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Transgraniczny Geopark £uk Mu¿akowa
Jacek KoŸma1
The transboundary Muskau Arch Geopark. Prz. Geol., 59: 276–290.
A b s t r a c t. The Muskau Arch lies in southern part of Lubuskie voivoship and border zone of Saxony and
Brandenburg. It forms glaciotectonical structure well visible in terrain morphology. Inside it, there are disturbed
Neogene deposits with brown coal seams. Among the abundant fold and slice structures the numerous brown coal
and accompanying glass sands and ceramic clays deposits has been investigated. Underground and opencast mining of brown coal was conducted from the middle of XIX century up to the second part of XX century. Nowadays,
many post-mining evidences like antropogenic reservoir and artificial landforms are exposed in the Muskau Arch
area. The natural processes of post-mining areas transformation both with the post-industrial cultural heritage and
geological phenomenon are protected values as a Geopark. In the year 2006, the Muskau Arch has obtained certificate of the seventh German National Geopark and in the year 2009, of the first Polish National Geopark (National Muskau Arch
Geopark). The aims are preservation of geological heritage as well as scientific and teaching purposes. Current efforts are made for
establishing the transborder Muskau Arch Geopark, of the European Geopark rank with the UNESCO support.
Keywords: geopark, Muskau Arch, glaciotectonics, old mining, geotope, geodiversity conservation, geological heritage, geoturism

£uk Mu¿akowa ze wzglêdu na wielkoœæ, kszta³t i stan
zachowania stanowi w skali
Europy Œrodkowej unikaln¹
strukturê glacitektoniczn¹. Razem z wzniesieniami £u¿yckimi (Lausitzer Grenzwall) i
Wzgórzami Fläming w Niemczech oraz Wa³em Œl¹skim w Polsce jest najwyraŸniej
zarysowanym odzwierciedleniem czo³a l¹dolodu plejstoceñskiego (ryc. 1) (Badura & Przybylski, 2002; Kupetz &
KoŸma, 2008). Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów,
w ci¹gu wymienionych wzgórz wyró¿nia siê on swoim
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szczególnie regularnym kszta³tem, podkreœlonym niespotykan¹ gdzie indziej rzeŸb¹ terenu (ryc. 2).
Otwarta ku pó³nocy podkowa £uku Mu¿akowa, o przybli¿onej rozpiêtoœci ramion oko³o 20 km, rozci¹ga siê od
miejscowoœci Tuplice, Trzebiel i £êknica po stronie
polskiej, po Weißwasser, Döbern po stronie niemieckiej
(ryc. 2). W œrodkowej czêœci ³uk ten jest rozciêty dolin¹
rzeki Nysy £u¿yckiej, która stanowi jednoczeœnie granicê
miêdzy Niemcami a Polsk¹. Z tego wzglêdu £uk Mu¿akowa, jako struktura geologiczna, jest obiektem transgranicznym. £¹czy on obszary nale¿¹ce do niemieckich landów –
Saksonii (powiat Görlitz) i Brandenburgii (powiat SpreeNeiße) oraz do województwa lubuskiego w Polsce (powiat
¿arski).
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Ryc. 1. Po³o¿enie lobu mu¿akowskiego w obrêbie ci¹gu wzgórz Wa³u Œl¹skiego, Wzniesieñ £u¿yckich i Wzgórz Fläming; wg
Brodzikowski, 1987, zmodyfikowane
Fig. 1 Location of the Muskau glacial lobe within Silesian Rampart hills, Lusatia Hills and Fläming Hills; after Brodzikowski,1987,
modified
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Ryc. 2. Po³o¿enie, wielkoœæ i ukszta³towanie rzeŸby terenu £uku Mu¿akowa
Fig. 2. Location, size and shape of the Muskau Arch area
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£uk Mu¿akowa od dawna wzbudza³ zainteresowanie,
z uwagi na p³ytko wystêpuj¹ce, spiêtrzone przez lodowiec,
pok³ady wêgla brunatnego. Pocz¹tkowe prace dokumentacyjne z³ó¿ kopalin, prowadzone od pocz¹tku XIX wieku,
a nastêpnie liczne roboty górnicze przyczyni³y siê do rozpoznania charakteru jego budowy geologicznej. Zgodnie z
obecnymi pogl¹dami (Dyjor & Chlebowski, 1973; Kupetz,
1997; Urbañski, 2007) £uk Mu¿akowa jest g³êboko zerodowan¹ spiêtrzon¹ moren¹ czo³ow¹ z okresu zlodowaceñ
po³udniowopolskich, gdzie zaburzeniu uleg³y osady miocenu, pliocenu i starszego plejstocenu. Rozwój zaburzeñ
glacitektonicznych zachodzi³ etapowo, st¹d wyró¿niæ
mo¿na tu trzy ³uki morenowe, z których w dwa pierwsze
zachowane s¹ jedynie fragmentarycznie na brzegach struktury, w rejonie Döbern po niemieckiej stronie oraz Tuplic i
Trzebiela w Polsce. W okresie zlodowacenia Odry nast¹pi³o
wyrównanie morfologii odziedziczonej po okresie g³ównych
deformacji glacitektonicznych i rozwój dodatkowych
zaburzeñ. L¹dolód warciañski pozostawi³ po sobie ci¹gi
wzgórz moren czo³owych, które nak³adaj¹ siê na starsz¹
rzeŸbê. Obok ich dowi¹zania do g³ównych za³o¿eñ moreny
spiêtrzonej, obserwuje siê tak¿e niezgodne zaleganie utworów morenowych, g³ównie recesyjnych, na zaburzonych
wczeœniej osadach kenozoicznych.
Wieloetapowoœæ procesów glacitektonicznych wp³ynê³a
na szczególn¹ morfologiê obszaru, której najbardziej interesuj¹c¹ i charakterystyczn¹ cech¹ jest wystêpowanie równolegle do siebie u³o¿onych ci¹gów obni¿eñ i wzniesieñ.
Kierunek rozci¹gniêcia tych form, miejscami silnie maskowany utworami moren recesyjnych, jest zgodny z przebiegiem ca³ej struktury. Wyd³u¿one obni¿enia wystêpuj¹ w
miejscach wychodni wypiêtrzonych utworów neogeñskich.
Powsta³y one w wyniku wietrzenia czêœci pok³adów wêgla
brunatnego, które na skutek wahania poziomu wód gruntowych w strefie aeracji ulega³y murszeniu. Obni¿enia o
takiej genezie nazywane s¹ rowami wietrzeniowymi lub
gizerami. Nazwa gizer pochodzi od s³owa giser lub gjeser,
zwi¹zanego ze s³owiañskim okreœleniem obecnych w tych
zag³êbieniach jeziorek (Kupetz, 1997). Szerokoœæ gizerów
dochodzi do 30 metrów, g³êbokoœæ od 3 do 5 m, maksymalnie 20 m, a d³ugoœæ do 2 km. Ich powierzchniowy kszta³t
zale¿ny jest od wykszta³cenia pok³adu wêgla w obrêbie
mikrostruktury glacitektonicznej. Dla przyk³adu, obni¿enia powsta³e w obrêbie diapirów maj¹ czêsto kszta³t nieregularny lub elipsoidowaty, struktury fa³dowe miejscami
manifestuj¹ siê w formach o mocno zagiêtym przebiegu,
natomiast powszechne wieloprzestrzenne struktury ³uskowe widoczne s¹ w postaci linijnych ci¹gów obni¿eñ terenu.
Wzniesienia stanowi¹ce kulminacje pomiêdzy opisanymi
formami obni¿eñ zbudowane s¹ z piaszczysto-¿wirowych
osadów lodowcowych, które wchodz¹ w sk³ad struktur glacitektonicznych, a ich przebieg dopasowany jest do kierunku rozci¹gniêcia zaburzonych pok³adów wêgla.
Miêdzy innymi na podstawie wykszta³cenia form morfologicznych w budowie wewnêtrznej £uku Mu¿akowa
wyró¿niono strefy o ró¿nym rodzaju i intensywnoœci deformacji glacitektonicznych. Generalnie stwierdzono wystêpowanie zaburzeñ plastycznych (diapiry, fa³dy iniekcyjne),
które rozwija³y siê pod stop¹ l¹dolodu oraz dominuj¹cych
deformacji nieci¹g³ych (³uski glacitektoniczne) powsta³ych
w obrêbie krawêdzi lodowca b¹dŸ na jego przedpolu (ryc. 3).
G³êbokoœæ strefy zaburzeñ glacitektonicznych, które anga¿uj¹ pok³ady wêgla brunatnego oraz utwory ilaste i piaszczyste, siêga oko³o 230 m poni¿ej poziomu terenu.
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W granicach strefy zaburzeñ glacitektonicznych £uku
Mu¿akowa wypiêtrzone wêgle brunatne II pok³adu ³u¿yckiego oraz II A pok³adu lubiñskiego i I pok³adu œrodkowopolskiego by³y w przesz³oœci przedmiotem intensywnej
eksploatacji w licznych, pocz¹tkowo niewielkich, kopalniach podziemnych i odkrywkowych (Kasiñski & Piwocki,
2003; Schossig & Kulke, 2006). Dzia³alnoœæ górnicza w
omawianym obszarze rozpoczê³a siê w 1843 r., kiedy na
po³udnie od Döbern uruchomiono pierwsz¹ kopalniê wêgla
brunatnego Julius i zakoñczy³a siê w 1973 r., kiedy
zamkniêto kopalniê PrzyjaŸñ Narodów – Szyb Babina w
£êknicy (ryc. 4). Pozosta³oœci¹ tego okresu, obok œladów
budowli górniczych, jest przede wszystkim pojezierze
antropogeniczne. S¹ to sztuczne zbiorniki wodne powsta³e
w obni¿eniach terenu nad dawnymi wyrobiskami podziemnymi oraz w miejscach wyrobisk po eksploatacji odkrywkowej (ryc. 5, 6 – znajduj¹ siê na ok³adce na str. 359). Ich
u³o¿enie wzd³u¿ wychodni pok³adów wêgla podkreœla
przebieg struktur glacitektonicznych wspó³kszta³tnych do osi
³uku (ryc. 2).
Wybrane obiekty geoturystyczne
Geoparku £uk Mu¿akowa
W zwi¹zku ze znacznym zalesieniem obszaru oraz rozwojem naturalnych procesów renatuaryzacji terenów
kopalnianych, czêœciowo poddanych zabiegom rekultywacyjnym, w obszarze geoparku brak jest spektakularnych
odkrywek naturalnych i sztucznych, umo¿liwiaj¹cych bezpoœredni¹ prezentacjê wewnêtrznej budowy geologicznego obszaru, tak jak to jest mo¿liwe w obszarach gdzie
wystêpuj¹ ods³oniêcia utworów starszych formacji, zbudowanych ze ska³ zwiêz³ych. Z tych samych wzglêdów napotykamy na trudnoœci z obserwacj¹ charakterystycznych
ró¿noskalowych form geomorfologicznych. Zrozumienie
waloru geologicznego geoparku wymaga zapoznania siê z
materia³ami informacyjnymi i edukacyjnymi.
Z tego wzglêdu znajduj¹ce siê w obrêbie geoparku
pojedyncze obiekty, takie jak sztuczne i naturalne
ods³oniêcie pok³adów wêgla, ró¿nokolorowe zbiorniki
wodne, Ÿród³a wód o znacznej zawartoœci zwi¹zków ¿elaza, g³azy narzutowe, wydmy i inne (ryc. 7), po³¹czone
zosta³y tematycznymi œcie¿kami przyrodniczo-edukacyjnymi oraz szlakami turystycznymi i rowerowymi. Dla przyk³adu wymieniæ tu mo¿na znajduj¹ce siê w rejonie Döbern
(Brandenburgia) szlaki z tablicami edukacyjnymi: Œlady
dawnego górnictwa, Œlady przemys³u szklarskiego oraz
po³o¿ony w rejonie centrum edukacyjnego Jerischke Szlak
wokó³ moreny Jerischke i dolin¹ Nysy £u¿yckiej. W polskiej czêœci obszaru geoparku wytyczone zosta³y szlaki
rowerowe £êknica–¯ary oraz Trzebiel–Jasieñ, które przebiegaj¹ wzd³u¿ doliny Nysy £u¿yckiej oraz w obrêbie
pojezierza antropogenicznego i umo¿liwiaj¹ poznanie krajobrazu geoparku. W budowie znajduje siê szlak geologiczny po obszarze dawnej kopalni Babina.
Czêœæ z wymienionych obiektów znajduje siê w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach, do których nale¿y
zaliczyæ parki i ogrody oraz obszary pogórnicze. W wypadku parków i ogrodów zwiedzaj¹cy powinien zwróciæ
uwagê na zwi¹zek wykszta³cenia geomorfologicznego i
budowy geologicznej z historycznymi za³o¿eniami tych
obiektów. Natomiast na terenach przekszta³conych przez
górnictwo istotny jest czynnik geologiczny jaki by³ podstaw¹ do gospodarczych i kulturowych przemian obszaru.

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 4, 2011

250 m

125 m

piaski ze ¿wirem

sands and gravels

250 m

125 m

0m
0m

piaski i mu³ki sands and silts
wêgle brunatne

brown coals

piaski ró¿noziarniste varigrained sands
i³y, mu³ki

kierunki przemieszczeñ
direction of displacement

clays, silts

Ryc. 3. Charakter deformacji glacitektonicznych wywo³anych naciskiem i ruchem l¹dolodu (fragment modelu geologicznego £uku
Mu¿akowa znajduj¹cego siê w pawilonie informacyjnym geoparku w Jerischke)
Fig. 3. Glaciotectonic deformations features created by stress and movement of continental glacier (part of the geological model of the
Muskau Arch showed in the Geopark Information Centre in Jerischke)

Ponadto tereny pogórnicze z uwagi na niespotykane formy
krajobrazu dostarczaj¹ bardzo silnych wra¿eñ estetycznych. Na atrakcyjnoœæ turystyczn¹ obszaru geoparku
sk³adaj¹ siê jego walory kulturowe, oraz wartoœci przyrody
nieo¿ywionej i o¿ywionej.
Szczególne walory krajobrazu polodowcowego £uku
Mu¿akowa powi¹zane ze œwiatem biotycznym by³y podstaw¹ utworzenia w 2001 r. na jego obszarze Parku Krajobrazowego £uk Mu¿akowa. Jest to najm³odszy park krajobrazowy w województwie lubuskim o powierzchni 18 200 ha.
Do interesuj¹cych obiektów przyrodniczych parku krajobrazowego nale¿y rezerwat leœny Nad M³yñsk¹ Strug¹,
który obejmuje naturalne siedliska leœne, po³o¿one w rejonie ujœcia meandruj¹cej rzeki Skrody do Nysy £u¿yckiej.
Rezerwat mo¿na zwiedzaæ poruszaj¹c siê oznakowan¹
tablicami informacyjnymi œcie¿k¹ przyrodnicz¹, która prowadzi do uroczyska Kulczyk, gdzie dawniej znajdowa³ siê
m³yn wodny (ryc. 7). Do szczególnych obiektów przyrody

nieo¿ywionej parku, stanowi¹cych atrakcjê geoturystyczn¹, nale¿y granitowy g³az narzutowy Diabelski
Kamieñ, znany równie¿ pod nazw¹ G³az Krabata. Zosta³
on objêty ochron¹ pomnikow¹ z uwagi na swoje znaczne
rozmiary. Jego d³ugoœæ wynosi oko³o 5,1 m, szerokoœæ 3,5 m,
a wysokoœæ od powierzchni gruntu 2,5 m. G³az po³o¿ony
jest oko³o 2 km na zachód od Trzebiela, w dolinie rzeki
Lanki (ryc. 7). Zwraca on swoj¹ uwagê tak¿e ze wzglêdu
na szczególne urzeŸbienie. Na jego powierzchni mo¿na
dostrzec uk³ady otworów i ¿³obin wykonanych przez cz³owieka, które jednoznacznie wskazuj¹ na formê o³tarza
ofiarnego (ryc. 8) (Haracz i in., 2009).
W granicach parku krajobrazowego udokumentowano
625 gatunków roœlin naczyniowych, z których do ciekawszych nale¿y wrzosiec bagienny, elisma wodna, a przede
wszystkim selery wêz³obaldachowe, które maj¹ tu swoje
jedyne stanowiska w Polsce (Weigle, 2007). Ponadto
279
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Ryc. 4. Rozmieszczenie dawnych kopalñ wêgla brunatnego w obrêbie struktury glacitektonicznej £uku Mu¿akowa;
wg oryginalnej mapy, Pietzsch, 1925
Fig. 4. Location of the old brown coal mines within the Muskau Arch glaciotectonic structure; after original map by
Pietszch, 1925

stwierdzono tu wystêpowanie wielu cennych gatunków
wa¿ek, ryb, p³azów, gadów, ptaków i ssaków. Do wyj¹tkowo rzadkich i chronionych gatunków zwierz¹t nale¿y
traszka górska, b¹k, bielik, rzêsorek rzeczek, nocek ³ydkow³osy oraz wilk, który przemieszcza siê przez granicê i ma
swoje siedlisko na poligonie wojskowym znajduj¹cym siê
na po³udnie od Bad Muskau w Niemczech. W granicach
parku znaleŸæ mo¿na równie¿ interesuj¹ce zabytki
zwi¹zane z kultur¹ £u¿yczan. Nale¿¹ do nich chaty o
zabudowie przys³upowej oraz zabudowania gospodarcze, w których elementami ozdobnymi s¹ ³amane g³azy
narzutowe. Elementy dekoracyjne z g³azów narzutowych
dodatkowo wzbogacone s¹ fragmentami szlaki z pieców
hutnictwa szk³a lub rud¹ darniow¹ (ryc. 9). Wybrane obiekty
tego typu uznawane s¹ w dokumentacji geoparku za geotopy. Ilustruj¹ one przyk³ad wykorzystania typowych dla
obszaru glacjalnego materia³ów miejscowych, jakimi s¹
g³azy narzutowe.
Do wyj¹tkowych atrakcji turystycznych znajduj¹cych
siê w granicach geoparku nale¿y Park Mu¿akowski –
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obecnie uznawany za rezerwat kulturowy. Posiada on powierzchniê 728 ha i rozci¹ga siê transgranicznie pomiêdzy
Bad Muskau i £êknic¹, w s¹siedztwie przejœcia granicznego.
Park jest jednym z najznakomitszych przyk³adów angielskiej sztuki ogrodowej XIX wieku, utworzonym przez Ksiêcia Hermanna von Pückler-Muskau (1785–1871). Z uwagi
na wybitne walory krajobrazu ogrodowego, w 2004 r. park
zosta³ wpisany na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO
oraz uznany za pomnik historii na mocy Rozporz¹dzenia
Prezydenta RP. W krajobrazowej kompozycji ogrodu
doskonale wykorzystano naturalne tarasowe ukszta³towanie prze³omowej doliny Nysy £u¿yckiej oraz s¹siedztwo
pól, ³¹k i œródpolnych zadrzewieñ. W ten sposób powsta³a
rewolucyjna w swojej formie kompozycja, jednoczeœnie
pionierska w œrodkowoeuropejskiej sztuce ogrodowej
XVIII wieku. Wzglêdne ró¿nice wysokoœci terenu siêgaj¹ce ponad 30 metrów wykorzystano do lokalizacji wzajemnie powi¹zanych kompozycyjnie budowli i miejsc
widokowych. W parku znajduje siê tak¿e zamek Muskau,
oran¿eria i kilka klasycystycznych budynków, pomnik
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stodo³a zdobiona g³azami narzutowymi
barn with ornament built of eratic boulders

punkty informacyjne Parku Krajobrazowego
i Geoparku £uk Mu¿akowa
tourist information points of the Landscape Park
and the Muskau Arch Geopark

7

16

g³az narzutowy „Diabelski kamieñ”
the eratic boulder “Diabelski kamieñ” (”Devil`s stone”)

8

Park Ró¿aneczników i Azalii w Kromlau
Gardens Azaleen and Rhododendronpark Kromlau
wie¿a widokowa „Schweren Berg” – widok
na czynn¹ kopalniê wêgla brunatnego „Nochten”
the view tower “Schweren Berg” – view to the brown
coal mine “Nochten”
Park G³azów Narzutowych w Nochten
Eratic Boulder Park in Nochten

17

pojezierze antropogeniczne w rejonie Tuplic
anthropogenic lake district in Tuplice area

trasa turystycznej kolejki leœnej
route of touristic forest railway

9

Parku Mu¿akowski UNESCO
UNESCO Mu¿akowski/Muskauer Park

18

du¿a wydma paraboliczna
large parabolic dune

granica obszar zaburzeñ glacitektonicznych
widocznych w rzeŸbie terenu
boundary of glacitectonic deformation area
recorded in morphology
zbiorniki antropogeniczne
anthropogenic lakes

Ryc. 7. Granica geoparku i parku krajobrazowego £uk Mu¿akowa oraz wybrane obiekty geoturystyczne
Fig. 7. Geopark and Muskau Arch landscape park boundary and selected geotourist objects
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Ryc. 8. Pomnikowy g³az narzutowy Diabelski Kamieñ. Widoczne regularne zag³êbienia zwi¹zane z wczesnoœredniowiecznymi
obrzêdami kultowymi. Fot. J. KoŸma
Fig. 8. Erratic boulder Devil’s stone. Visible hollows are linked to the early medieval cultic ceremonies. Photo by J. KoŸma

g³az narzutowy tzw. Kamieñ Pücklera, Most Królewski,
Wiadukt, Taras Mauzoleum oraz ruiny folwarku (ryc. 10).
Obok obiektu dziedzictwa kultury œwiatowej
UNESCO jakim jest wymieniony Park im. Ksiêcia Pücklera w Bad Muskau i £êknicy, doskona³ym przyk³adem
wykorzystania warunków geomorfologicznych i glebowych do budowy za³o¿eñ ogrodowych jest Park Ró¿aneczników w Kromlau. Jest to park o wysokiej randze
kulturowo-historycznej, który po³o¿ony jest w po³udniowej niemieckiej czêœci £uku Mu¿akowa, oko³o 7 km na
zachód od przejœcia granicznego w £êknicy. Wystêpuj¹ce
jedynie w giserach (rowach wietrzeniowych powsta³ych
nad wychodniami pok³adów wêgli brunatnych) gleby
bagienne stanowi³y idealne warunki dla nasadzeñ ró¿aneczników i azalii. W po³owie XIX wieku obszarnik Friedrich Hermann Rötschke za³o¿y³ w obrêbie zapadlisk park,
który zaliczany jest dzisiaj do naj³adniejszych parków
rododendronów na terenie Niemiec. Dla jego uatrakcyjnienia zbudowano most w kszta³cie ³uku oraz sztuczne
ods³oniêcia geologiczne, wykorzystuj¹c do tego celu kilkaset s³upów bazaltowych pochodz¹cych z Górnych £u¿yc
(ryc.11). Przy tej okazji, obok objaœniania genezy giserów,
istnieje mo¿liwoœæ prezentacji zagadnieñ wulkanizmu
mioceñskiego regionu Œl¹ska i £u¿yc.
Z parkiem rododendronów zwi¹zana jest równie¿
historyczna Mu¿akowska Kolejka Leœna o szerokoœci toru
600 mm, kursuj¹ca miêdzy Bad Muskau, Weisswasser i
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Kromlau. Trasa kolejki w wielu miejscach przechodzi
obok zalanych wyrobisk górniczych i przecina poprzecznie
naturalne zapadliska terenu. Zosta³a ona zbudowana w
1886 r. pod kierunkiem Hrabiego Arnim (Gräflich Arnimsche Waldeisenbahn) w zwi¹zku z rozwojem gospodarki
leœnej i górnictwa wêgli brunatnych. Kolejka by³a czynna
do 1978 r., a po okresie renowacji od 1985 r. jest atrakcj¹
turystyczn¹. Na dworcu kolejowym w Weißwasser znajduje siê sta³a wystawa oko³o 20 historycznych lokomotyw i
wagonów z ekspozycj¹ plansz i zdjêæ prezentuj¹cych obok
historii w¹skotorowej kolei przemys³owej równie¿ budowê geologiczn¹ i geotopy Geoparku £uk Mu¿akowa.
W kierunku po³udniowym od Weißwasser, w sensie
geologicznym, na obrze¿eniu struktury mu¿akowskiej, na
skraju wioski Nochten znajduje siê £u¿ycki Park G³azów
Narzutowych, który jest kolejn¹ atrakcj¹ geoturystyczn¹,
o zasiêgu ponadregionalnym (ryc. 12–15) (Ulbrich, 2009).
Park urz¹dzony zosta³ w 2003 r., na wewnêtrznym zwa³owisku czynnej kopalni odkrywkowej wêgla brunatnego
Nochten (Vattenfall Mining S.A.). Do jego budowy wykorzystano oko³o 3000 g³azów, rozmieszczonych w 3 zró¿nicowanych krajobrazowo czêœciach, o nazwach: Ogród
Skalny, Ogród Wrzosowy i Ma³a Skandynawia. Przez park
prowadzi sieæ œcie¿ek z oznaczonym szlakiem zwiedzania
o d³ugoœci ponad 3 km, wzd³u¿ których ustawiono tablice
informacyjne wraz z ³awkami, stolikami i altankami.
Ogród Skalny, stanowi¹cy zasadnicz¹ czêœæ parku,
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Ryc. 9. Zdobienia budynków gospodarczych g³azami narzutowymi i szlak¹ z pieców huty szk³a. Fragment œciany stodo³y z XX wieku w
Trzebielu
Fig. 9. Farm buildings decorated with erratic boulders and pieces of sinters from glassworks. Part of the XX century barn’s wall in
Trzebiel

Ryc. 10. Neorenesansowy Nowy Zamek z XVI wieku w Parku Mu¿akowskim, siedziba Fürst-Pückler-Muzeum, turystyczny punkt
informacyjny regionu. Ryc. 9–10 fot. J. KoŸma
Fig. 10. Neo-renaissance New Castle in Muskau Park, originated from the XVI century – place of „Fürst-Pückler-Muzeum”, regional
tourist information centre. Figs. 9–10 photo by J. KoŸma
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urz¹dzony zosta³ na zró¿nicowanym wysokoœciowo terenie, w którym obsadzenie roœlinne wykonano w taki sposób, ¿e g³az narzutowy zawsze jest w pozycji dominuj¹cej.
Dolinki dooko³a pasma wzgórz pokryte zosta³y ¿wirem.
Szczególnie atrakcyjne s¹ tutaj miejsca wierzcho³kowe z
których roztacza siê widok na ca³y park oraz Góry £u¿yckie. W dobrych warunkach pogodowych widoczne s¹ Karkonosze. W rejonie zbiornika wodnego u podstawy
wzniesieñ urz¹dzono ogród z elementami japoñskiej sztuki
ogrodowej. Obok roœlin wodnych dominuj¹ tu rododendrony oraz odpowiednio przycinane i ukszta³towane drzewa.
W czêœci pó³nocnej i wschodniej parku znajduje siê Ogród
Wrzosowy o powierzchni oko³o 1,5 ha, który obsadzony
zosta³ gatunkami wrzosu i traw, charakteryzuj¹cych siê
kolejnymi okresami kwitnienia. W g³êbokim obni¿eniu
urz¹dzone zosta³o sztuczne bagnisko. Historiê pochodzenia g³azów narzutowych i ich petrografiê przedstawia Ma³a
Skandynawia. W tej czêœci ogrodu o powierzchni oko³o 1 ha,
przy u¿yciu jasnego kwarcowego ¿wiru, na stoku zwa³owiska nadk³adu odwzorowano zarys po³udniowej Skandynawii, wraz z otaczaj¹cym j¹ Ba³tykiem i Morzem
Pó³nocnym. Na sztucznej mapie rozmieszczonych zosta³o
oko³o 90 g³azów narzutowych, o sk³adzie petrograficznym
odpowiadaj¹cym obszarom Ÿród³owym transportu lodowcowego. Na powierzchni g³azów obok ich zg³adów znajduj¹ siê tabliczki z nazw¹ i wiekiem geologicznym ska³y.
Dodatkowo, w celu orientacji w topografii mapy, za
pomoc¹ drewnianych palików oznaczono wiêksze miasta i
wyspy. Na przedpolu wzniesienia znajduj¹ siê zainstalowane tablice informacyjne na temat epoki lodowcowej,
geologii Skandynawii oraz wystêpowania i petrografii

g³azów narzutowych wydobytych z odkrywki kopalni
wêgla Nochten.
Typowym i jednym z najlepiej wykszta³conych obszarów pogórniczych £uku Mu¿akowa jest obszar dawnej,
pocz¹tkowo podziemnej, a nastêpnie odkrywkowej kopalni
wêgla brunatnego Babina. Równolegle z eksploatacj¹
wêgla w rejonie tym wydobywano równie¿ i³y ceramiczne.
Miejsce to znajduje siê w polskiej czêœci geoparku na
po³udnie od £êknicy i po³udniowy-zachód od Nowych
Czapli (ryc. 16).
Podziemna kopalnia wêgla brunatnego Babina by³a
jedn¹ z wiêkszych w obszarze £uku Mu¿akowa (Kasiñski
& Piwocki, 2003). Powsta³a w 1921 r., osi¹gaj¹c w 1937 r.
poziom wydobycia wielkoœci ponad 200 tys. Mg rocznie.
W okresie powojennym, jako przedsiêbiorstwo górnicze
obejmuj¹ce równie¿ inne s¹siednie kopalnie obecnego
regionu lubuskiego, nosi³a ona nazwê KWB PrzyjaŸñ Narodów – Szyb Babina z siedzib¹ w £êknicy. Wydobycie wêgla
prowadzone by³o pocz¹tkowo w wyrobiskach podziemnych, gdzie pok³ady udostêpniane by³y za pomoc¹ szybów
upadowych. Z pocz¹tkiem lat 60. XX wieku eksploatacja
podziemna by³a stopniowo zastêpowana metod¹ odkrywkow¹. Wêgiel transportowano do pobliskiej brykietowni za
pomoc¹ lokalnej kolei kopalnianej. Z uwagi na wzrastaj¹ce
koszty wydobycia, szczególnie w relacji do rozbudowuj¹cej siê kopalni w Turoszowie, eksploatacja wêgla brunatnego zosta³a zakoñczona z koñcem 1973 r. W latach 90.
XX wieku zakoñczono, a na niektórych z³o¿ach zaniechano wydobycie glin ceramicznych.
W wyniku robót górniczych nast¹pi³y znaczne zmiany
ukszta³towania terenu na obszarze oko³o 4,3 km2 (Greinert i in.,

Ryc. 11. Most bazaltowy w Parku Ró¿aneczników w Kromlau. Fot. J. KoŸma
Fig. 11. Basaltic bridge in the Rhododendron Park in Kromlau. Photo by J. KoŸma
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Ryc. 12. Park G³azów Narzutowych w Nochten. Rozmieszczenie g³azów na tle zarysu kontynentu w czêœci parku nazywanej Ma³¹
Skandynawi¹
Fig. 12. Erratic Boulders Park in Nochten. Setting of boulders against the background of continent outline presented in the part of park
called Little Scandinavia

Ryc. 13. Park G³azów Narzutowych w Nochten. Oznaczenie g³azów narzutowych, które w zarysie kontynentu skandynawskiego
umieszczone zosta³y w miejscu wystêpowania odpowiadaj¹cych im ska³ Ÿród³owych. Ryc. 12–13 fot. J. KoŸma
Fig. 13. Erratic Boulders Park in Nochten. Marked erratic boulders, which position reflects the place of source rocks inside the outline of
Scandinavian continent. Figs. 12–13 photo by J. KoŸma
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Ryc. 14. Park G³azów Narzutowych w Nochten. Kaskada wodna w Ogrodzie Skalnym
Fig. 14. Erratic Boulders Park in Nochten. Water cascade in the Rock Garden

Ryc. 15. Park G³azów Narzutowych w Nochten. Kompozycja ogrodowa w Ogrodzie Wrzosowym. Ryc. 14–15 fot. J. KoŸma
Fig. 15. Erratic Boulders Park in Nochten. Garden arrangement in the Heather Garden. Figs. 14–15 photo by J. KoŸma
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Ryc. 16. Projektowany rezerwat geologiczny Kopalnia Babina
Fig. 16. Planned geological reserve Babina Mine
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2009). Ich efektem jest osiadanie terenu ponad wyeksploatowanymi wyrobiskami podziemnymi, które tak samo jak
dawne wyrobiska odkrywkowe wype³nione s¹ silnie
zasiarczon¹ wod¹, o pH od 2,5 do maksymalnie 4,5, które
w zale¿noœci od stopnia nas³onecznienia przybieraj¹ charakterystyczne rdzawo-pomarañczowe barwy. S¹siaduj¹ce
ze zbiornikami poeksploatacyjnymi zwa³owiska o wysokoœci oko³o 25 m zbudowane s¹ z utworów o frakcji pylasto-piaszczystej z domieszk¹ py³u wêglowego i siarczków
¿elaza. W ich obrêbie spotykane s¹ liczne g³aziki ska³
pó³nocnych i kwarcytów mioceñskich. Materia³ ten jest
poddawany intensywnym procesom erozyjnym – wyp³ukiwaniu, osuwaniu i spe³zywaniu, co powoduje powstawanie
¿³obieñ na stokach i sto¿ków nap³ywowych na pla¿ach
wokó³ brzegów sztucznych jezior. Do ciekawszych form
nale¿¹ piramidki zwieñczone g³azikami, które chroni¹
pod³o¿e przed wyp³ukiwaniem.
Zmiany morfologii oraz powstanie nowych sukcesji
roœlinnych, tak¿e w efekcie d³ugotrwa³ych prac rekultywacyjnych, wykonanych przez organizacjê Lasy Pañstwowe,
doprowadzi³y do powstania nowego jakoœciowo krajobrazu.
Obecnie, z uwagi na formê, przypisuje siê mu du¿e walory
estetyczne, a z uwagi na czynnik antropogeniczny znacz¹ce
walory poznawcze (ryc. 17, 18). Z tego wzglêdu zaproponowano objêcie obszaru pogórniczego kopalni Babina ochron¹ w
formie rezerwatu geologicznego (Weigle, 2007).
W 2010 r. w granicach projektowanego rezerwatu, ze
œrodków gospodarza terenu – Lasów Pañstwowych, wykonana zosta³a techniczna dokumentacja projektowa œcie¿ki
geologiczno-turystycznej o d³ugoœci oko³o 4,5 km. Na jej
trasie, obok tablic informacyjnych, znajdowaæ siê bêd¹
urz¹dzone podesty widokowe, wiaty turystyczne oraz
k³adki i schodki umo¿liwiaj¹ce bezpieczne dojœcie do
wyrobisk. Pocz¹tek trasy ³¹cz¹cej poszczególne geotopy,
zaplanowany jest w Nowych Czaplach, a koniec w rejonie
dawnej cegielni w £êknicy (ryc. 16). Na trasie, dla której
projektowane s¹ tablice informacyjne, znajd¹ siê nastêpuj¹ce obiekty: ruiny sztolni upadowej – wjazd do kopalni
podziemnej; wyrobisko po eksploatacji i³ów ceramicznych z wychodniami pok³adów wêgla brunatnego; najwiêkszy w polskiej czêœci geoparku zbiornik wodny, powsta³y
po zalaniu wyrobiska odkrywkowego w obrêbie tzw. ³uski C;
formy wietrzenia ska³ nadk³adu; strefa Ÿródliskowa kwaœnych wód z naskorupieniami zwi¹zków ¿elaza; wychodnia cienkiego pok³adu towarzysz¹cego wêgla brunatnego,
z widocznym uskokiem przesuwczym; zbiorniki powsta³e
w zapadlisku wyrobisk kopalni podziemnej; czêœciowo
zrenaturyzowane jeziora antropogeniczne w miejscu dawnej odkrywkowej eksploatacji i³ów ceramicznych.
Obszar £uku Mu¿akowa
w strukturach polsko-niemieckiego geoparku
– cechy wy³¹cznoœci obszaru
Z uwagi na po³o¿enie struktury geologicznej ³uku
Mu¿akowa, znacz¹cym wyró¿nikiem Geoparku £uk
Mu¿akowa jest fakt, ¿e obejmuje on obszary po³o¿one na
terenach dwóch pañstw, tj. Republiki Federalnej Niemiec i
Rzeczypospolitej Polskiej (ryc. 7).
Inicjatywa budowy geoparku transgranicznego zapocz¹tkowana zosta³a przez stronê niemieck¹, w zwi¹zku z
tworzeniem w Niemczech geoparków narodowych. W tym
celu Komisja Rz¹du Federalnego i Krajów Niemiec ds.
Badañ Gruntów (grupa koordynacyjna Geoparki) opraco288

wa³a zasady przyznawania tytu³u Geopark Krajowy (Göllnitz i in., 2003). Opracowanie rz¹dowych kryteriów umo¿liwi³o powstawanie na obszarze Republiki Federalnej
Niemiec geoparków dzia³aj¹cych poza sieci¹ geoparków
europejskich, wspieranych przez prywatne i pozarz¹dowe
podmioty. W zwi¹zku z tym w odniesieniu do £uku Mu¿akowa wykonano analizy potencja³u geoturystycznego
obszaru w formie studium wykonalnoœci Geopark
Muskauer Faltenbogen (BTE mbH Berlin/GEOmontan GmbH
Freiberg, 2001, 2005), w którym okreœlono zasadnicze warunki ustanowienia transgranicznego geoparku UNESCO.
Istotn¹ czêœci¹ wymienionych analiz potencja³u geoturystycznego by³o opracowanie wykonane przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny, dotycz¹ce inwentaryzacji i oceny geotopów w polskiej czêœci £uku Mu¿akowa (KoŸma i in., 2001).
Prace te zapocz¹tkowa³y polsko-niemieck¹ wspó³pracê, której praktyczna realizacja kontynuowana jest w ramach
dzia³alnoœci stowarzyszeñ.
Brandenbursko-saksoñskie Stowarzyszenie £uk Mu¿akowa powsta³o jednoczeœnie z polskim w 2004 r. Obydwa
stowarzyszenia ³¹czy umowa o wspó³pracy, w ramach której do realizacji zadañ praktycznych, we wrzeœniu 2005 r.
powo³ano Grupê Robocz¹ Wspó³praca, w której sk³ad
wchodzi po 3 cz³onków brandenburskiego, saksoñskiego i
polskiego geoparku.
Siedziba niemieckiego stowarzyszenia mieœci siê w
Szkolnym Schronisku M³odzie¿owym w miejscowoœci
Jerischke, gdzie wybudowano pawilon wystawowy,
pe³ni¹cy jednoczeœnie rolê centrum edukacyjnego i turystyczno-informacyjnego geoparku. Ponadto geopark niemiecki posiada swoje biuro, z jednym nieetatowym
pracownikiem, które umieszczone jest w Forst. Siedziba
polskiego Stowarzyszenia Geopark £uk Mu¿akowa mieœci
siê w Oœrodku Kultury Sportu i Rekreacji w £êknicy, natomiast biuro Parku Krajobrazowego £uk Mu¿akowa, wraz z
niewielk¹ sal¹ wystawow¹ geoparku, znajduje siê w Trzebielu.
Istniej¹ce ró¿nice w systemach prawnych, administracyjnych oraz odmienne warunki polityczne, jakie wystêpuj¹ praktycznie w trzech czêœciach geoparku (brandenburskiej, saksoñskiej i polskiej) stanowi¹ ca³y czas
wyzwanie do dalszego rozwoju jednolitej struktury organizacyjnej. Mimo tych trudnoœci w uznaniu dotychczasowych dzia³añ obu stowarzyszeñ na rzecz propagowania
idei promocji i ochrony dziedzictwa geologicznego, transgraniczny Geopark £uk Mu¿akowa w Niemczech w dniu
1 czerwca 2007 r. uzyska³ status Narodowego Geoparku
Niemiec. Tytu³ ten zosta³ niejako powtórzony na III Miêdzynarodowej Konferencji UNESCO poœwiêconej geoparkom w Osnabrück w 2008 r., gdzie przedstawicielom
geoparku wrêczono dyplom opatrzony sygnatur¹ Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badañ oraz logo UNESCO
(KoŸma, 2008). Polska czêœæ geoparku zosta³a uhonorowana podobnym wyró¿nieniem g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska, dr. Henryka
Jacka Jezierskiego, który w dniu 21 paŸdziernika 2009 r.
podpisa³ akt nadania £ukowi Mu¿akowa statusu Geoparku
Krajowego. Uroczystoœæ promocji pierwszego geoparku w
Polsce odby³a siê podczas miêdzynarodowych targów
turystycznych Tour Salon w Poznaniu.
Obecnie oba stowarzyszenia czyni¹ wspólne starania
nad przyst¹pieniem Geoparku £uk Mu¿akowa do sieci
geoparków europejskich – EGN (European Geoparks
Network), posiadaj¹cych wsparcie UNESCO. Nale¿y w
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Ryc. 17. Wykszta³cenie krajobrazu w obszarze projektowanego rezerwatu geologicznego Kopalnia Babina. Zniszczone drzewa
stoj¹ce w kwaœnych wodach wype³niaj¹cych nieckê w zapadlisku kopalni podziemnej
Fig. 17. Landscape features within the planned geological reserve Babina Mine. Spoiled trees standing in acid waters which fills
up hollows caused by mining subsidence

Ryc. 18. Wykszta³cenie krajobrazu w obszarze projektowanego rezerwatu geologicznego Kopalnia Babina. Charakterystyczny szmaragdowy kolor wody w czêœciowo zreanaturyzowanym zbiorniku powsta³ym w miejscu wydobywania i³ów ceramicznych. Ryc. 17–18
fot. J. KoŸma
Fig. 18. Landscape features within the planned geological reserve Babina Mine. Typical emerald colour of water in partially
restored reservoir, which was formed in the place of ceramic clays mining. Figs. 17–18 photo by J. KoŸma
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tym miejscu podkreœliæ, ¿e we wszystkich dokumentach
informacyjnych oraz wnioskach aplikacyjnych polsko-niemiecki Geopark £uk Mu¿akowa traktowany jest jako
ca³oœæ. Jego wielonarodowy i transgraniczny charakter jest
w tym wypadku wyraŸnie cech¹ promuj¹c¹ i wyró¿niaj¹c¹
go na tle innych geoparków europejskich. Podkreœlone
jest to dwujêzyczn¹ nazw¹ geoparku – Muskauer Faltenbogen/£uk Mu¿akowa – która widniene na jego logo.
W podsumowaniu przedstawionych informacji na uwagê zas³uguje okreœlenie podstawowych cech wy³¹cznoœci,
wyró¿niaj¹ce £uk Mu¿akowa w stosunku do innych
podobnych obszarów, które przes¹dzi³y o utworzeniu geoparku (Kupetz i in., 2000, 2004), takich jak:
 £uk Mu¿akowa stanowi unikatow¹ moren¹ spiêtrzon¹ w kszta³cie podkowy, która zosta³a utworzona
przez lob lodowcowy o niewielkich rozmiarach;
 regularnoœæ formy geomorfologicznej podkreœlona
jest specyficzn¹ rzeŸb¹ terenu, która stanowi
wyj¹tek w granicach pó³nocnoeuropejskiego obszaru zlodowaceñ;
 intensywne badania prowadzone w zwi¹zku z dokumentowaniem a nastêpnie eksploatacj¹ wêgla brunatnego pozwoli³y na dobre rozpoznanie budowy
geologicznej obszaru;
 naturalne bagna i gizery, oraz zapadliska i zbiorniki
antropogeniczne, stanowi¹ podstawê do poznania
rozwoju nowych form krajobrazu i zwi¹zanych z
nim biotopów powstaj¹cych w obszarach poeksploatacyjnych;
 przemiany krajobrazu i obiekty materialne zwi¹zane
z rozwojem przemys³u wydobywczego stanowi¹
istotny sk³adnik dziedzictwa kulturowego.
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Zdjêcie na ok³adce: Rezerwat przyrody nieo¿ywionej Organy Wielis³awskie, geostanowisko o randze europejskiej. Fragment
ods³oniêcia ryolitów (porfirów) z wyraŸnym ciosem s³upowym, w skali ods³oniêcia widocznym w formie wachlarza. Dawny kamienio³om z XIX wieku na zboczu góry Wielis³awka (375 m n.p.m.), niedaleko Œwierzawy na Pogórzu Kaczawskim. (zob. KoŸma, str. 276).
Fot. J. KoŸma
Cover photo: The Organy Wielis³awskie (Wielis³aw Organ) nature reserve, the European-class geological locality. A fragment of exposure
of rhyolites (porphyries) with clear columnar jointing, visible in the fan-like form in the scale of the outcrop. An ancient, XIX c. quarry on
the slope of the Mt. Wielis³awka (375 m a.s.l.) near Œwierzawa, the Kaczawa Mts foreland, Sudety Mts. (see KoŸma, p. 276). Photo by
J. KoŸma
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Ryc. 5. Wykszta³cenie krajobrazu w obszarze projektowanego rezerwatu geologicznego Kopalnia Babina. Okresowo wysychaj¹cy
zbiornik wód acidotroficznych z wytr¹ceniami zwi¹zków ¿elaza. Fot. J. KoŸma
Fig. 5. Landscape features within the planned geological reserve Babina Mine. Periodically drying reservoir of acidotrophic waters with
precipitated ferrous compounds. Photo by J. KoŸma

Ryc. 6. Wykszta³cenie krajobrazu w obszarze projektowanego rezerwatu geologicznego Kopalnia Babina. Widok pojezierza
antropogenicznego, ró¿nokolorowe zbiorniki powsta³e w miejscu odkrywkowej eksploatacji i³ów ceramicznych i wêgli brunatnych oraz
w miejscach zapadlisk terenu nad dawnymi wyrobiskami podziemnej kopalni wêgla. Fot. P. Radke
Fig. 6. Landscape features within the planned geological reserve Babina Mine. View on the anthropogenic lake district. Multi-colour
reservoirs were formed in the former ceramic clays and brown coal opencasts, also in the places of terrain subsidence above the old
underground mines. Photo by P. Radke
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