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TATRY ZACHODNIE 

• Największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Główny 
grzbiet leży między przełęczą Liliowe, która oddziela je od Tatr Wysokich, a 
Huciańską Przełęczą, oddzielającą je od Pogórza Skoruszyńskiego 

 
 • W Tatrach Zachodnich występują 33 szczyty powyżej 2000 m n.p.m. 
      oraz 10 głównych dolin po stronie polskiej 

 
• Występowanie tutaj dużej ilości skał bardziej podatnych na erozję niż skały Tatr 

Wysokich jest przyczyną tego, że szczyty Tatr Zachodnich są niższe. 
 

• Niewielki szlif nadały rzeźbie Tatr Zachodnich lodowce górskie. 
 

• Mniejsza wysokość szczytów spowodowała, że w czasie epoki lodowcowej nie 
uległy one tak silnemu zlodowaceniu – powstające tutaj lodowce były mniejsze, 
kotły lodowcowe płytsze i nie tak surowe. 
 

• Wskutek występowania tutaj skał wapiennych – wapieni i dolomitów – dobrze 
rozwinięte są zjawiska krasowe, efektem których są liczne jaskinie i 
wywierzyska, żłobki krasowe, leje krasowe. Tu występuje najdłuższa i najgłębsza 
jaskinia Polski – Jaskinia Wielka Śnieżna 



Rzeźba górska charakteryzuje się 
obecnością takich form jak: 

• szczyty 
• grzbiety  
• doliny 
• bramy 
• żleby  
• wąwozy 
• wrota skalne 
• turnie 
• piargi 
• gardziele 



NAJWYŻSZE SZCZYTY W TATRACH ZACHODNICH 

• Bystra  
• Raczkowa Czuba  
• Baraniec  
• Banówka  
• Starorobociański Wierch 
• Pachoł  
• Hruba Kopa  
• Zadnia Kopa  
• Szczerbawy  
• Jałowiecki Przysłop  
• Jarząbczy Wierch  
• Trzy Kopy  
• Kamienista  
• Krzesanica  



BYSTRA BARANIEC 

TRZY KOPY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bystra_(szczyt) https://pl.wikipedia.org/wiki/Baraniec_(Tatry) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trzy_Kopy_a3.jpg 



RACZKOWA CZUBA 

BANÓWKA 

http://www.eurogory.com/tatry_slowackie/dolina_jamnicka_dolina_raczkowa/images/67.JPG 

https://kurzepodroze.files.wordpress.com/2012/08/imgp1162.jpg 



GRZBIETY 

Obszar położony wzdłuż linii grzbietowej łączący szczyty i przełęcze 
danego pasma górskiego. Może być stromy lub łagodny, skalisty (grań) lub 
pokryty zwietrzeliną i glebą. Główny grzbiet Tatr Zachodnich ciągnie się 
równoleżnikowo, wzdłuż krystalicznego trzonu i tylko pomiędzy 
Tomanowem i Liliowem skręca ku północy, na zbudowane z fałdów serii 
wierchowej Czerwone Wierchy, Goryczkowe Czuby, Kasprowy. 

W Tatrach Zachodnich możemy spotkać :  

• Ornak 
• Królowy Grzbiet  
• Tomanowy Grzbiet 
• Słuchy Grzbiet 
• Barańce ( Słowacja) 
• Czerwony Wierch ( Słowacja) 
 



ORNAK TOMANOWY GRZBIET 

GRZBIET CZERWONY WIERCH 

http://zachodnie.s1.backupftp.pl/tatry-zachodnie/okolice-giewontu/galeria/wierch3.jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomanowy_Grzbiet https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornak_(szczyt) 



DOLINY 

Wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie 
wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, 
najczęściej powstała w wyniku działalności rzek (erozji i akumulacji 
rzecznej) lub lodowców. 

Stosując jako kryteria klasyfikacji kształt i stromość zboczy oraz szerokość 
dna, wyróżnia się 6 typów dolin: 
• gardziele dolinne (zbocza pionowe bądź przewieszone, dno słabo 

wykształcone), 
• jary, czyli kaniony (zbocza bardzo strome, terasowe, słabo wykształcone 

dno), 
• doliny V-kształtne (zbocza strome, dno niewykształcone), 
• doliny o płaskim dnie bądź doliny skrzynkowe (dno dobrze wykształcone, 

oddzielone od zboczy wyraźnym załomem), 
• doliny U-kształtne (zbocza bardzo strome, dobrze wykształcone, nieco 

wklęsłe dno), 
• doliny o nieckowatym profilu poprzecznym (brak wyraźnego załomu 

pomiędzy dnem a zboczem 



  

 Dolina Olczyska 
 Dolina Bystrej 
 Dolina Białego 
 Dolina ku Dziurze 
 Dolina Strążyska 
 Dolina za Bramką 
 Dolina Małej Łąki 
 Dolina Kościeliska  
 Dolina Lejowa 
 Dolina Chochołowska 

GŁOWNE DOLINY W TATRACH 

ZACHODNICH 

DOLINA KOŚCIELISKA 



DOLINA OLCZYSKA 

Tatrzańska dolina mająca wylot w Jaszczurówce, a górą podchodząca pod 
szczyt Kopy Magury .  
 
Zbudowana jest ze skał osadowych (wapienie i dolomity), występujące na 
niej gdzieniegdzie granitowe bloki skalne zostały przerzucone przez 
lodowiec.  
 
Wapienne podłoże powoduje, że większa część doliny jest sucha – woda 
wsiąka w porowate podłoże i płynie podziemnymi przepływami. Wypływa 
dopiero i to od razu w dużej ilości w Wywierzysku Olczyskim. Jest to 
największe wywierzysko w polskich Tatrach. Wypływająca z niego woda 
zasila Olczyski Potok z ujęciem wody dla Zakopanego. 



http://tatry.tatko41.pl/doliny/pol_tatry_zach/dol_such_olcz/dolina_olczyska_foto1.htm 

http://mytourist.pl/pl/atrakcje-turystyczne/tatrzanski/dolina-olczyska-w-tatrach_27.html 



http://tropster.pl/tatry-spacer-dolina-olczyska 

http://www.garnek.pl/beamat/8898521/mgla-nad-dolina-olczyska-i 



DOLINA BYSTREJ 

Walna dolina w polskich Tatrach Zachodnich, ograniczona u ujścia stokami 
Nosala i Krokwi. Górą podchodzi pod główną grań Tatr Zachodnich na odcinku 
od Kopy Kondrackiej po Kasprowy Wierch. Wąski wylot znajduje się w 
Kuźnicach.   
 
Ma kilka odnóg: 
 
• Dolina Jaworzynka 
• Dolina Kasprowa 
• Dolina Goryczkowa 
• Dolina Kondratowa 
 
Zbudowana jest zarówno ze skał osadowych, jak i krystalicznych.  
Modelowana była w różnych miejscach przez pokrywające ją lodowce jak i przez 
procesy krasowe. Wynikiem procesów krasowych są liczne jaskinie, groty i 
wnęki skalne. Najbardziej z nich znane to: Jaskinia Magurska, Jaskinia Bystrej i 
Jaskinia Kasprowa Niżnia. 
Dolina Bystra znana jest z silnych wiatrów. Na osi Dolina Cicha – Dolina Bystrej 
tworzy się silna dysza aerodynamiczna, skutkiem której są duże wiatrołomy. 



http://www.eurogory.com/tatry_slowackie/dolina_bystra_dolina_kamienista/bystra_od_doliny_bystrej.php 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Bystrej 



DOLINA BIAŁEGO 

Dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy 
grzbietami Krokwi i Sarniej Skały 
 
Dolina wypreparowana jest w skałach osadowych: wapieniach, 
dolomitach, podrzędnie łupkach. Jest przeważnie wąska i głęboko 
wcięta, o charakterze wąwozu krasowego. 
 
W dolinie występują liczne skałki, w potoku progi i niewielkie 
wodospady oraz baniory. Przepływa przez nią Biały Potok o dużym 
spadku wynoszącym ok. 187 m/km 



http://tatrografia.blox.pl/2012/03/O-tym-jak-w-Dolinie-Bialego-opere-budowano.html 

http://www.odkryjmalopolske.pl/tatry-dolina-bialego.html 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/20701,zakopane-dolina-bialego.html 



DOLINA KU DZIURZE 

 Dolina ku Dziurze wyrzeźbiona została przez potok w północnych 
zboczach Sarniej Skały, pomiędzy grzbietami Spaleńca (na wschodzie) i 
Grześkówek (na zachodzie). 
Dolna i górna część doliny jest dość wąska, a w dnie występują niewielkie 
skalne progi. W odcinku środkowym dolina rozszerza się, a na jej prawym 
orograficznie zboczu znajduje się Ściana nad Dziurą .  
Dolina ku Dziurze wyżłobiona została w całości w skałach osadowych – w 
części południowej w odpornych dolomitach i wapieniach, a na północy w 
bardziej miękkich wapieniach i łupkach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_ku_Dziurze 



http://img1.garnek.pl/a.garnek.pl/010/605/10605381_800.0.jpg/
dolina-ku-dziurze.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/oBfEAANM7W4/UXGdHvnS5zI/AAAAAAAAAC4/IqeaF7AGOMo/s1600/Obraz
+046.jpg 

http://tropster.pl/wp-content/uploads/2014/11/przewodnik-
turystyczny/tatry/atrakcje-w-tatrach 



DOLINA STRĄŻYSKA 

Położona pomiędzy Doliną ku Dziurze a Doliną za Bramką. Wylot doliny 
znajduje się przy Drodze pod Reglami, a sama dolina prowadzi aż do 
ścian masywu Giewontu ograniczającego ją od południowej strony.  
Zachodnie obramowanie doliny tworzą Grzybowiec i Łysanki, 
wschodnie odchodzący od Juhaskiej Kopy w Długim Giewoncie skalny 
filar.   
Dolina powstała w wyniku uskoku tektonicznego przecinającego w tym 
miejscu, poczynając od Żlebu Kirkora całe regle. W całości zbudowana 
jest ze skał osadowych. 

http://cdesign.nazwa.pl/koscieliska/wpcontent/uploads/2013/01/str____yska1.jpg 



http://www.travelin.pl/galeria/dolina-strazyska1.jpg 

http://www.turnia.pl/img_galerie_gor/large/14956.jpg 



DOLINA ZA BRAMKĄ 

Dolina reglowa znajdująca się pomiędzy Doliną Strążyską a Doliną 
Małej Łąki. Jest środkową, największą z trzech dolin wciętych w 
północne stoki Łysanek. Jej zbocza zbudowane są z wapieni i 
dolomitów. W dolnej części grzbietu Pośredniego Wierszyka (po 
zachodniej stronie) znajdują się Jasiowe Turnie – skałki o różnych, 
fantazyjnych kształtach. 

http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8d06c21cb39e.jpg 



http://static.watra.pl/images/news/4029.jpg 
http://www.odkryjmalopolske.pl/assets/galleries/1105/tatry_zabramka2.jpg 

http://tropster.pl/tatry-dolina-za-bramka 



DOLINA MAŁEJ ŁĄKI 

Dolina walna w polskich Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną 
Bystrej i Doliną Kościeliską. Jest jedyną doliną walną, która w całości została 
wyżłobiona w skałach osadowych. Jest najmniejszą z walnych dolin 
tatrzańskich. Górą dolina podchodzi pod główną grań Czerwonych Wierchów. 
Dolina Małej Łąki nie ma żadnych bocznych odgałęzień, a jedynie żleby. 
W podziemiach Doliny Małej Łąki znajdują się liczne jaskinie, a wśród nich 
najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski: Jaskinia Wielka Śnieżna i Śnieżna 
Studnia 

W Dolinie Małej Łąki wyróżnia się 5 wyraźnych pięter: 
 
• część dolna od wylotu doliny po północny koniec 

Wielkiej Polany, 
• Wielka Polana, 
• Wyżnie (duża rówień powyżej Wielkiej Polany), 
• Niżnia Świstówka, 
• Wyżnia Świstówka. 



http://mojetatry.pl/zdjecia/Wielka_Polana_w_Dolinie_Malej_Laki_2497.jpg 

http://s8.flog.pl/media/foto/7618528_tatry-zachodnie-dolina-malej-laki.jpg 



DOLINA KOŚCIELISKA  

Dolina walna, tj. sięgająca od podnóża Tatr do ich głównego grzbietu – grani 
głównej Tatr. Jest orograficznie prawą odnogą doliny Czarnego Dunajca, do 
której uchodzi w Kirach. Ma liczne boczne odgałęzienia, największe z nich to 
Dolina Miętusia, Dolina Tomanowa i Dolina Pyszniańska.  
 
Dolina Kościeliska tworzy długi i głęboki wąwóz skalny, ściany którego w trzech 
miejscach zwanych bramami zbliżają się blisko do siebie. Są to: Niżnia (Brama 
Kantaka), Pośrednia (Brama Kraszewskiego) i Wyżnia Kościeliska Brama 
(Brama Raptawicka). 
 
Południowa część doliny zbudowana jest ze skał krystalicznych. Wybitny wpływ 
na rzeźbę terenu wywarł tutaj plejstoceński lodowiec (lodowiec dolinny). Część 
środkowa i dolna zbudowana jest ze skał osadowych, głównie wapieni, 
dolomitów i łupków.  
 
W Dolinie Kościeliskiej znajduje się kilka bardzo popularnych i dostępnych 
turystycznie jaskiń: Jaskinia Mroźna, Smocza Jama, Jaskinia Mylna, Jaskinia 
Raptawicka i Jaskinia Obłazkowa. 









DOLINA LEJOWA 

Dolina reglowa , położona pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną 
Chochołowską. Dolinę otwiera charakterystyczna, wapienna skała 
zwana Między Ściany . Dolina nie ma bocznych odgałęzień, jedynie spod 
Kominiarskiego Wierchu opadają do jej górnej części dwa żleby: Zabijak 
i Tylkowy Żleb. Utworzona jest w skałach osadowych. 

http://www.globtroter.pl/zdjecia/polska/b154346_polska_tatry_dolina_lejowa_sciezka
_nad_reglami.jpg 



http://mdg25.flog.pl/wpis/7315270/dolina-lejowa 

http://natatry.pl/tatry-zachodnie/doliny-zakopianskie/przez-doline-lejowa 

http://pod-orlem.pl/sites/default/field/image/atrakcje/dolina_lejowa.jpg 



DOLINA CHOCHOŁOWSKA 

Najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na 
zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich. W dolnej części, tworzy głęboki 
wąwóz, na którym podobnie jak w Dolinie Kościeliskiej występują 
przewężenia, zwane bramami.  
 
Są dwa takie przewężenia: Niżnia Brama Chochołowska i Wyżnia Brama 
Chochołowska.  
 
Dolina Chochołowska zbudowana jest z dwóch głównych rodzajów skał. Część 
południową (górną), powyżej Wyżniej Bramy Chochołowskiej budują skały 
krystaliczne – gnejsy i granity. Część północną (dolną) budują skały osadowe – 
łupki, wapienie kredowe i dolomity triasowe.  
 
Różne jest też pochodzenie geologiczne tych części doliny. W górnej części, 
powyżej Wyżniej Bramy Chochołowskiej dominują formy geologiczne 
wytworzone przez lodowiec, w części dolnej, gdzie nie sięgał lodowiec, 
powierzchnia modelowana była głównie przez Chochołowski Potok i zjawiska 
krasowe. 



http://i.wp.pl/a/f/jpeg/31398/tatry_dolina_chocholowska3_opiola_jerzy_ed.jpeg 

http://mojetatry.pl/zdjecia/Dolina_Chocholowska_2919.jpg http://bi.gazeta.pl/im/4/9931/z9931024Q,Dolina-Chocholowska--Tatry.jpg 



BRAMA 

Wyraźne zwężenie doliny, utworzone ze skał litych często wapieni, 
dolomitów, piaskowców. Dno skalnej bramy znajduje się na poziomie 
doliny. W przypadku stosunkowo dużej szerokości przy wąskim 
przykryciu mówimy o moście skalnym. 
 
Skalne bramy występują na obszarach krasowych lub w górach płytowych. 
Powstają na drodze różnych mechanizmów, np. przez poszerzenie szczelin 
przez erozję płynącej wody, przez zachowanie części stropu jaskini po 
zawaleniu się jej pozostałych fragmentów, przez utkwienie bloku skalnego, 
który osunął się po zboczu doliny. 
 
Przykłady formy: 
Brama Kraszewskiego 
Brama Kantaka 
Brama Raptawicka 
Niżnia Brama Chochołowska 



BRAMA W DOLINIE KOŚCIELISKIEJ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Dolina_Ko%C5%9Bcielisk
a_08.jpg 





ŻLEB 

Wklęsła forma rynnowa ukształtowania terenu górskiego. Jest to szerokie i 
korytowate wcięcie o różnej głębokości w stoku czy ścianie. Powstaje wskutek 
wietrzenia mechanicznego oraz erozyjnego działania gruzu skalnego, wód 
opadowych, roztopowych i lawin. Żleby mają niewyrównane dno o profilu 
zbliżonym do litery V. Żlebami często spływają z gór potoki, w żlebach zwykle 
też najdłużej zalega śnieg. Żleby mogą być trawiaste, kamieniste, piarżyste.  

W Tatrach Zachodnich występują m.in.  
• Głęboki Żleb  
• Koński Żleb 
• Zabijak  
• Szary Żleb 
• Masłowy Żleb 
 



ŻLEB KOBYLARZOWY 
ŻLEB LITWOROWY 

ŻLEB KOBYLARZOWY 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobylarzowy_%C5%BBleb 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litworowy_%C5%BBleb_(Tatry_Zacho
dnie) 

http://s8.flog.pl/media/foto/7319014_tatry-zachodnie-kobylarzowy-zleb-ok-14201800-m-npm.jpg 



WĄWÓZ 

Rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się 
stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem. Powstaje w średnio 
spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych 
lub epizodycznych. Wąwozy mają długość do kilkunastu kilometrów i 
głębokość od kilku do stu metrów. 
 
Najbardziej znanym wąwozem w Tatrach Zachodnich jest  Wąwóz Kraków. 
Uważany jest za najpiękniejszy wąwóz skalny polskich Tatr Zachodnich. 
Zbudowany jest niemal w całości ze skał węglanowych, jedynie najwyższa 
część Zadniego Kamiennego nakryta jest skałami krystalicznymi. Powstał 
w procesie krasowienia skał węglanowych (wapienie, dolomity), czyli w 
ten sam sposób co dominująca większość jaskiń tatrzańskich. Znajdują się 
też w nim formy typowe dla obszarów krasowych: liczne jaskinie, nyże, 
leje, żłobki krasowe, także mosty skalne. 



WĄWÓZ W DOLINIE KOŚCIELISKEJ 



TURNIE 

Rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet 
pionowych ścianach. Charakterystyczna jest dla gór o rzeźbie alpejskiej, 
przekształconych w wyniku działania lodowca, albo powstała w skałach 
wapiennych w wyniku działania procesów krasowienia 

Przykłady : 
• Szara Turnia 
• Zbójnicka Turnia 
• Jastrzębia Turnia  
• Juhaska Turnia 
• Babka (Mnichowe Turnie) 

 



JUHASKA TURNIA 

MNICHOWE TURNIE 

JASTRZĘBIA TURNIA 

https://b.geolocation.ws/img/018/714/999-F.jpg 

http://wonder175.blogspot.com/2014_09_01_archive.html 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jastrz%C4%99bia_Turnia_a3.jpg 



PIARGI 

Rodzaj rumowiska skalnego. Jest to nagromadzenie u podnóża stoku 
ostrokrawędzistych okruchów skalnych, które odpadły od stromego zbocza 
górskiego, głównie w wyniku procesów wietrzenia fizycznego. Piargi często 
występują w postaci stożka piargowego u wylotów żlebu. Składają się z materiału 
o różnej frakcji, od żwiru, przez kamienie po wielkie bloki, pochodzące z obrywów 
skalnych.  
Piargi są efektem stopniowej degradacji ścian skalnych. O dużej dynamice 
procesów niszczenia świadczy występowanie piargu ruchomego, łatwo 
zsuwającego się w dół, natomiast występowanie piargów utrwalonych, często 
porośniętych trawą, krzewami lub lasem jest świadectwem małej intensywności 
procesów degradacji. 
 

http://kamzik.blog.pl/files/2013/09/Tatransk%C3%A1-Javorina-20130724-
01427.jpg 



http://members.upcpoczta.pl/m.luczkiewicz4/naszegory/przyroda/krajobraz/
piarg.jpg 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/66935122.jpg 



GARDZIEL 

Bardzo młoda dolina, wycięta w litych skałach, o zboczach w postaci ścian, 
a nawet miejscami przewieszek, o bardzo wąskim dnie, zajętymi niemal w 
całości przez koryto rzeki. Gardziel dolinna powszechnie, choć 
nieprawidłowo nazywana jest wąwozem. 

http://www.turnia.pl/img_galerie_gor/big/24510.jpg 



GARDZIEL DOLINA KOŚCIELISKA 


