jedynie 
w rejonie przełomowych odcinków dolin rzecznych (m.in. wypukłe stoki Śmietarniaka 

sąsiadujące z przełomową doliną Skawicy Sołtysiej).

Na znacznej części obszaru stoki pokryte są utworami zwietrzelinowymi i delu- 

wialnymi, utworzonymi głównie z jednolitego materiału gliniasto-gruzowego i piasku
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Ryc. 4. Mapa ekspozycji stoków w obrębie Pasma Polic

gliniastego. Miąższość utworów pokrywowych jest niewielka, wzrasta jedynie w obrę

bie spłaszczeń podstokowych, gdzie przekracza 3 m. Z kolei w centralnej części pasma, 

w materiale pokrywowym dominuje materiał koluwialny, związany z procesami osuwi

skowymi. Utworom tego typu towarzyszą liczne blokowiska i wychodnie skalne.

Osuwiska

Procesy osuwiskowe są powszechne w Karpatach fliszowych, prowadząc do znacznych 

zmian w rzeźbie stoków (Starkel 1960; Ziętara 1968; Kotarba 1986; Łajczak i in. 2014; 

fot. 5), jak również warunkując kierunki dalszego rozwoju procesów rzeźbotwórczych 

(Ziętara 1969; Jakubowski 1974; Klimaszewski 1978; Bober 1984; Margielewski 1992; 

Bajgier-Kowalska 2005). Ruchy masowe (w tym zwłaszcza osuwiska) należą także 

do najważniejszych procesów transformujących także rzeźbę Pasma Polic (Jakubska 

1987). Ich powstanie warunkowane jest budową geologiczną obszaru, która sprzyja 
formowaniu tu zarówno głębokich osuwisk (a nawet rozbudowanych stref osuwisko

wych), jak i mniejszych form osuwiskowych. Charakterystycznymi elementami rzeźby
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Fot. 5. Waty koluwialne w obrębie osuwiska na północnym 
stoku Cyla Hali Śmietanowej (Kiczorki) (fot. P. Franczak)

osuwiskowej na tym obszarze są: 

wysokie na kilkanaście metrów 

ściany skalne (pozostałości skarp 

wielkich osuwisk), głębokie rowy 

rozpadlinowe, rozległe blokowiska, 

a także formy skałkowe i jaskinie.

Wpływ ruchów masowych na 

rzeźbę Pasma Polic nie był do tej 

pory przedmiotem szczegóło

wych opracowań. Informacje doty

czące osuwisk zawarte były jedynie 

w pracy O. Jakubskiej (1987) oraz 

pracach odnoszących się do tema

tyki jaskiń osuwiskowych (Franczak 

2011, 20i3b; Franczak i in. 20i6a,b).

Rzeźba osuwiskowa była jednak przedmiotem licznych badań prowadzonych w obrę

bie sąsiedniego masywu Babiej Góry (Ziętara 1958, 1962, 2000; Alexandrowicz 1978; 

Łajczak 1998, 2014; Bajer-Kowalska 2003; Wójcik i in. 2010; Łajczak i in. 2014; Kłapyta 

2015; Kłapyta, Kolecka 2015). Największe znaczenie morfotwórcze na badanym obsza

rze, mają niewątpliwie osuwiska rotacyjne i złożone (typu „complex") oraz spływy gru- 

zowo-błotne (zob. Dikau i in. 1996; Margielewski 2009). Procesy odpadania zachodzą 

jedynie punktowo w obrębie stromych, skalistych skarp osuwiskowych (m.in. osuwisko 

Łysina) oraz w podcięciach erozyjnych większych cieków.

Rozmieszczenie osuwisk w Paśmie Polic jest nierównomierne (ryc. 5). Zajmują one 

łącznie 12,9% powierzchni stoków i zboczy dolin badanego obszaru (ok. 18,5 km2). 

Ta wysoka wartość wskaźnika osuwiskowości powierzchniowej 11,7-22,4% jest zbli

żona do obliczonej dla Pasma Lubania (Buczek 2013) oraz północnej części Beskidu 

Niskiego (Bober 1984; Długosz 2011). Wskaźnik ten obliczony dla Pasma Polic osiąga 

większe wartości niż wartości podawane dla Magurskiego Parku Narodowego (7,0%; 

Margielewski i in. 2013) lub Pogórza Gubałowskiego (6,4%; Długosz 2011). Podobnie 

jak, w całych Karpatach, większość osuwisk w Paśmie Polic powstała w strefie wystę

powania silnie spękanych, gruboławicowych piaskowców magurskich, podścielonych 

utworami podatnymi na osuwanie (warstwy hieroglifowe; Bober 1984). Ważną rolę 

w inicjowaniu ruchów masowych odgrywają także spękania ciosowe oraz dyslokacje 

wpływające na typ przemieszczeń grawitacyjnych (Margielewski 2009).

Przeprowadzone analizy wykazały zróżnicowanie przestrzenne w rozmieszcze

niu osuwisk na obszarze Pasma Polic, na tle ekspozycji stoków, ich poszczególnych 

klas wysokościowych, a także powierzchni zlewni. Osuwiska obejmują większą
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Ryc 5. Rozmieszczenie osuwisk na obszarze Pasma Polic (A) i wskaźnik osuwiskowości w poszczególnych 
zlewniach (B)
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powierzchnię południowych stoków Pasma Polic (ok. 17%; 10,6 km2), niż północnych 

(9,7%; 7,9 km2) (ryc. 6). Największy udział powierzchni objętych ruchami masowymi 

na południowych stokach Pasma Polic, jest obserwowany w klasie wysokościowej

A | [m n.p.n.]

B
[m n.p.n.]

Ryc. 6. Powierzchnia osuwisk (A) oraz udział osuwisk (B) w poszczególnych piętrach wysokościowych w obrębie 
Pasma Polic
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900-1000 m n.p.m. (34,4%). Na północnych stokach porównywalnie wysoki udział 

powierzchni osuwisk w ogólnej powierzchni stoków, jest widoczny w klasach: 

900-1000 m n.p.m. (36,4 %) oraz 1100-1200 m n.p.m. (33,5 %). Stoki Polic (1369 m 

n.p.m.) charakteryzują się największym wskaźnikiem osuwiskowości w skali całego 

pasma (ryc. 6B). W podziale na zlewnie, wśród dużych zlewni najwyższym wskaźni

kiem charakteryzują się dwie: Ciśniawy (30,2%) i potoku Kamycko (30,6%). Wynika 

to z niewielkiej ilości osuwisk występujących w dolnej części zlewni Skawicy Sołtysiej 

i Skawicy Górnej, których leje źródłowe niemalże w całości położone są w obrębie 

osuwisk.

Na badanym obszarze występują liczne formy rzeźby związane z rzeźbą osuwi

skową. Do najbardziej powszechnych należą różnego typu skarpy, zarówno skaliste 

(tworzące ściany skalne), jak i ziemne. Stanowią one miejsce oderwania mas skalnych 

i w zależności od uwarunkowań geologicznych (tj. czy powierzchnia oderwana została 

uformowana wzdłuż jednej, czy kilku powierzchni nieciągłości tektonicznych) mają 

przebieg amfiteatralny, linijny, klinowy, pilasty lub, w przypadku wtórnych ruchów 

osuwiskowych, złożony (Margielewski 2009). Rozległe osuwiska powstałe na północ

nych stokach Pasma Polic, posiadają skomplikowany przebieg skarp z dominacją tych 

prostolinijnych i amfiteatralnych. U podnóża skarp osuwiskowych znajdują się rozległe 

pakiety skalne lub ich zespoły (tzw. płaty osuwiskowe), porozdzielane rowami rozpa- 

dlinowymi. Zwykle w niższych partiach osuwisk znajdują się także wały koluwialne 

o wysokości dochodzącej nawet do kilkudziesięciu metrów. Formy rzeźby osuwiskowej 

wpływają na powstawanie wyraźnych spłaszczeń w obrębie stoków, jak też niewielkich 

kulminacji. Przykładem wieloetapowego osuwiska, z licznymi pakietami i rowami roz- 

padlinowymi, jest osuwisko położone w leju źródłowym potoku Kamycko, na połu

dniowym stoku Okrąglicy (1239 m n.p.m.; ryc. 8). Interesujący zespół skarp o prze

biegu klinowym, tworzy z kolei grupa osuwisk zlokalizowanych na południowym 

stoku góry Naroże (1067 m n.p.m.; ryc. 7). Pakiety osuwiskowe rozdzielone rowami 

rozpadlinowymi często posiadają skaliste, pionowe ściany wysokości 3-5 m (fot. 6). 

W obrębie rowów rozpadlinowych, często występują niewielkie obiekty jaskiniowe 

(m.in. na Okrąglicy oraz Górze Broski). Najlepiej wykształcone zespoły rowów rozpa

dlinowych znajdują się w obrębie: osuwiska Kopistę na południowo-zachodnim stoku 

góry Broski (1235 m n.p.m.), osuwiska na północnym stoku góry Broski oraz osuwiska 

na Okrąglicy (1239 m n.p.m.). Z kolei na północno-zachodnim stoku Góry Burdelowej 

(762 m n.p.m.) powstały dwa rowy rozpadlinowe o przebiegu równoległym do doliny 

Cadyńki, stanowiące inicjalne stadium rozwoju osuwiska. Pierwszy z nich ma długość 

400 m, a drugi 100 m (ryc. 9). W obrębie grzbietu Suchego Gronia wznoszącego się 

ponad Polaną Patoręczną powstały trzy rowy rozpadlinowe o przebiegu południko

wym (o długości od 80 do 110 m) oraz kolejny rów o przebiegu równoleżnikowym.
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Ryc. 7. Osuwiska o klinowym przebiegu skarp, na południowych stokach Pasma Polic w obrębie głównego grzbie
tu pomiędzy Urwanie^ a Narożem. Numeryczny model terenu (UDAR)

Fot. 6. Rów rozpad I i nowy w osuwisku na Okrąg I icy 

(fot. P. Franczak)
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Ryc. 8. Osuwisko na południowym stoku Okrągl icy. Numeryczny model terenu (UDAR)

Ich głębokość wynosi 2-4 m. Z kolei powyżej osuwiska Kopistę na stokach góry Broski, 

znajduje się rów stokowy o głębokości 15 m i szerokości ok. 60 m, który w dolnej czę

ści stopniowo rozszerza się do ok. 150 m i tworzy tu charakterystyczny podwójny 

grzbiet (ryc. 12). Jak już wcześniej wspomniano w Paśmie Polic, występują także głę

bokie skalne osuwiska oraz strefy osuwiskowe typu „complex” (zob. Dikau i in. 1996; 

Margielewski 2009). Formy te posiadają wyraźne skarpy, rozlegle blokowiska oraz 

rynny osuwiskowe przecinające się niejednokrotnie, co świadczy o częstym odmła

dzaniu osuwisk. Strefy osuwiskowe niejednokrotnie łączą się ze sobą obejmując 

powierzchnie całych lejów źródłowych potoków. Dolne partie tych stref osuwisko

wych niejednokrotnie są przekształcane przez spływy gruzowo-błotne, dochodzące 

nawet do dna dolin (m.in. górny odcinek Skawicy Sołtysiej), co prawdopodobnie 

mogło również prowadzić do awulsji kort.

Jedna z największych stref osuwiskowych na analizowanym obszarze znajduje 

się w górnej części zlewni Skawicy Sołtysiej (ryc. 5A). Obejmuje ona swoim zasię
giem północne stoki głównego grzbietu pasma, pomiędzy kulminacjami Polic 

(1369 m n.p.m.) i Suchego Gronia (1174 m n.p.m.), sięgając niemal do przysiółka Sucha
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Góra Burdelowa
[762 m n.p.m.]

Ryc. 9. Rowy rozpadlinowe (grzbietowe) na południowo- 
zachodnim stoku Burdelowej Góry. Numeryczny model 

terenu (UDAR)

Góra w Skawicy. Ma ona powierzch

nię 3,1 km2 i złożona jest z kilku 

mniejszych form osuwiskowych 

różnych typów, powstałych w trak

cie kolejnych etapów odmładzania 

strefy osuwiskowej. Najbardziej 

charakterystycznymi elementami 

tej strefy są osuwiska zwane Łysina 

oraz Okrąglica. Osuwisko Łysina 

o powierzchni 0,61 km2 i długości 

aż 1,25 km (ryc. 10), obejmuje rozle

gły obszar północnych i północno- 

-zachodnich stoków poniżej kulmi

nacji Kocia Łapa (1182 m n.p.m.), 

sięgając od wododziału, aż do strefy 

łączenia się źródłowych odcinków

Skawicy Sołtysiej (Franczak i in. 20i6a). Osuwisko posiada skalistą, amfiteatralną 

skarpę główną o wysokości dochodzącej do 130 m i średnim nachyleniu 520. Skarpa 

ta należy do najwyższych w polskich Karpatach fliszowych. Materiał został najprawdo

podobniej przemieszczony w formie rozległego pakietu o długości 425 m i wysokości 

dochodzącej do 60 m. W górnej części jest on spłaszczony, a w dolnej uległ dezintegra

cji. U podnóża skarpy rozciąga się rów osuwiskowy o łukowatym przebiegu, długości 

250 m i średniej głębokości 2-3,5 m- Rozpoczyna się on dużym owalnym zagłębieniem 

bezodpływowym, a kończy w północno-zachodniej części blokowiskiem, w obrębie 

którego średnica bloków dochodzi do 5 m (fot. 7; Franczak 2011). Niżej zlokalizowany 

pakiet rozcięty jest przez rów rozpadlinowy o długości ok. 320 i głębokości dochodzą

cej do 1,5 m. Rów ten oddziela spłaszczony fragment pakietu osuwiskowego od podłuż

nego, wału koluwialnego osiągającego wysokość do 6 m.

Osuwisko Okrąglica powstałe na południowo-zachodnim stoku Okrąglicy 

(1239 m n.p.m.) jest zespołem form osuwiskowych o łącznej powierzchni 0,75 km2, 

który obejmuje niemal cały lej źródłowy jednego z dopływów Skawicy Sołtysiej (ryc. 11). 

Kopułę szczytową Okrąglicy rozcina szereg rowów rozpadlinowych. Generalnie rozwi

nięte są one niemal równoleżnikowo (SW-NE) jedynie w zachodniej części występują 

dwa rowy brzeżne o przebiegu południkowym. Najdłuższe spośród rowów Okrąglicy 

mierzą do 90 m, a ich głębokość dochodzi nawet do 5 m. W obrębie kopuły szczyto

wej występują także liczne szczeliny skalne stanowiące inicjalne stadium dezintegracji 

strukturalnej prowadzącej do powstania jaskiń lub rowów rozpadlinowych (Franczak, 

Buczek 2011; Franczak 20133; Franczak i in. 2oi6a,b). Górna część stoku wraz z zespołem
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| ;»*>*! spływ gruzowo-blotny ------ powierzchnia poślizgu 0 200 m
Ryc. 10. Rzut terenu (A) oraz przekrój podłużny (B) przez osuwisko Łysina
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Fot. 7. Blok skalny piaskowca magurskiego w obrębie osuwiska na Łysinie (fot. S. Szafraniec)

kopuły szczytowej rowy rozpadlinowe (B).
Numeryczny model terenu (UDAR)
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rowów rozpadlinowych ograniczona jest przez stromą, miejscami skalistą skarpą 

główną osuwiska o wysokości dochodzącej do 40 m. Poniżej znajduje się rozległy płat 

osuwiskowy rozcięty w dolnej części przez wtórne osuwiska. Osuwisko swoim zasię

giem objęło również dno doliny na długości ok. 1,1 km. Rozcinający go ciek, dowiązuje 

swoim profilem podłużnym do rzeźby powierzchni jęzora osuwiskowego, powodując 

powstanie charakterystycznego dla obszarów osuwiskowych „schodowego” kształtu 

profilu podłużnego cieku (Korup i in. 2006).

Formy osuwiskowe Pasma Polic przypominają swoim wykształceniem osuwiska 

Masywu Babiej Góry. Niejednokrotnie towarzyszą im formy skałkowe, jaskinie oraz 

jeziora i torfowiska, wpływające na georóżnorodność tego obszaru. Osuwiska trans

formujące podłoże, w istotny sposób wpływają tu również na zróżnicowanie siedli

skowe obszaru, kształtując jego bioróżnorodność (Alexandrowicz, Margielewski 2010). 

Ze względu na zmiany warunków mikroklimatycznych, rzeźby stoków, właściwości 

gleb, czy też stosunków wodnych, obszary osuwiskowe są miejscami o dużym zna

czeniu ekologicznym (Margielewski 1999; Alexandrowicz i in. 2003; Alexandrowicz, 

Margielewski 2010). Powstałe w wyniku aktywności osuwiskowej formy rzeźby, 

są istotnym komponentem środowiska przyrodniczego gór (Margielewski 1999; 

Alexandrowicz, Margielewski 2010).

Formy dolinne i korytowe

Pasmo Polic znajduje się w górnej części zlewni Skawy (zlewisko Morza Bałtyckiego) 

oraz częściowo (10,1% powierzchni pasma), w zlewni Czarnej Orawy (zlewisko Morza 

Czarnego). Pod względem zróżnicowania sieci rzecznej, Pasmo Polic można podzielić 

na trzy części:

1) część północna i północno-zachodnia, odwadniana przez Skawę i Skawicę wraz 

z dopływami (bez Bystrzanki i Jaworzynki);
2) część południowa i południowo-wschodnia, odwadniana przez Bystrzankę z dopły

wami (zlewnia Skawy) oraz dopływy Czarnej Orawy, m.in. Biały i Czarny Potok;

3) część południowo-zachodnia, odwadniana przez Jaworzynkę (zlewnia Skawy).

Podział ten determinowany jest położeniem dolin względem głównego grzbietu 
pasma oraz jednego z bocznych grzbietów, odchodzącego od Cylu Hali Śmietanowej 

(1298 m n.p.m.) w kierunku zachodnim przez Mosorny Groń (1045 m n.p.m.). Różnice 

w budowie geologicznej poszczególnych części pasma mają odzwierciedlenie w rzeźbie 

i sieci hydrograficznej.

Dolina Jaworzynki stanowi część dużej, amfiteatralnej doliny, zamkniętej od połu
dnia Masywem Babiej Góry (Diablak - 1725 m n.p.m.). Jaworzynka płynie w kierunku 

północno-zachodnim, łącząc się w Zawoi Widłach z Czatożanką, odwadniającą Babią
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c

\<X\ piaskowce magurskie warstwy hieroglifowe
| | materiał koluwialny ------ powierzchnia poślizgu

Ryc. 12. Osuwisko Kopistę. Numeryczny model terenu (LiDAR) (A), przekrój podłużny przez osuwisko (B) i przez rów 
grzbietowy w jego obrębie (C)
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Górę i Grupę Mędralowej (Mędralowa - 1169 m n.p.m.) w Skawicę. Prawobrzeżna 
część zlewni Jaworzynki wraz z Potokiem od Hali Śmietanowej i Główniakiem odwad

nia południowe stoki Mosornego Gronia oraz zachodnie stoki grzbietu od Cylu Hali 
Śmietanowej do Przełęczy Lipnickiej (1010 m n.p.m.).

Północna część pasma odwadniana jest przez Skawicę i Skawę i ich dopływy, które 

mają przebieg zbliżony do południkowego. Potoki rozcinają stoki głównego grzbietu 

Pasma Polic, po czym przepływają przez przełęcze utworzone w obrębie siodła Policy, 

gdzie spadki podłużne cieków ulegają zmniejszeniu. Przed ujściem do Skawicy lub 

Skawy potoki utworzyły przełomowe odcinki dolin wypreparowane pomiędzy izolowa
nymi wzniesieniami, m.in. Śmietarniakiem (765 m n.p.m.), Oblakiem (871 m n.p.m.), 

Jaworem (865 m n.p.m.) stanowiącymi kulminacje w obrębie grzbietów odchodzących 

od głównego grzbietu na północ. Większość dolin rzecznych północnej części pasma 

przebiega poprzecznie do rozciągłości struktur geologicznych i niezgodnie anaklinal- 

nie (Jakubska 1987). Zarówno stoki północne, jak i zachodnie założone są na czołach 

warstw co sprzyja powstawaniu głębokich dolin o stromych zboczach, zwykle syme

trycznych (m.in. górny odcinek potoku Głębokiego). W najwyższych partiach dolin tej 

części pasma, znajdują się leje źródłowe przekształcane przez osuwiska, które wyście

lają pokrywy rumoszu skalnego. Największe tego typu formy występują w górnym 

odcinku Skawicy Sołtysiej. W górnych częściach dolin dominuje erozja denna, zaś 

w korytach rzecznych o niewyrównanym profilu podłużnym występują progi struk

turalne powstałe w obrębie bardziej odpornych skał. Ich wysokość wynosi przecięt

nie do 2-3 m, lecz najwyższe z nich mierzą do 5-8 m (m.in. na Mosornym Potoku, 

Skawicy Górnej i Rotni). W dolnych częściach dolin, gdzie spadek koryt jest mniejszy, 

powstały stożki napływowe. Koryta potoków wypełnione są utworami holoceńskimi, 

choć w wielu miejscach erozja denna spowodowała odsłonięcie skał podłoża (fot. 8; 

Jakubska 1987).

Południowo-wschodnia część Pasma Polic odwadniana jest przez Bystrzankę 

(dopływ Skawy) wraz z dopływami. Doliny dopływów Bystrzanki są znacznie krót

sze niż po północnej stronie pasma. Uwarunkowania geologiczne związane z zapada

niem warstw ku południu, miały znaczny wpływ na uformowanie krótkich dolin cha

rakteryzujących się dużymi spadkami koryt z występującymi w ich obrębie progami 

strukturalnymi założonymi na wychodniach odpornych piaskowców magurskich. 

Doliny przebiegają poprzecznie do struktur geologicznych, jednakże zgodnie z upa

dem warstw (kataklinalnie; Jakubska 1987). Baza erozyjna potoków odwadniających 

południowe stoki Pasma Polic (związana z wysoko położoną Kotliną Orawską) znaj

duje się wyżej niż po stronie północnej (ryc. 13). Południową część pasma odwadniają 

dopływy Czarnej Orawy. Największą doliną jest tu dolina Białego Potoku, który razem 

z Czarnym Potokiem tworzy Solawkę, która wpada do Zubrzycy - prawego dopływu
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Orawy. Spod Przełęczy Lipnickiej 

ukształtowanej pomiędzy Sokolicą 

i Syhlcem w kierunku południowo- 

-wschodnim spływa Syhlec, dopływ 

Czarnej Orawy. Występowanie 

tu Europejskiego Działu Wodnego 

przebiegającego przez Pasmo Polic 

(ma 10,45 km długości) może mieć 

wpływ na większe zróżnicowanie 

procesów hydromorfologicznych 

w ciekach odwadniających różne 

części pasma, m.in. za sprawą róż

nic w położeniu bazy erozyjnej 

północnego (Skawa) i południo

wego (Czarna Orawa) przedpola 

masywu Polic. Potoki spływające 

z Pasma Polic do zlewiska Morza 

Czarnego już po kilku kilome

trach wpływają bowiem do wysoko 

położonej śródgórskiej Kotliny 

Orawsko - Nowotarskiej.

Wszystkie cieki odwadniające 

Pasmo Polic mają charakter cie

ków górskich. Do końca XIX wieku 

potoki te rozwijały się bez znaczą

Fot. 8. Skalne koryto potoku Roztoka utworzone w obrębie 
piaskowców magurskich (fot. R Franczak)

cej ingerencji człowieka. Od 1907 

roku, w myśl galicyjskich Ustaw 

Kanałowych, rozpoczęto prace rek

tyfikacyjne, które miały doprowa

dzić do uregulowania koryta Skawy. 

U podnóża Pasma Polic, regulacja koryta Skawy, wiązała się ze zlikwidowaniem wie- 

lonurtowych odcinków rzeki (Witkowski 2015). Na dopływach Skawy antropopresja 

przejawiała się w lokalnych zabezpieczeniach brzegów i budowie jazów (fot. 9) co słu

żyć miało utrzymaniu kanałów zasilających lokalne młyny wodne lub stawy.

Stosunkowo niewielka ingerencja człowieka w dna dolin potoków spływających 

z Pasma Polic nie spowodowała zatrzymania procesów intensyfikujących erozję denną 

(fot. 10). W Suchej Beskidzkiej, położonej niedaleko granicy pasma dno koryta Skawy 

obniżyło się w XX wieku o 1,2 m (Wyżga i in. 2016). Do przyspieszenia erozji dennej

i
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długość [m]

Ryc. 13. Przekroje podłużne przez koryta Białego Potoku, Skawicy Sołtysiej i Cadyńki

przyczyniła się przede wszystkim regulacja cieków, która doprowadziła do zawęże

nia koryt i odcięcia obszarów dostawy rumoszu. Lokalna przewaga erozji dennej nad 

innymi procesami w korytach górskich cieków, zwłaszcza na obszarach gęsto zalud

nionych (dolina Skawicy i Skawy) spowodowała powstanie naprzemiennie położonych 

odcinków erozyjnych i akumulacyjnych koryt rzecznych, których występowanie nie 

jest już związana z obecnością stożków napływowych. Erozja denna spowodowała 

ograniczenie ryzyka powodzi, za sprawą pogłębienia koryt i odcięcia teras zalewowych, 

ale spotęgowała zagrożenie dla infrastruktury przekraczającej koryta, m.in. mostów 

i przekroczeń wodociągowych.

Większość górnych odcinków dolin charakteryzuje się profilem V-kształtnym 

o szerokości dna wynoszącym od kilku do kilkunastu metrów. Dopiero w środko

wym biegu, szerokość den dolin rozszerza się do około 30-50 m, a znacznie szersze są 

one w ich ujściowych odcinkach osiągając tu ok. 800 m (Skawicy i Bystrzanki). Tam 

też występują odcinki charakteryzujące się wzmożoną akumulacją osadów fluwial- 

nych. Największe nagromadzenia miąższach osadów fluwialnych powstało w ujścio

wym odcinku Bystrzanki do Skawy oraz na Skawicy w jej ujściowym odcinku oraz 

w środkowym biegu w Zawoi Dolnej. Na dopływach tych rzek największe powierzch

niowo odcinki akumulacyjne zachowały się do dnia dzisiejszego w dolnych odcinkach 

Skawicy Sołtysiej i Rotni. W obrębie głównych dolin występują liczne odcinki erozyjne,
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Ryc. 9. Tama zbiornika przeciwrumowiskowego na cieku Baranów Potoku (fot. A. Kołodziej)

Fot. 10. Erozja denna w obrębie koryta Jaworzynki w Zawoi Górnej, rozwinięta w piaskowcach magurskich 
(fot. P. Krzywda) 
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a do największego wcięcia koryta w dno doliny doszło w obrębie przełomu struktu

ralnego Skawicy na pograniczu Białki i Skawicy. Dno Skawicy wcięło się tam w alu- 

wia i głębiej skalne podłoże na głębokość 1012 m. Miejscami odcinki dolin rzecznych 

mają charakter gardzieli np. potok Głęboki oraz Skawica Górna w swym dolnym biegu. 

Wyjątek stanowi także dno Białego Potoku, które ze względu na wysoko położoną pod

stawę erozyjną na większości biegu jest szerokie a koryto mało wcięte.

Poziomy terasowe
W dolinach Skawy, Skawicy i Bystrzanki występuje kilka różnowiekowych poziomów 

włożonych teras skalno-osadowych (fot. 11). W ujściowych odcinkach bocznych dolin 

dopływów tych rzek, terasy te nadbudowane zostały stożkami napływowymi. Najlepiej 

zachowały się one w dolnym odcinku doliny Bystrzanki, w dolnym odcinku doliny 

Skawicy na odcinku od Zawoi Dolnej po dolinę Skawy oraz w dolinie Skawy przy 

wschodniej granicy Pasma Polic. W przypadku teras holoceńskich zachowały się one 

na całym opisywanym obszarze, natomiast terasy plejstoceńskie w pełnej sekwencji 

zachowały się jedynie w ujściowym odcinku Bystrzanki do Skawy. W pozostałych doli

nach występują one jedynie w postaci 

I97ąa,b; Paul, Ryłko 1984,1987).

Niewielki fragment teras powsta

łych w trakcie zlodowaceń połu- 

dniowopolskich zachował się 

w widłach Bystrzanki i Skawy na 

wysokości 15-25 m nad współ

czesnymi korytami obu rzek. Na 

wysokości 10 m nad korytem 

Bystrzanki zachowały się też osady 

starego stożka o miąższości 17 m 

zbudowanego z grubofrakcyjnych 

żwirów (Paul, Ryłko 1984, 1987). 

Z kolei w dolinie Skawicy w Białce, 

listwy tych osadów wznoszą się do 

wysokości 40 m ponad współcze

sne koryto (Książkiewicz 19743,b). 

Dobrze widoczne terasy powstałe 

w trakcie zlodowaceń środkowo- 

polskich zachowały się na wysoko

ści około 10 m nad współczesnym 

rąskich listew w obrębie stoków (Książkiewicz

Fot. 11. Osady terasy plejstoceńskiej Skawicy w Zawoi 
Centrum (fot. P. Franczak)
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korytem Bystrzanki w obrębie przysiółków Traczowa i Matyjaszkowa (w Bystrej 

Podhalańskiej) oraz po przeciwległej stronie doliny poniżej wcześniej wspomnia

nego terasu. Zaznacza się on także w dolinie Skawy lecz na wyższych wysokościach 

ponad korytem rzeki (15-20 m; Wójcik, Rączkowski 1994). Szczególnie dobrze rozwi

nięte terasy z zlodowacenia północnopolskiego rozciągają się na wysokości 2,5-7 m 

(Paul, Ryłko 1984,1987). W dolinie Skawicy ze względu na niżej położoną bazę ero

zyjną tej rzeki, terasy te położone są wyżej. Dobrze widoczne terasy żwirowo-glinia- 

ste znajdują się na wysokości około 7-10 m ponad współczesnym korytem rzeki na 

jej prawym brzegu w Skawicy. Łączą się one z terasami żwirowymi prawobrzeżnych 

dopływów Skawicy m.in. Skawicy Sołtysiej. Niższe terasy Skawicy wznoszą się na 

wysokości 3-6 m (przechodząc w rozległy stożek napływowy Skawicy) oraz na wyso

kości 2-3 m (Książkiewicz 19743,b).

W obrębie niektórych stożków napływowych zachowały się kopalne torfowiska 

pogrzebane pod osadami aluwialnymi. Analiza osadów tych torfowisk umożliwa 

rekonstrukcję paleośrodowiska badanego obszaru. Jedno takie stanowisko znajduje się 
u podnóża Łysiej Góry nad Skawą (Środoń 1952).

Współczesne procesy morfogenetyczne
W obrębie Pasma Polic rodzaj i natężenie działających procesów morfogenetycznych 

jest uwarunkowane budową geologiczną terenu, jego rzeźbą, typem pokryw stoko

wych, warunkami klimatycznymi oraz typem użytkowania ziemi. Do najważniejszych 

procesów współcześnie kształtujących obszar Pasma Polic zalicza się: ługowanie, odpa

danie, osuwanie, spełzywanie (głównie pokryw zwietrzelinowych), spłukiwanie, erozja 

linijna, sufozją oraz saltacja wykrotową.

Ważnym procesem zachodzącym w obrębie utworów budujących Pasmo Polic 

jest ługowanie. Proces ten w obrębie obszarów zbudowanych z warstw magurskich 

może powodować roczne odprowadzanie 91 ton soli z powierzchni 1 km2 (Welc 1985). 

Prowadzi on do średniego rocznego obniżania powierzchni terenu rzędu 0,01-0,1 mm 

(Starkel 1977). W dotychczasowych badaniach stwierdzono że intensywność denudacji 

chemicznej jest w obrębie wielu karpackich stoków około dziesięciokrotnie wyższa niż 

intensywność denudacji mechanicznej (Gerlach 1976).

Proces odpadania i obrywania zachodzi w obrębie stromych ścian skalnych, głównie 

w obrębie: skarp osuwiskowych, form skałkowych (fot. 12) oraz wysokich podcięć ero

zyjnych w korytach rzek. Intensywność tego procesu nie jest duża, w związku z czym 

nie odgrywa on istotnej roli we współczesnym rozwoju rzeźby Pasma Polic.
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Najbardziej powszechnym proce

sem morfotwórczym w Paśmie Polic, 

są ruchy masowe (głównie osuwa

nie). Proces ten powoduje znaczne 

zmiany w rzeźbie stoków i lejów 

źródłowych. W przypadku osuwisk 

powstałych w wyższych partiach 

grzbietu, może on także bezpośred

nio wpływać na przebieg grzbie

tów górskich poprzez cofanie ścian 

skarp osuwiskowych i łączenie się 

osuwisk różnego wieku. Osuwiska 

zajmują 12,9% powierzchni Pasma 

Polic. Licznie występują tu głębo

kie osuwiska skalne, obecnie nieak

tywne. Mniejsze formy osuwiskowe 

mogą się rozwijać w obrębie zboczy 

niewielkich dolinek wciosowych 

(Niemirowski 1983). Tego typu 

Fot. 12. Blok skalny przemieszczony w wyniku odpadania na 

osuwisku Łysina (fot. P. Franczak)

formy powstały m.in. w 2010 oraz 2014 r. po intensywnych opadach. Obok osuwisk, 

procesem w istotny sposób wpływającym na transformację rzeźby, są spływy gruzowo- 

-błotne, powodujące gwałtowne przemieszczanie mas zwietrzelinowych i skalno-zwie- 

trzelinowych. Do intensyfikacji tych procesów dochodzi podczas większych zdarzeń 

opadowych, kiedy przekraczane są wartości progowe (Ziętara 1968). Na analizowanym 

obszarze, powstanie tego typu form, obserwowano m.in. w 2010 r. w obrębie Łysiny, po 

ulewnych opadach.

Procesy spłukiwania na obszarze Pasma Polic nie odgrywają większej roli w transfor

macji rzeźby obszaru. Jest to spowodowane tym, że większość obszaru Pasma Polic jest 

zdominowana przez lasy bądź tereny łąkowe. Na obszarach leśnych ściółka, natomiast 

w obszarach łąkowych gęsta roślinność trawiasta, uniemożliwiają uruchamianie mate

riału mineralnego przez wodę spływającą po stoku (Starkel 1960). Ponadto stoki zale

sione, sprzyjają infiltracji wody opadowej, dzięki czemu większy jest udział spływu 

śródpokrywowego niż powierzchniowego w odprowadzaniu materiału zwietrzelino- 

wego (Słupik 1973). Pomiary wielkości spłukiwania na obszarach leśnych i łąkowych 

wykazały roczne obniżanie terenu na poziomie odpowiednio 0,00016 i 0,0002 mm 

(Gerlach 1976). Większą efektywnością charakteryzuje się erozja związana ze spłuki

waniem linijnym, która występuje w obrębie szlaków turystycznych oraz użytkowa

nych dróg leśnych (fot. 13; Wójcik 2014). Podczas dużych opadów może ona również
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występować w obrębie lejów źró

dłowych, osuwisk oraz suchych 

dolin denudacyjnych.

Na stokach powszechnie wystę

puje proces spełzywania. Polega 

on na pełznięciu wierzchniej war

stwy pokrywy zwietrzelinowej pod 

wpływem jej zwilgocenia. Jednak 

tempo tego procesu jest bardzo 

wolne, większe wartości przyjmuje 

jedynie w obrębie stref gdzie pod 

powierzchnią występuje warstwa 

nieprzepuszczalna powodująca gro

madzenie się wody w obrębie zwie- 

trzeliny (Starkel 1960). T. Gerlach 

(1966) dokonując pomiaru tempa 

spełzywania w takich miejscach 

uzyskał wartości w przedziale 0,3-7 

cm/rok.

W Paśmie Polic, wskutek sil

nych wiatrów relatywnie często 

dochodzi do powstawania zwar

tych powierzchni wiatrowałowych 

(Franczak 2013C). Są one efektem 

saltacji wykrotowej, powszechnie 

występującej na zalesionych obsza

rach górskich (fot. 14; Kotarba 1970; 

Gerlach 1976; Pawlik 2012, 2013).

Fot. 13. Rynna erozyjna powstała w wyniku gwałtownego powalenia drzewa wraz z jego sys- 
opadu burzowego w Skawicy na północnym stoku Groni ternem korzeniowym. W wyniku

Proces ten zachodzi w przypadku

gającego do korzeni drzewa, a po obsypaniu tego materiału i całkowitym rozkła

dzie drzewa, powstaje charakterystyczny mikrorelief złożony z kopców i zagłębień 

(Gerlach 1960, 1976). W obrębie wiatrołomów powstałych w podszczytowych par

tiach Polic średnia objętość materiału w pojedynczej karpie korzeniowej wynosi 

1,37 m’ (Franczak 2013C).

(fot. R Franczak) tego następuję przemieszczenie 

materiału mineralnego przyle-
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Do procesów modelujących stoki 

należy także sufozją. W dotychczaso

wych badaniach stwierdzono, że pro

ces sufozji jest bardziej powszechny 

we wschodniej części Karpat, ze 

względu na występowanie tam miąż

szach pokryw pylastych, bardziej 

podatnych na działanie tego pro

cesu (Starkel 1960). Jednak brak jest 

szczegółowych badań nad sufozją 

w zachodniej części Karpat. Proces 

ten oprócz transportu materiału sie

cią podziemnych kanałów prowadzi 

także do zwiększania fragmentacji 

stoku, poprzez powstawanie form 

takich jak studnie i zapadliska sufo- 

zyjne, czy ślepe dolinki (Bernatek 

2015; Bernatek-Jakiel i in. 2016).

W korytach rzecznych zacho
dzą procesy erozji, akumulacji oraz transportu fluwialnego. Dominującym trendem 

jest erozyjne pogłębianie koryt. Intensyfikacja erozji związana jest z regulacją cieków, 

a także wzrostem lesistości analizowanego obszaru po roku 1989. Spowodowało to spa

dek ilości materiału dostarczanego do koryt i później transportowanego rzeką, jak też 

wzrost energii przepływu rzek (Łajczak 1989). Do największych przekształceń rzeźby 

w dnach dolin dochodzi podczas ekstremalnych opadów powodujących występowanie 

dużych wezbrań. Dna koryt są wtedy intensywnie erodowane, na brzegach tworzą się 

liczne podcięcia erozyjne, a w obrębie równin zalewowych dochodzi do zdeponowania 

transportowanego rumowiska.

Fot. 14. Wykrot w obrębie wiatrołomu na wschodnim stoku 
Czyrńca (fot. P. Franczak)
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