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ARTYKU£Y GEOTURYSTYCZNE
Granitowy krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej
– dope³nienie Geoparku Karkonosze
Piotr Migoñ1
Granite landscape of the Jelenia Góra Basin – a complement to the Karkonosze Geopark. Prz. Geol.,
60: 528–533.
A b s t r a c t. The intramontane basin of Jelenia Góra in the West Sudetes (SW Poland) is located adjacent to
the Karkonosze Mountains, recently proclaimed as a national geopark. Although formally not included into the
geopark, geological history and geomorphology allow to consider the basin as a logical complement of the
Karkonosze Geopark. More than 20 easily accessible localities are potential geosites, illustrating the history
of magma emplacement, lithological and structural diversity of granite, Cenozoic volcanism, evolution of denudational granite relief, the history of Pleistocene inland glaciation and human – geoheritage interactions, which
culminated in the development of landscape parks in the 19th century. Geosites in the Jelenia Góra Basin do not
duplicate those in the Karkonosze Mountains, but tell different chapters from the long-term geological evolution of the West Sudetes.
Keywords: geopark, geoheritage, geotourism, Jelenia Góra Basin, Karkonosze

We wrzeœniu 2010 r. certyfikat geoparku krajowego
przyznano Karkonoszom (Knapik & Migoñ, 2010; Knapik
i in., 2011). W granicach geoparku znalaz³ siê teren Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN), ustanowionego
w 1959 r. na powierzchni ponad 55 km2, oraz obszar otuliny
KPN, zajmuj¹cy powierzchniê 113 km2. Zasiêg geoparku
wyznaczaj¹ wiêc granice otuliny KPN, które maj¹ bardzo
nieregularny przebieg, zw³aszcza w pobli¿u miejscowoœci.
Decyzja o powo³aniu geoparku w takim w³aœnie kszta³cie
odzwierciedla przede wszystkim mo¿liwoœci w³aœciwego
i skoordynowanego zarz¹dzania jego obszarem, gdzie odpowiednie struktury organizacyjne dzia³a³yby w ramach Karkonoskiego Parku Narodowego, na którego dyrekcji ci¹¿y
prawny obowi¹zek zabezpieczenia interesów ochrony przyrody i prowadzenia racjonalnego gospodarowania zasobami œrodowiska.
Powy¿sze uwarunkowania sprawiaj¹ jednak, ¿e granice nowo powsta³ego geoparku maj¹ niewielkie uzasadnienie przyrodnicze, w szczególnoœci w odniesieniu do
przyrody nieo¿ywionej i elementów dziedzictwa Ziemi.
Nie pokrywaj¹ siê one z granicami jednostek geologiczno-strukturalnych i geomorfologicznych praktycznie na ¿adnym d³u¿szym odcinku i przebiegaj¹ w poprzek zarówno
metamorficznej os³ony masywu granitowego, wystêpuj¹cej
we wschodniej czêœci geoparku, jak i granitowego plutonu
karkonoskiego. W odniesieniu do Karkonoszy, aby zminimalizowaæ problem, pracami dokumentacyjnymi objêto
ca³y masyw w granicach Polski, a stworzona w ramach
projektu baza danych zawiera ponad 20 opisów geostanowisk znajduj¹cych siê poza otulin¹ KPN. Poza geoparkiem
i zakresem opracowañ projektowych znalaz³y siê natomiast
obszary przylegaj¹ce do Karkonoszy, których geologicznogeomorfologiczna przesz³oœæ pod wieloma wzglêdami uzupe³nia zapis dziejów Ziemi znany z Karkonoszy i pozwala
na niego spojrzeæ z szerszej perspektywy. Wœród nich na
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uwagê zas³uguje przede wszystkim Kotlina Jeleniogórska,
pod wzglêdem budowy geologicznej stanowi¹ca integraln¹
czêœæ granitowego plutonu karkonoskiego. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie najwa¿niejszych walorów
dziedzictwa Ziemi kotliny i wykazanie, w jakim zakresie
dope³niaj¹ one problematykê geologiczn¹ i geomorfologiczn¹ Geoparku Karkonosze.
KOTLINA JELENIOGÓRSKA –
BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEBA TERENU
Kotlina Jeleniogórska jest du¿ym obni¿eniem œródgórskim, zajmuj¹cym powierzchniê ok. 270 km2. Ma zarys
zbli¿ony do rombu i wyraŸne granice morfologiczne,
nawi¹zuj¹ce do przebiegu dyslokacji pod³o¿a i granic litologicznych w obrêbie krystalicznego fundamentu Sudetów
Zachodnich (Migoñ, 1993a). Wysokoœæ wzglêdna progów
ograniczaj¹cych kotlinê wynosi od 150 m do 350–400 m.
Od po³udnia graniczy ona z Karkonoszami, od zachodu
z Pogórzem Izerskim, od pó³nocy z Górami Kaczawskimi
wzd³u¿ g³ównego uskoku œródsudeckiego, a od wschodu
z Rudawami Janowickimi (ryc. 1). Przebieg tej ostatniej
granicy jest najmniej jednoznaczny, czego konsekwencj¹
s¹ ró¿ne pogl¹dy na przynale¿noœæ grupy wzniesieñ granitowych na wschód od Jeleniej Góry okreœlanych jako Góry
Sokole. Autor stoi na stanowisku, ¿e s¹ one po³o¿one
w obrêbie Kotliny Jeleniogórskiej, poniwa¿ wykazuj¹ znaczne podobieñstwo morfologiczne do pozosta³ych czêœci
kotliny i tak bêd¹ traktowane w niniejszym artykule.
Charakterystycznym rysem rzeŸby Kotliny Jeleniogórskiej jest wystêpowanie licznych wzgórz o wysokoœci
od 15–20 m do ponad 100 m, wznosz¹cych siê ponad
powierzchniami p³askimi lub falistymi. Najwy¿szym z nich
jest Krzy¿na Góra (654 m), inne godne odnotowania
wzniesienia to Sokolik (623 m), Grodna (506 m), Mrowiec
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Ryc. 1. G³ówne rysy rzeŸby Kotliny Jeleniogórskiej wraz z rozmieszczeniem potencjalnych geostanowisk (numeracja zgodna z tabel¹ 1)

(501 m), Witosza (484 m) i Kopki (451 m). Najni¿ej po³o¿onymi czêœciami kotliny s¹ dno doliny Bobru w Jeleniej
Górze i p³askie Obni¿enie Sobieszowa, którym p³ynie
Kamienna. Wysokoœci nie przekraczaj¹ tu 350 m n.p.m.
Pod wzglêdem budowy geologicznej Kotlina Jeleniogórska w ca³oœci przynale¿y do granitowego plutonu karkonoskiego (Cloos, 1925; Borkowska, 1966). Intruzja granitu dokona³a siê w schy³kowych fazach orogenezy waryscyjskiej i przebiega³a w kilku etapach. Wyniki datowañ
radiometrycznych wskazuj¹, ¿e posadowienie magmy mia³o
miejsce w okresie od przed 329 mln lat ±17 mln lat do
310 mln lat ±14 mln lat (Duthou i in., 1991). Granit karkonoski wystêpuje w kilku odmianach, przy czym w kotlinie najpowszechniejszy jest granit porfirowaty, z du¿ymi
(nawet >10 cm) kryszta³ami skaleni potasowych. Oprócz
niego wystêpuj¹ pnie i ¿y³y granitu równoziarnistego,
a miejscami aplitowego (nazywanego tak¿e granofirowym –
Borkowska, 1966). W póŸnych fazach magmatyzmu na-

st¹pi³y liczne intruzje ska³ ¿y³owych: aplitów, lamprofirów
i mikrogranitów, wystêpuj¹cych zw³aszcza we wschodniej
czêœci kotliny. Z m³odszych ska³ zwiêz³ych w kotlinie
obecne s¹ tylko kenozoiczne bazalty, tworz¹ce kilka ma³ych,
izolowanych wyst¹pieñ w jej pó³nocnej czêœci.
RzeŸba Kotliny Jeleniogórskiej ukszta³towa³a siê
w wyniku d³ugotrwa³ej denudacji masywu granitowego,
z istotnym udzia³em g³êbokiego wietrzenia i okresowego
usuwania zwietrzeliny przez procesy powierzchniowe
(Jahn, 1980; Migoñ, 1993b, 1996). Wietrzenie dzia³a³o
selektywnie, silniej w obrêbie gêœciej spêkanych i bogatszych
w plagioklaz i biotyt partiach granitu, s³abiej w masywnych strukturach kopu³owych, granitach równoziarnistych
i bogatszych w kwarc, dlatego te drugie zaznaczaj¹ siê
w postaci kopu³ i grzbietów. Z kolei w miejscach podlegaj¹cych silniejszemu wietrzeniu rozwinê³y siê obni¿enia
i drugorzêdne kotliny (ryc. 1). Powsta³a w ten sposób
pagórkowato-falista rzeŸba, ze skalistymi wzniesieniami
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o charakterze wyspowym, ska³kami (ryc. 2 – patrz str. 510)
i g³azowiskami, jest przyrównywana do ods³oniêtego frontu
wietrzenia i jednego z modelowych typów morfologii granitowej, okreœlanego jako multiconcave relief (Thomas,
1974). W granicach Polski nie ma ona odpowiednika. Na
wychodniach granitowych powszechnie wystêpuj¹ drobne
formy wietrzeniowe, m.in. kocio³ki wietrzeniowe, rynny,
pola ¿³obków pseudokrasowych i struktury wietrzenia
komórkowego (Czerwiñski & Migoñ, 1993).
W plejstocenie, podczas zlodowacenia san 2, do Kotliny
Jeleniogórskiej dotar³ l¹dolód skandynawski (Dumanowski,
1961; Badura & Przybylski, 1998). Transgresja glacjalna
dokona³a siê od zachodu, a lob lodowcowy przemieszcza³
siê pra-dolin¹ Bobru, pomiêdzy Górami Kaczawskimi na
pó³nocy i wzniesieniami Pogórza Izerskiego na po³udniu. W kotlinie rozdzieli³ siê na kilka mniejszych lobów,
poruszaj¹cych siê w górê dolin Kamiennej i £omnicy
i obni¿eniem pod Górami Kaczawskimi (ryc. 1). PóŸniejsza denudacja sprawi³a, ¿e osadów œrodowiska glacjalnego
jest w Kotlinie Jeleniogórskiej niewiele, tak¿e erozyjne
skutki oddzia³ywania l¹dolodu by³y nieznaczne i przynajmniej czêœæ ska³ek i pokryw zwietrzelinowych przetrwa³a
pod lodem (Hall & Migoñ, 2010). Z deglacjacj¹ zwi¹zane
by³o powstanie prze³omów epigenetycznych, z których
najbardziej znany jest Borowy Jar – prze³om Bobru poni¿ej
Jeleniej Góry (Traczyk, 2007). Byæ mo¿e skutkiem erozji
podlodowcowej jest prze³omowy odcinek Bobru pomiêdzy
Janowicami Wielkimi a £omnic¹ (Kasprzak & Traczyk,
2008).
DZIEDZICTWO KULTUROWE
I JEGO ZWI¥ZKI Z DZIEDZICTWEM ZIEMI
Za najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego
Kotliny Jeleniogórskiej s¹ uznawane obiekty architektury
rezydencjonalnej z XVIII–XIX w., wznoszone lub przebudowywane na potrzeby pruskiej rodziny królewskiej i arystokracji (Kapa³czyñski & Napiera³a, 2005). Wœród nich
s¹ pa³ace w Mys³akowicach, Mi³kowie, Janowicach Wielkich i Staniszowie, a tak¿e niedawno odbudowane obiekty
w Wojanowie i £omnicy. Towarzyszy³y im rozleg³e za³o¿enia parkowo-ogrodowe, projektowane zgodnie z romantyczn¹ mod¹ na „zbli¿enie z natur¹”. By³y one wzbogacane
w liczne elementy architektury parkowej (pawilony, altany,
sztuczne ruiny, mauzolea). Podczas tworzenia tych za³o¿eñ
umiejêtnie wykorzystano naturaln¹ pagórkowat¹ konfiguracjê rzeŸby, kszta³tuj¹c osie widokowe i wnêtrza krajobrazowe. Urozmaicenie wprowadza³y nagromadzenia g³azów
i formy ska³kowe na stokach i szczytach wzniesieñ. Prowadzi³y do nich œcie¿ki spacerowe, wierzcho³ki zagospodarowywano jako punkty widokowe, a aurê tajemniczoœci budowa³y rozpowszechniane podania i legendy (Migoñ & Latocha, 2008). Udostêpniano te¿ jaskinie niekrasowe i g³êbokie
szczeliny rozcinaj¹ce masywy granitowe.
Najwiêkszym z za³o¿eñ krajobrazowych w Kotlinie Jeleniogórskiej jest kompozycja parkowo-ogrodowa w Bukowcu, obejmuj¹ca 23 ha i ³¹cz¹ca siê z s¹siednimi za³o¿eniami
w Karpnikach i Mys³akowicach (Migoñ & Latocha, 2008).
Jej elementami s¹ m.in. sztuczne ruiny zamku i amfiteatru
na twardzielcowym grzbiecie mikrogranitowym, przekszta³cone w „krêgi druidów” nagromadzenia ob³ych bry³ granitowych, zajête przez stawy rybne kotliny denudacyjne,
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groty podskalne powsta³e w wyniku selektywnego wietrzenia i ska³ki ró¿nych kszta³tów. Inne interesuj¹ce za³o¿enie
znajduje siê na Witoszy ko³o Staniszowa. Œcie¿ki spacerowe i schodki prowadz¹ do g³êbokich rozpadlin zwi¹zanych
z grawitacyjnym otwieraniem spêkañ, jaskiñ szczelinowych i tuneli podskalnych, jaskiñ rumowiskowych w dolnych partiach stoków, na szczyty form ska³kowych i do
licznych, osobliwych pod wzglêdem kszta³tu i wielkoœci
form wietrzeniowych (Migoñ, 1992).
GEOSTANOWISKA
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
Przestrzennym szkieletem ka¿dego geoparku powinna
byæ sieæ geostanowisk – miejsc o szczególnym znaczeniu
dla poznania dziejów Ziemi, przy tym wzglêdnie ³atwo
dostêpnych i mo¿liwych do turystycznego zagospodarowania. W Kotlinie Jeleniogórskiej znajduj¹ siê liczne miejsca
spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria, zarówno o znaczeniu uniwersalnym (przyk³ady typów ska³, form rzeŸby i procesów),
jak i wa¿ne dla odtworzenia przesz³oœci regionu (ryc. 3).
Wiele z nich ju¿ na prze³omie XIX i XX w. by³o lokalnymi
atrakcjami turystycznymi, opisywanymi tak¿e pod k¹tem
geologii i rzeŸby w regionalnych opracowaniach turystycznych, m.in. w periodyku „Wanderer im Riesengebirge” –
organie Towarzystwa Karkonoskiego (Riesengebirgsverein). Bardzo nowoczesnym na swoje czasy opracowaniem
by³a monografia zabytków przyrody nieo¿ywionej regionu
jeleniogórskiego (Gürich, 1914) zawieraj¹ca opisy ponad
100 obiektów, w tym 16 z Kotliny Jeleniogórskiej. O wielu
formach ska³kowych interesuj¹cych ze wzglêdu na kszta³t
i obecnoœæ mikroform wietrzeniowych wspomina Steæ
(1965).
Tabela 1 zawiera wykaz miejsc, które tworz¹ podstawow¹ sieæ potencjalnych geostanowisk w Kotlinie Jeleniogórskiej (ryc. 1). Zosta³a ona stworzona na podstawie studiów literaturowych oraz badañ i weryfikacji terenowych
na terenie kotliny. Wœród nich wydzielono obiekty o randze regionalnej, wyró¿niaj¹ce siê na tle Sudetów, oraz geostanowiska o znaczeniu lokalnym, istotne dla odtworzenia
i zrozumienia geologicznej i geomorfologicznej historii
kotliny.
Wykaz stanowisk zawarty w tabeli 1 nie wyczerpuje
mo¿liwoœci, jakie w zakresie geoturystyki i zwi¹zanej z ni¹
edukacji oferuje Kotlina Jeleniogórska. W szczególnoœci
bardzo licznie wystêpuj¹ na tym obszarze formy ska³kowe,
zró¿nicowane pod wzglêdem kszta³tu i po³o¿enia. Posiadaj¹
one wysokie walory estetyczne, wiele z nich jest równoczeœnie naturalnymi ods³oniêciami geologicznymi ukazuj¹cymi zró¿nicowanie granitu. Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej udokumentowano kilkanaœcie ods³oniêæ pokryw
zwietrzelinowych, które dokumentuj¹ ró¿ne etapy wietrzenia granitu i wp³yw cech strukturalnych (spêkania, uskoki)
na przebieg tego procesu (Jahn, 1962; Migoñ & Czerwiñski, 1994). Za geostanowiska mo¿na tak¿e uznaæ liczne
punkty widokowe, z których czêœæ zosta³a specjalnie przystosowana do pe³nienia takiej funkcji (schodki, tarasy widokowe, altany), aczkolwiek niekontrolowany wzrost drzew
spowodowa³ w wielu przypadkach utratê walorów widokowych. Niewiele jest natomiast stanowisk, które dokumentowa³yby czwartorzêdow¹ historiê Kotliny Jeleniogórskiej.
Powszechnie niegdyœ wystêpuj¹ce wyrobiska cegielni,
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Ryc. 3. Przyk³adowe geostanowiska Kotliny Jeleniogórskiej. A – ska³ki granitowe na Sokoliku, B – rozpadliny na skalnych stokach
kopu³owego wzgórza Witosza, C – jaskinia szczelinowa Pustelnia na Witoszy, D – selektywne wietrzenie granitu w ods³oniêciu
w Mi³kowie, E – panorama pagórkowatej rzeŸby Kotliny Jeleniogórskiej i zrêbu Karkonoszy z punktu widokowego na Krzy¿nej Górze
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Tab. 1. Potencjalne geostanowiska na terenie Kotliny Jeleniogórskiej
Nazwa obiektu
(numeracja zgodna z ryc. 1)

Rodzaj geostanowiska

Objaœniane zagadnienia

Dostêpnoœæ

Ranga regionalna
Mi³ków [1]

ods³oniêcie geologiczne

selektywne g³êbokie wietrzenie
granitu, geneza ska³ek, ska³y
¿y³owe

bardzo dobra – przy szosie

Piastów [2]

punkt widokowy

rzeŸba denudacyjna i tektoniczna
Kotliny Jeleniogórskiej i
Karkonoszy, formy strukturalne

bardzo dobra – przy szosie

Sokolik [3]

ska³ki, punkt widokowy

geneza form skalnych, formy
strukturalne, prze³om rzeczny,
rzeŸba denudacyjna

dobra – szlak turystyczny

Witosza [4]

wzgórze kopu³owe

wietrzenie granitu, zale¿noœci
struktura–rzeŸba, jaskinie
niekrasowe

dobra – szlak turystyczny

Wzgórze Koœciuszki [5]

model geologiczny Sudetów
Zachodnich

budowa geologiczna regionu

bardzo dobra – przy alei parkowej

Bóbr w Trzciñsku [6]

prze³om rzeczny

geneza sieci rzecznej

dobra – przy szosie

Bukowiec [7]

zespó³ form rzeŸby

pagórkowata granitowa rzeŸba
denudacyjna, wietrzenie granitu

dobra – sieæ dróg polnych
i leœnych

Cygañskie Ska³ki [8]

ska³ka

geneza form skalnych,
mikroformy wietrzeniowe

bardzo dobra – na terenie
miejscowoœci

Dziwiszów [9]

ods³oniêcie geologiczne

osady z³otonoœne

œrednia – brak szlaku,
ods³oniêcia rzadkie

G³azy granitowe
w Jeleniej Górze [10]

dawne wyrobisko cegielni

zeolizowane g³azy granitowe pod
utworami glacjalnymi

œrednia – brak szlaku,
obiekt zaroœniêty

G³êbock [11]

ods³oniêcie geologiczne

selektywne g³êbokie wietrzenie
granitu, ska³y ¿y³owe

dobra – przy drodze, ale obiekt
czêœciowo zaroœniêty

Ranga lokalna

Granit kulisty w Czarnem [12]

ods³oniêcie geologiczne

zró¿nicowanie teksturalne granitu

dobra – w pobli¿u drogi

Grodna [13]

ska³ka

geneza form skalnych

dobra – szlak turystyczny

Grób Wandalów [14]

wychodnia granitu

kocio³ eworsyjny, historia
zlodowacenia

dobra – w pobli¿u drogi

Kamienista [15]

ska³ka

geneza form skalnych, wietrzenie
granitu

bardzo dobra – szlak turystyczny
w obrêbie miejscowoœci

Kopki [16]

kamienio³omy granitu
aplitowego, ska³ki

zró¿nicowanie litologiczne
granitu, systemy spêkañ

dobra – szlak turystyczny

Krzy¿na Góra [17]

ska³ki, punkt widokowy

geneza form skalnych, formy
strukturalne, rzeŸba denudacyjna

dobra – szlak turystyczny

Krzy¿owa Góra [18]

wzgórze granitowe

geneza form skalnych

dobra – szlak turystyczny

Mnich i Mniszka [19]

ska³ki

geneza form skalnych

bardzo dobra – przy drodze

Rudzik [20]

ska³ki

geneza form skalnych

œrednia – brak szlaku

Skowron [21]

nek wulkaniczny

wulkanizm kenozoiczny, nek

œrednia – brak szlaku

Trzciñskie Mokrad³a [22]

torfowisko

sedymentacja organiczna
w holocenie

dobra – szlak turystyczny

Wzgórze Krzywoustego [23]

punkt widokowy

denudacyjna rzeŸba Kotliny
Jeleniogórskiej, prze³om rzeczny

bardzo dobra – szlak turystyczny
w obrêbie miejscowoœci

w których ods³ania³y siê gliny zwa³owe, i³y warwowe
i utwory wodnolodowcowe, uleg³y zaroœniêciu i zatarciu.
Mo¿liwoœci uprawiania geoturystyki na terenie Kotliny
Jeleniogórskiej s¹ ogólnie dobre. Wiêkszoœæ potencjalnych
stanowisk jest ³atwo dostêpna, czêœæ z nich znajduje siê
przy oznakowanych szlakach turystycznych lub drogach
ko³owych. W okolicach Staniszowa wytyczono edukacyjn¹
trasê przyrodnicz¹, na której mo¿na siê zapoznaæ tak¿e
z zagadnieniami budowy geologicznej i rozwoju rzeŸby
(Pielech & Zaj¹c, 2005). W ostatnich latach odnowiono
i opisano pochodz¹cy z pocz¹tków XX w. model geologiczny Sudetów Zachodnich w Jeleniej Górze. Wybrane geostanowiska zosta³y opisane w przewodniku geoturystycznym po Sudetach (Cwojdziñski & Kozdrój, 2007), dalsze
by³y omawiane na ³amach regionalnych periodyków krajo532

znawczych. W ostatnich latach problemem staje siê natomiast ograniczanie dostêpu do niektórych cennych obiektów
przyrodniczych znajduj¹cych siê na terenach prywatnych.
DZIEDZICTWO ZIEMI
W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ
I W KARKONOSZACH – PORÓWNANIE
Elementy dziedzictwa Ziemi w Kotlinie Jeleniogórskiej w sposób ewidentny uzupe³niaj¹, a nie duplikuj¹
zapis ewolucji geologicznej i geomorfologicznej granitowego plutonu karkonoskiego (tab. 2), st¹d obszar kotliny
mo¿e byæ traktowany jako logiczne dope³nienie Geoparku
Karkonosze. Komplementarnoœæ obu obszarów wyra¿a
siê odmiennoœci¹ przewodnich cech rzeŸby terenu, ró¿-
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Tab. 2. Komplementarnoœæ dziedzictwa Ziemi w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach
Kotlina Jeleniogórska
Przewaga porfirowatych odmian granitu i powszechne wystêpowanie
ska³ ¿y³owych

Karkonosze
przewaga równoziarnistych odmian granitu

Pokrywy zwietrzelinowe typu ziarnistego

pokrywy zwietrzelinowe g³azowo-blokowe

Stara rzeŸba denudacyjna typu wyspowego

m³oda rzeŸba tektoniczna z elementami odziedziczonymi
(powierzchnie zrównania)

Góry wyspowe, grzbiety odpornoœciowe, ska³ki rumowiskowe

wodospady, gardziele, ska³ki kanciaste, peryglacjalne
formy rzeŸby

Zlodowacenie kontynentalne

zlodowacenie górskie

Ma³a wspó³czesna dynamika rzeŸby

du¿a wspó³czesna dynamika rzeŸby (sp³ywy gruzowe, obrywy,
koryta skalne)

Krajobrazy kulturowe wykorzystuj¹ce specyfikê
rzeŸby granitowej

zapis dzia³alnoœci poszukiwawczej i górniczej

nym wiekiem g³ównych za³o¿eñ rzeŸby, inn¹ histori¹
zmian œrodowiska w czwartorzêdzie, odmiennymi relacjami przyroda–cz³owiek i zwi¹zanymi z tym krajobrazami
kulturowymi, a do pewnego stopnia tak¿e odmiennoœci¹
budowy geologicznej, aczkolwiek w ramach jednej nadrzêdnej jednostki geologicznej.
Niezale¿nie od tego, czy kiedykolwiek nast¹pi formalne poszerzenie Geoparku Karkonosze, warto pamiêtaæ,
¿e s¹siaduj¹ca z Karkonoszami Kotlina Jeleniogórska jest
tak¿e obszarem o nieprzeciêtnych walorach przyrody
nieo¿ywionej, a w jej granicach znajduj¹ siê liczne obiekty,
których atrakcyjnoœæ turystyczna wynika wprost z cech
budowy geologicznej i rzeŸby terenu. Dlatego posiada ona
du¿y potencja³ geoturystyczny, a geoturystyka mo¿e skutecznie uzupe³niæ ofertê turystyki kulturowej i zdrowotnej,
od lat z powodzeniem promowanej w tej czêœci Sudetów.
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Ryc. 2. Sukiennice na zachodnim stoku wzgórza Sokolik nale¿¹ do bardziej okaza³ych ska³ek w Kotlinie Jeleniogórskiej zbudowanych z
odpornego na wietrzenie granitu aplitowego. Kszta³t wysokiego skalnego muru o pionowych œcianach odzwierciedla dominacjê spêkañ
pionowych. Ska³ka jest popularnym celem wspinaczkowym. Fot. P. Migoñ
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