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Już na pierwszy rzut oka widać, że krajobraz tego regionu jest bardzo 
urozmaicony. Tę różnorodność zawdzięcza przede wszystkim swojej 
budowie i ewolucji geologicznej, a więc czynnikom dla wielu ludzi ukrytym. 

„Życie“ kamienia (tak, nawet kamienie rodzą się, rozwijają i giną) rozgrywa 
się w odcinkach czasowych, które są dla nas, ludzi, trudne do wyobrażenia. 
A jednak to właśnie budowa geologiczna krajobrazu i zachodzące w nim 
procesy w dużej mierze decydują o tym, jak będą wyglądać pozostałe jego 
elementy – wody, roślinność, klimat. 

Bez względu na to, czy region ten jest Waszym domem, czy jedynie 
miejscem, w którym spędzacie urlop, życzę Wam, aby poznanie jego 
biosfery wzbogaciło Wasze spojrzenie na przyrodę i historię tej okolicy.

            Radovan Vlček
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Region żaclersko-lubawski

Ten przygraniczny region obejmuje swoim zasięgiem po stronie czeskiej 
miasto Żaclerz z okolicznymi gminami: Bernartice, Královec i Lampertice, 
Křenov, Černá Voda, Zlatá Olešnice i Libeč, a także gminy na zachodnim zboczu 
Rychor - Bystřice, Albeřice i Lysečiny. Po stronie polskiej są to okolice Lubawki, 
obejmujące gminy: Chełmsko Śląskie, Krzeszów, Miszkowice, Bukówka, 
Opawa, Niedamirów. Jego znaczna część znajduje się na terenie czeskiego 
Karkonoskiego Parku Narodowego łącznie z kilkoma obszarami zaliczanymi 
do I i II strefy KRNAP, a niektóre miejsca po polskiej stronie są chronione jako 
rezerwaty przyrody.

Charakterystyka geograficzna 

Region żaclersko-lubawski pod względem krajobrazu jest obszarem 
bardzo urozmaicony i wykazuje duże różnice wysokości nad poziomem morza. 
Najwyższym szczytem regionu jest łysoczina/Lysečinská Hora (1188 m. 
n.p.m.), leżąca na granicznym grzbiecie Lysečinskich Bud. Po czeskiej stronie 
najwyższym punktem jest Dvorský Les (1033 m. n.p.m.) w obrębie masywu 
Rychory, najniższym punktem jest koryto rzeczki Ličné w Křenovie (425 m. 
n.p.m.). Po stronie polskiej najwyższym punktem jest Borowa Góra (1056 m. 
n.p.m.), najniższym zaś koryto rzeki Zadrna w gminie Krzeszów (450 m. n.p.m.). 
Cały ten obszar stanowi granicę między najbardziej na wschód wysuniętą częścią 
Karkonoszy a północno-zachodnią częścią Broumovskiej Vrchoviny, która 
przebiega pasmem Zaworów. Między nimi znajduje się obniżenie nazywane po 
czeskiej stronie Královecké Sedlo (524 m. n.p.m.), a po stronie polskiej Brama 
Lubawska, które tworzą znane połączenie Czech z polskim Dolnym Śląskiem. W 
środkowej części regionu wznosi się wyraźne pasmo górskie Vraní Hory (Góry 
Krucze) pochodzenia wulkanicznego. W większości leży po stronie polskiej, 
ale jego najwyższy szczyt – Královecký Špičák (880 m. n.p.m.) – znajduje się w 
Czechach. Góry Krucze oddzielają Bramę Lubawską od Kotliny Krzeszowskiej. 

Mili przyjaciele,

pozwólcie, że się przedstawię: jestem paproć – 
paproć drzewiasta. Swoje życie przeżyłam w regionie 
Żaclerza, ale w czasie, kiedy tak się jeszcze nie nazywał. 
Zresztą wówczas nic się tu jeszcze nie nazywało. 
Tutejszy pejzaż dopiero się tworzył, a my, paprocie 
drzewiaste, rosłyśmy razem ze skrzypami i widłakami 
na tropikalnych mokradłach między Żaclerzem a 
Lubawką przed ponad 300 milionami lat, w okresie, 
który geologowie nazywają karbonem. Z większości 
z nas po kolejnych dziesiątkach milionów lat powstał węgiel kamienny, 
niektóre są (jako skamieliny) ozdobą wielu zbiorów paleontologicznych, na 
przykład w Muzeum Miejskim w Żaclerzu albo w Skansenie Górnictwa Żaclerz. 
Gdybyście mogli przenieść się w tamten czas, z pewnością nie poznalibyście 
tej okolicy. Było tu gorąco i wilgotno – jakżeby inaczej! – bo cały ten obszar 
znajdował się wówczas na równiku. Karkonosze wznosiły się o wiele wyżej 
niż dzisiaj, a oprócz tego tu i ówdzie wybuchały wulkany, które wyrzucały na 
powierzchnię lawę i popiół wulkaniczny. Od tego czasu wiele się tu zmieniło, 
ale uważny i poinformowany obserwator może odkryć w przyrodzie ślady 
tych wszystkich wydarzeń nawet dziś. Wyruszamy razem przeżyć ciekawą 
przygodę odkrywania przeszłości geologicznej i ciekawostek 
przyrody nieożywionej w malowniczym regionie 
pogranicza czesko- polskiego, między 
miastami Żaclerz i Lubawka.
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Z pierwotnego pogórza niewiele się zachowało. W ciągu kolejnych milionów 
lat w wyniku działania zewnętrznych sił geologicznych (woda, wiatr, mróz i 
grawitacja) ochłodziło się, a cząsteczki zwietrzałych skał spływały rzekami do 
niecek jezior pod górami, w których osadzał się transportowany materiał. Dzięki 
późniejszym procesom twardnienia osadów skalnych w rzekach i jeziorach 
powstały zlepieńce, piaskowce i inne skały osadowe, które dziś wypełniają dolinę 
między Żaclerzem a Górami Kruczymi (część Niecki Śródsudeckiej). Osadzaniu 
się skał towarzyszyła czynność wulkanów, której rezultatem są np. wymienione 
już Góry Krucze, utworzone przez ryolity (kwaśne skały wulkaniczne). 

Ze względu na to, że cały obszar znajdował się w tym okresie mniej więcej 
na równiku, skały Niecki Śródsudeckiej osadzały się w warunkach tropikalnych 
mokradeł, gdzie oprócz nas, paproci, rosły też widłaki i skrzypy, a stopniowo 
pojawiały się kolejne rośliny. Ważki, które latały między nami, miały rozpiętość 
skrzydeł pół metra! Resztki naszych obumarłych ciał, przykrytych warstwami 
bagien, stały się podstawą powstania pokładów węgla, który przez następnie 
kilkaset lat był wydobywany na tym obszarze. Pamiątką po nas są skamieliny, 
które znajdują się w tutejszych skałach.

Charakterystyka regionalno-geologiczna 

Mozaika wszystkich typów skał, które wchodzą w skład 
budowy geologicznej regionu żaclerskiego, jest wynikiem 
złożonego procesu, trwającego setki milionów lat. Pod tym 
względem nasz region jest bardzo różnorodny i interesujący. 
Występują tu wszystkie podstawowe typy genetyczne skał. 
Podczas wycieczek w okolice Żaclerza możecie zobaczyć skały 
wulkaniczne, metamorficzne i osadowe. Właśnie w tych skałach możecie 
odnaleźć nas – skamieniałe szczątki prastarych lasów karbońskich. Ten 
przewodnik pozwoli Wam poznać dziesięć najczęściej spotykanych skał, a także 
interesujące miejsca, w których można je znaleźć i obejrzeć.

Žacléř (Żaclerz) leży dokładnie na granicy dwóch różnych jednostek 
geologicznych, pasma Rychory i Niecki Śródsudeckiej. Lubawka znajduje się 
w Niecce Śródsudeckiej. Rozwój Rychorów jest ściśle związany z powstaniem 
Karkonoszy i Gór Izerskich, razem tworzą one jednostkę tektoniczną o nazwie 
blok karkonosko-izerski. W tworzeniu struktury geologicznej Rychorów 
brały udział przede wszystkim skały metamorficzne. Są to różne typy łupków 
metamorficznych, fyllitów, zieleńców, wapieni krystalicznych, ale też np. 
marmur. Powstały one dzięki przeobrażeniu pierwotnych skał wulkanicznych 
i osadowych (iłowców, aleurytów, piaskowców, wapieni, skamieniałych law i 
popiołu wulkanicznego) podczas tzw. waryscyjskiej orogenezy w paleozoiku, 
mniej więcej 390–310 milionów lat temu. Częścią ogromnego łańcucha 
górskiego, który powstał w czasie orogenezy waryscyjskiej, były również 
Karkonosze. W tym okresie nas, paproci, nie było jeszcze na świecie, ale to, co 
nastąpiło zaraz potem, pamiętamy już dobrze.

Góry Krucze şa pochodzenia wulkanicznego i wieże na okolicę ponad 350 m.
lewa: Zalany kamienołom bazaltandezytowy w miejscowości Libeč. 
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Mapa geologiczna

Mapa geologiczna jest ważnym przewodnikiem, pomocnym 
w zrozumieniu budowy geologicznej danego terenu. Geolodzy 
przy pomocy kolorów oznaczają na niej zakres występowania 
konkretnych skał. Aby móc ją właściwie odczytać, trzeba nauczyć 
się najpierw orientować w mapie topograficznej, którą jest np. zwykła mapa 
turystyczna. W terenie górzystym, jakim jest obszar między Żaclerzem a Lubawką, 
wychodni skalnych nie brakuje. Są one dla geologa bardzo ważne, podobnie jak 
czynne i opuszczone kamieniołomy, ponieważ w tych miejscach występują na 
powierzchnię skały, gdzie indziej przykryte ziemią. Wynikiem takiej zabawy 
w chowanego, w którą skały grają z geologami, jest mapa geologiczna. Zanim 
jednak powstanie, geolog lub geolożka muszą z młoteczkiem i kompasem 
geologicznym w dłoni przemierzyć dziesiątki kilometrów badanego terenu. To 
dlatego geolodzy należą do największych znawców danego obszaru, a ponieważ 
tak dokładnie go przebadali, często mają do niego bardzo osobisty stosunek.
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Bazaltandezyty
Łom  Babí - Hřebínek, Liščí kameny

Skały bloku karkonosko-izerskiego 
Łupki zieleńcowe, fyllity, wapienie i marmury 

Zlepieńce i piaskowce dolnego Karbonu
Góra Zadzierna, Spękane Skały

Zlepieńce i piaskowce Kredy górnej
Glazy Krasnoludków, Masyw Zawory

Ryolity
Královecký Špičák, Kruczy Kamień

Zlepieńce i piaskowce dolnego Triasu
Czartowskie SkałyZlepieńce , piaskowce i iłowce górnego Karbonu

Skały v Prkenném Dole
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Skały Niecki Śródsudeckiej 

Występują we wschodniej części obszaru żaclersko-lubawskiego, mniej 
więcej na wschód i południowy wschód od Żaclerza. Wypełniają nieckę, 
która pochodzi z górnego karbonu, z końca orogenezy waryscyjskiej. Po 
stronie południowo-zachodniej oddzielona jest uskokiem (tzw. deformacją 
hronovsko-poříčską) od Niecki Podkarkonoskiej. Na obszarze żaclerskim 
Niecka Śródsudecka wypełniona jest przede wszystkim skałami pochodzenia 
karbońskiego, a we wschodniej części, na przedgórzu Gór Kruczych, również 
młodszymi skałami z okresu permu. Sam masyw Gór Kruczych tworzą skały 

wulkaniczne. Po polskiej stronie, między 
Chełmskiem Śląskim a Krzeszowem, 

występują o wiele młodsze skały osadowe 
z okresu kredy, a więc młodszego 

mezozoiku. Po stronie czeskiej obszar 
ten znany jest np. ze skał znajdujących 
się w rejonie miejscowości Adršpach 
czy z Teplických Skal.

Skały obszaru żaclersko-lubawskiego

Ze względu na to, że budowa geologiczna tego rejonu 
jest bardzo złożona i stykają się tu dwie różne jednostki 
geologiczne, znajdziemy tu ponad 20 różnych rodzajów skał, 
reprezentujących większość skalnych typów genetycznych. 
Wybraliśmy 10 podstawowych, które względnie łatwo 
można od siebie odróżnić, a jednocześnie dobrze 
reprezentują dzieje geologiczne, które wpłynęły na ich 
powstanie.

Blok karkonosko-izerski 

Mowa tu o różnorodnej mieszance przeobrażonych albo raczej 
zmetamorfizowanych skał, z których zbudowany jest masyw pasma Rychory 
na zachód, południowy zachód i północny zachód od Żaclerza. Po polskiej 
stronie Blok karkonosko-izerski tworzy przede wszystkim Grzbiet Lasocki. 
Skały te powstały podczas orogenezy waryscyjskiej w wyniku 
przeobrażenia pierwotnych skał osadowych  i  
wulkanicznych. Są to przede w s z y s t k i m 
łupki metamorficzne, fyllity, łupki zielone, 
porfiroidy, wapienie krystaliczne 
i marmury. 
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Krystaliczne wapienie i marmury

Wapienie i krystaliczne wapienie dolomitowe występują 
najczęściej w postaci drobnych lub średnich ciał skalnych na południe 
od najwyższej części Rychor. Te ziarniste bryły znajdują się w paśmie 
biegnącym południkowo, a na powierzchni występują na wschód 
od miejscowości Horní Maršov, a także w okolicach miejscowości 
Dolní Lysečiny, Horní Albeřice i Rýchorské Boudy. Można je wyraźnie odróżnić 
od okolicznych łupków i fyllitów. Są białe, jasnoszare lub zaróżowione. Dzięki 
nielicznym zachowanym skamieniałościom powstanie rychorskich wapieni 
datuje się na najstarszą epokę kambru. Tutejsze wapienie i marmury były 
wydobywane w kilku kamieniołomach pierwotnie w celu produkcji wapna. Dziś 
działa już tylko jeden kamieniołom w miejscowości Suchý Důl, gdzie wapienie 
wydobywane są w postaci żwiru. 

Łupki zieleńcowe (metabazyt)

Są to chyba najczęstsze skały, które spotkać można podczas 
wycieczki w Rychory. łupki zieleńcowe powstały na skutek 
przeobrażenia pierwotnie bazaltowych skał wulkanicznych. 
W terenie występują często i można je zobaczyć w miejscach 
sztucznych i naturalnych wychodni skalnych. W większości 
odznaczają się ciemnozieloną, aż niebieskozieloną barwą oraz wyraźnie 
warstwowo–łupkowatą strukturą. Występują np. w dolinie Sněžnego potoku w 
Prkennym Dole naprzeciwko ośrodka narciarskiego Arrakis na drodze zwanej 

“Jezdecká spojka”. Kolejnym miejscem, gdzie można “badać” łupki zieleńcowe, 
jest tzw. Hadí cesta (nieoznaczony szlak turystyczny, prowadzący od Chaty 
Hubertus w kierunku miasta Żaclerz po stromym zboczu Boberska strán). Po 
stronie polskiej łupki zieleńcowe można zobaczyć na przykład na szczycie 
Białej Skały, z którego roztacza się rozległy widok na okolicę. Szczyt dostępny 
jest oznaczonym szlakiem z miejscowości Jarkowice
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Fyllity

Podobnie jak w przypadku łupków w rejonie Żaclerza 
występują dwa rodzaje fyllitów: serycytowo–chlorytowe i 
serycytowo–grafitowe. Także w tym przypadku laik nie jest w 
stanie ich od siebie odróżnić, ponieważ granica między łupkami a 
fyllitami została ustalona jedynie umownie na podstawie wielkość 
ziaren miki. Również fyllity powstały dzięki metamorfozie pierwotnych skał 
osadowych. Ogólnie można powiedzieć, że fyllity są zwykle drobnoziarniste i 
mają zabarwienie od szarego po ciemnoszary. Charakterystyczna jest dla nich 
znaczna łupkowatość (większa niż u łupków). Dzięki dobrej łupkowatości fyllit 
serycytowy w niektórych miejscach wykorzystywano jako łupek dachowy. 
Pozostałości po wydobyciu tego materiału występują w postaci mniejszych 
odkrywek po obu stronach Vojenskiej Cesty (niebieski szlak z miejscowości 
Bystřice w kierunku Rychorów) kawałek nad punktem Ochranná Kaple.

Łupki

Na temat łupków w regionie Żaclerza trwają obecnie ożywione 
debaty w gronie specjalistów. Geolodzy rozróżniają łupek 
muskowitowy i łupek łyszczykowy. Dodajmy jeszcze, że nawet 
specjalistom odróżnienie ich od siebie w terenie sprawia trudność. 
łupki są skałami przeobrażonymi, powstałymi przez metamorfozę 
różnych skał osadowych. Przybierają zazwyczaj kolory od brązów po szarości, 
czasem mogą mieć również zabarwienie żółtawe i zielonkawe. W ich strukturze 
doskonale widać warstwowe ułożenie ziaren minerałów, które powstało 
przez rozbudowę ziaren minerałów skały pierwotnej pod wpływem ciśnienia, 
występującego w trakcie metamorfozy. łupki są najlepiej widoczne w okolicach 
kamieniołomów wapienia w Dolnych Albeřicach i Suchym Dole
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względu na olbrzymi skalny masyw na jego szczycie, ale przede wszystkim ze 
względu na wspaniałe widoki. Jeśli nie chcecie wspinać się stromym podejściem, 
łatwiejsza droga wiedzie przez Spękane Skały na skraju Miszkowic. Szlak 
zaczyna się zaraz obok szkoły podstawowej. Tutejsza ściana skalna jest godna 
uwagi również dlatego, że porośnięta jest pięknym bukowym lasem.

Skały osadowe - Niecka Śródsudecka  

W końcu dochodzimy do skał, z których pochodzimy my, 
skamieniałości. Skały osadowe, wypełniające doliny między 
Rychorami (grzbiet górski wschodniej części Karkonoszy) a Górami 
Kruczymi, stanowią całą grupę skał różnego typu. Odkładały się tu 
w okresie młodszego paleozoiku przed 320 - 290 milionami lat, a 
to już my, paprocie, dobrze pamiętamy. Materiał, z którego powstały, pochodził 
z sąsiedniego, dopiero powstałego pogórza – pierwotnych Karkonoszy. Pewnie 
nawet byście ich nie poznali, były dużo wyższe i ostrzejsze niż dzisiaj – trochę 
jak Alpy, krótko mówiąc: młode pogórze. Wskutek wietrzenia luźny materiał 
skalny spływał rzekami do niecki jeziora, w której z czasem powstały liczne 
skały osadowe, jakie znamy dziś. Dlatego w dzisiejszych zlepieńcach znajdziemy 
bryły wytrzymałego krzemienia, ale też wapieńce, fyllity i łupki, które nie 
zdążyły się rozpaść dzięki szybkiemu przemieszczeniu. Poszczególne warstwy 
skał osadowych możemy podzielić na cztery formacje. 

Najpierw formowały się skały formacji žacléřskiej, następnie formacje 
odolowskie, chwaleckie i broumowskie. We wszystkich znajdują się skały różne 
pod względem grubości ziaren. Zgodnie z tym dzielimy je na zlepieńce (złożone 
z zaokrąglonych, większych otoczaków), piaskowce, aleuryty i iłowce (te 
ostatnie w 2/3 zbudowane są ze skonsolidowanej gliny). Większą część doliny 
wypełniają skały formacji žacléřskiej i odolowskiej, znajdują się tu również 
pozostałości obumarłych ciał organicznych w postaci złóż węgla. Osady formacji 
chwaleckiej i broumowskiej występują wyłącznie na podgórzu Gór Kruczych. 

Naturalnych wychodni skalnych w regionie Żaclerza jest niewiele. Jeden 
skalny wąwóz biegnie nad lewym brzegiem Sněžnego potoku w rejonie 
Prkennego Dolu naprzeciw centrum narciarskiego Bret, a mniejsze skałki 
znajdziecie po prawej stronie drogi z Prkenngo Dolu do Křenova, naprzeciw 
stawu. Znacznie bogatsza w wychodnie skał osadowych jest strona polska. Cały 
Szczepanowski Grzbiet, którego szczytem jest Zadzierna (724m) nad zaporą 
Bukówka, zbudowany jest z gruboziarnistych zlepieńców. Wejście na szczyt 
czerwonym szlakiem z miejscowości Bukówka warte jest wysiłku nie tylko ze 
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Andezyt

Osadzaniu się skał osadowych Niecki Śródsudeckiej 
towarzyszyła aktywność wulkanów, dlatego spotkamy tu również 
skały wulkaniczne. Andezyty, niekiedy oznaczane również jako 
bazaltowe andezyty lub melafiry, należą do skał magmowych 
(wulkanicznych). W regionie Żaclerza są to najczęściej ciemne, 
szarobrązowe, niekiedy czerwonobrązowe masywne skały, 
które w swej strukturze są skupione, wyraźnie jednoziarniste, czasem mają 
pęcherzyki powietrza po gazach wulkanicznych. Ich zagłębienia najczęściej 
wypełnia kwarc, czasem w postaci agatu, który w rejonie Żaclerza występuje 
jednak rzadko. Andezyty można zobaczyć np. w opuszczonym, zatopionym 
kamieniołomie w miejscowości Libeč lub w kamieniołomie w Babí około 2,5 
km od Żaclerza, gdzie do dziś wydobywa się go w postaci żwiru. Kamieniołom 
został założony przed II wojną światową na potrzeby niedalekiej twierdzy 
artyleryjskiej Stachelberg. Mniejsze odizolowane twory skalne znajdziemy też 
między Křenovem a Prkennym Dolem. Najbliżej Żaclerza andezyty występują w 
małym kamieniołomie na prawo przy drodze - w zboczu pod Zamkiem, około 
300 m na południe od rynku. Tutaj andezyty mają barwę beżową oraz szarą. 
Piękna ściana skalna o wysokości 20 m, tzw. Liščí Kameny, znajduje się na 
zachód od miejscowości Křenov. Jest łatwo dostępna nieoznaczonym szlakiem, 
który zaczyna się za kompleksem byłego szpitala w Żaclerzu. Wydobywanie 
się lawy andezytowej miało miejsce w okresie wytrącania się skał osadowych 
formacji žacleřskiej przed mniej więcej 300 milionami lat. Najczęściej były to 
wylewy powierzchniowe albo płytkie wylewy podziemne.

Ryolity

Ryolity są kwaśnymi skałami wylewnymi w kolorach 
od jasnobrązowo–różowego po fioletowy. Najczęściej są 
drobnoziarniste, tylko czasami w materiale podstawowym 
zauważyć można większe ziarna kwarcu i skaleni. Potoki lawy 
ryolitowej wypływały pod koniec osadzania się noworudzkich 
warstw formacji broumowskiej. Warstwy skalne ryolitów mają 
grubość do 400 m i w terenie nie można ich przeoczyć. Ze skały tej zbudowane 
są całe Góry Krucze (najwyższy szczyt - Královecký Špičák 880m n.p.m.), które 
wznoszą się stromo do 350 m nad okolicznym terenem. Ryolity Gór Kruczych 
są największym tworem rozległego kompleksu skał wulkanicznych, który w 
Niecce Śródsudeckiej powstał w okresie wczesnego permu (najstarsza epoka 
permu przed 290 - 270 milionami lat). Královecký Špičák jest prawdopodobnie 
jednym z koryt doprowadzających ryolitową magmę. Do dziś ryolity wydobywa 
się w pobliżu miejscowości Královec, w największym kamieniołomie w całym 
rejonie Żaclerza. Pomimo tego, że najwyższy szczyt Gór Kruczych leży po 
stronie czeskiej, większość całego pasma górskiego należy do Polski. Ciekawym 
miejscem, gdzie można zobaczyć naturalną wychodnię skały ryolitowej, jest 
rezerwat Kruczy Kamień, który znajduje się na południe od Lubawki nad doliną 
o tej samej nazwie. Rezerwat wart jest odwiedzenia również ze względu na 
przepiękny widok na całą Bramę Lubawską oraz na przeciwległe Karkonosze. 
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Piaskowce i zlepieńce mezozoiku

Wszystkie skały, o których dotąd była mowa, powstały 
między 500 a 250 milionów lat temu. Potem nastał długi okres 
geologicznej ciszy, a podczas kolejnych prawie 200 milionów 
lat pierwotne Karkonosze za sprawą erozji zostały niemal 
doszczętnie zrównane z ziemią. U ich podnóża rozlało się płytkie 
mezozoiczne morze. Osadzały się w nim olbrzymie warstwy piaskowców 
i zlepieńców z górnej kredy, a więc okresu geologicznego sprzed 100–65 
milionów lat. Skały te nie sięgają do regionu Żaclerza, aczkolwiek tworzą w jego 
ścisłym sąsiedztwie jedno z najpiękniejszych „skalnych miast” Europy: mowa tu 
o skałach Adršpacko–Teplickich. Pasmo górskie Zawory, które leży na granicy 
Czech i Polski, znajduje się na tyle blisko, że formacje skalne na jego północnym 
krańcu z pewnością zasługują na to, aby dodać je do tej publikacji. Piaskowce 
i zlepieńce górnej kredy są to skały osadowe, tworzone prawie bez wyjątku 
przez zlepione ziarnka czystego kwarcu. Twardość i kolor skał stwierdza się 
przeważnie na podstawie charakteru zlepienia. Tak jak różnorodna jest paleta 
barw, od białawej, szarej, po żółtą, rdzawą i brązowo–czerwoną, tak zmienna 
jest również twardość poszczególnych warstw. Właśnie te różnice w twardości 
są powodem nierównego wietrzenia, które doprowadziło do powstania 
bajkowych form pojedynczych skał.

Okazy skamieniałości  mezozoicznych mięczaków - kamienołom Libná

Piaskowce triasove tworzą najwyższą warstwę przedkredowych skał osadowych.   
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Publikacja zawiera również dobrze czytelną mapę topograficzną 
regionu, na której znajdziecie oznaczone numerami miejsca. Do 
niektórych z opisanych miejsc można dojechać autem, większość z 
nich jest jednak dostępna tylko po oznaczonych lub nieoznaczonych 
szlakach i ścieżkach rowerowych. Opisane przez nas miejsca zostały 
podzielone tematycznie tak, aby razem tworzyły logiczną całość. Ich 
zwiedzanie, w większości przypadków, można zaplanować tak, aby w ramach 
jednej wycieczki odwiedzić miejsca po obu stronach granicy. Bez względu na to, 
czy wyruszycie na czeską stronę granicy w celu zbadania tutejszych ciekawostek 
geologicznych, czy miejsca przez nas polecone jedynie urozmaicą Wasze wycieczki, 
z pewnością warto odwiedzić wystawę w Żaclerzu, która powstała, tak jak ta 
publikacja, w ramach projektu „Geologia dla wszystkich“. Wystawa znajduje się 
przed Szkołą Podstawową w Żaclerzu, a do jej powstania w latach 2012/2013 
przyczynili się uczniowie należący do koła geologicznego przy SP Żaclerz.

      Skarby geologiczne terenu żaclersko – lubawskiego 
Istnieją dziesiątki ciekawych miejsc odkrywających tajemnice rozwoju geologicznego 
oraz budowy tutejszej krainy, a samo ich wyliczenie przekracza możliwości tej 
publikacji. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy przedstawić Wam geologiczną historię 
obszaru żaclersko-lubawskiego w pewnym skrócie. Staraliśmy się, do ograniczonego 
formatu publikacji, wybrać te najbardziej charakterystyczne obszary, w których 
zobaczyć można wszystkie typowe cechy różnorodnej budowy geologicznej naszego 
regionu. Jednocześnie pojedyncze miejsca wybieraliśmy tak, aby wycieczka do 
nich sama w sobie stanowiła interesujący cel turystyczny, który ucieszy i wzbogaci 
również tych, którzy nie chcą zaprzątać sobie głowy zagadnieniami geologii.
Z kolei tych, którzy poważnie interesują się geologią odsyłamy do portalu 
internetowego: http://www.geology.cz/extranet/popularizace/geologicke-lokality. 
Czeska Służba Geologiczna, która administruje portal, jest jednocześnie partnerem 
projektu „Geologia dla wszystkich“, w ramach którego wyszła ta publikacja. 
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     3. Kamieniołom Královec (N 50°39‘56‘‘; E 15°59‘28‘‘)

 

4. Královecký Špičák 880 m n. m. (N 50°39‘27‘‘; E 15°59‘18‘‘)
    Jeśli zostaną Wam jeszcze siły i ochota, warto kontynuować wycieczkę z 
kamieniołomu niebieskim szlakiem aż na Královecký Špičák - najwyższy szczyt 
Gór Kruczych lub ewentualnie można też pójść drugą stroną, doliną Dlouhé 
údolí. Oprócz tego, że po drodze można z bliska obserwować lawy ryolitowe, 
to ze szczytu rozpościera się piękny widok na Královecké sedlo i panoramę 
Rychorów oraz Karkonoszy, nad którymi góruje szczyt Śnieżki (1603,3 m n. p. m.).

5. Kruczy Kamień (N 50°41‘18‘‘; E 16°00‘32‘‘)

        Śladami pradawnych wulkanów
  Aktywność wulkaniczna towarzyszyła prawie wszystkim 
procesom geologicznym, które miały wpływ na kształtowanie 
się tutejszej krainy. Większość pradawnych skał wulkanicznych 
uległa zmianom pod wpływem kolejnych procesów geologicznych 
i dziś znamy je w postaci metamorficznej, a więc w postaci 
skał przeobrażonych (jeszcze będzie o nich mowa). Znajdziecie 
tu również prawdziwe, niezmienione skały wulkaniczne. Należą one do 
tych najmłodszych. Z głębi ziemi wydobywały się w czasie, gdy w Niecce 
Śródsudeckiej osadzały się skały osadowe. Niektóre z nich stwardniały płytko 
pod powierzchnią, inne wylały się aż na powierzchnię i stworzyły w krajobrazie 
wyraźne formacje skalne. Tutejsze lawy to wysokiej jakości kamień żwirowy, 
dlatego w regionie znajdują się liczne pozostałości po kamieniołomach, w 
których był wydobywany. W dwóch miejscach żwir wydobywa się do dziś.

      1. Kamieniołom Babí – Hřebínek (N 50°37‘30‘‘; E 15°54‘41‘‘)
  Kamieniołom Babí – Hřebínek leży 0,5 km na południe od twierdzy 
artyleryjskiej Stachelberg, można więc połączyć zwiedzanie obu miejsc. 
Kamieniołom, w którym wydobywa się andezyt, w latach trzydziestych XX wieku 
został uruchomiony z powodu budowy fortyfikacji przygranicznych. Przebiega 
tędy zielony i czerwony szlak, z którego widać większą część kamieniołomu.

 

     2. Liščí kameny (lisie kamienie)  
     (N 50°38‘40‘‘; E 15°55‘00‘‘) 
  Bazalto-andezytowe lawy tworzą w tym 
miejscu interesujące ściany skalne, miejscami 
osiągające wysokość 20m. Znajdują się one po 
lewej stronie od niezoczonej leśnej ścieżki, któ-
ra prowadzi od kompleksu Rehamedica (daw-
ny szpital w Żaclerzu) w kierunku  Křenova.

  Ryolity Gór Kruczych można 
odnaleźć w kilku miejscach po 
obu stronach granicy. Już z daleka, 
patrząc od strony Żaclerza, widoczny 
jest zarys kamieniołomu, do którego 
dojść można niebieskim szlakiem z 
miejscowości Královec; ewentualnie 
z Żaclerza przez Černą Vodę. 
Wycieczka warta jest polecenia, 
zwłaszcza przy pięknej pogodzie.
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     5. Kruczy Kamień (N 50°41‘18‘‘; E 16°00‘32‘‘)
  Po polskiej stronie znajduje się jedyna prawnie chroniona część Gór 
Kruczych. Jest to Rezerwat Kruczy Kamień o powierzchni 10.21 ha, który 
został założony w 1954 roku jako rezerwat geologiczno-krajobrazowy. Nad 
Kruczą Doliną wznoszą się, kilkadziesiąt metrów wysokie, skały czerwono-
brązowego ryolitu. Oprócz szeregu ciepłolubnych i lubiących suche tereny 
gatunków roślin, można tu spotkać rzadko występującego motyla niepylaka 
apollo, którego na tym obszarze w 1995 roku, po ponad 100 latach, znowu i z 
sukcesem osiedlili wrocławscy entomologowie. Z południowej części Lubawki 
do rezerwatu można dotrzeć szlakiem niebieskim prowadzącym do doliny 
albo zielonym, po którym wejdziecie na stromy punkt widokowy z widokiem 
na całą dolinę. Obie trasy tworzą razem okrąg,  który liczy sobie 5,5 km. 

Skały na przełomach wieków
Jak dowiedzieliśmy się w rozdziale o budowie geologicznej, skały 
w ciągu setek milionów lat podlegają różnym przemianom. Ze skał 
osadowych i wulkanicznych powstają, pod wpływem ciśnienia 
i temperatury, skały metamorficzne. Skały metamorficzne, 
wulkaniczne i osadowe są wystawione na działanie zewnętrznych 
sił geologicznych jak na przykład: wpływy atmosfery, erozyjna 
czynność wody we wszystkich jej postaciach oraz działania organizmów. 
Zwietrzałe cząsteczki skał są spławiane rzekami do niżej położonych terenów, 
gdzie osadzają się i stają się budulcem przyszłych skał osadowych. Cykl 
ten, który geologowie nazywają cyklem skalnym, jest wprawdzie bardzo 
powolny, ale przebiega nieustannie. Niżej opisane miejsca przedstawiają 
dwa odrębne światy geologiczne. Pierwsze trzy reprezentują skały 
przeobrażone powstałe jako część masywnego łańcucha górskiego, który w 
ciągu setek milionów lat podlegał erozji. Fragmenty zwietrzałej skały zostały 
przetransportowane rzekami do nieci jeziora, a dziś należą do skał osadowych 

– zlepieńców, których wychodnie dominują głównie po stronie polskiej.

Skałki metabazytowe i dywany żółtawych i 
czerwono-fioletowych kwiatów kokoryczy 
pustej - Hadí cesta (Wężowa ścieżka).
(patrz str. 30)
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8. Białe Skały (N 50°43‘39“; E 15°51‘49“) 
     łupki zieleńcowe na szczycie Białych Skał są w porównaniu z tymi na 
czeskiej stronie może mniej imponujące, ale za to nagrodą za podejście 
pod górę z Jarkowic (2 km, 240 m przewyższenia) jest piękny widok na 
okolicę. Żółty szlak zaczyna się kawałek za ruinami dawnego pieca do 
wypalania wapna. Z Żaclerza jest to koło 10 km przez przejście turystyczne 
Bobr – Niedamirów. Z Lubawki przez Bukówkę i Paczyn – 16 km.

 

6. Jezdecká spojka (N 50°39‘03“; E 15°53‘44“) 
       łupki zielone czy inaczej metabazyty są najbardziej rozpowszechnioną skałą 
w Rychorach i nie istnieje w Karkonoszach lepsze miejsce na ich obserwację. 
Dobrze dostępne skały metabazytowe znajdują się na tzw. Jezdeckiej spojce. 
Z tej bardzo ładnej, ale mało uczęszczanej trasy, oznaczonej żółtym szlakiem 
prowadzącym od żaclerskiego pałacu do chaty Ozon w osadzie Rychory, 
korzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz fani geocachingu (w jednej 
ze skał znajduje się skrytka). Ze względu na to, że część tutejszych łupków 
zielonych jest uznawana za łupki niebieskie (spokojnie! – chodzi o różnicę 
trudną do uchwycenia przez geologa-amatora), skałki na Jezdeckiej spojce 
są jednym z celów wypadów badawczych Czeskiej Służby Geologicznej.

7. Hadí cesta (Wężowa ścieżka) (N 50°40‘09“; E 15°52‘53“)
Kolejne skałki metabazytowe wznoszą się nad nieoznakowaną leśną 

ścieżką zwaną Hadí cesta. Prowadzi ona ze skrzyżowania nad Żaclerzem po 
stromym zboczu tzw. Boberská stráň (I strefa KRNAP). Oprócz ciekawych 
wychodni skalnych, na wiosnę, można podziwiać tu dywany żółtawych 
i czerwono-fioletowych kwiatów kokoryczy pustej, śnieżycy wiosennej, 
żywca dziewięciolistnego, a w późniejszym okresie również miesiącznicy 
trwałej, której populacja należy do największych w Karkonoszach.

Szczyt Białych Skał oferuje widok we wszystkich kierunkach. 
Na zdjęciu jest widok na północny-wschód od wsi Klatka.
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      9. Zlepieńce w Prkennym Dole (N 50°38‘39“; E 15°54‘35“)
     Skały osadowe Niecki Śródsudeckiej znajdziemy 

raczej po polskiej stronie, czeska strona jest, pod 
względem ilości odkrywek zlepieńców i piaskowców, 
raczej uboga. Na ich poszukiwanie trzeba udać się do 
Prkennego Dolu w kierunku stawu. Zaraz naprzeciwko 
stawu przez ulicę znajdują się niewysokie skałki z 
małą jaskinią. Większe odkrywki są po drugiej stronie 
doliny nad Sněžným potokem, gdzie tworzą próg 
skalny, tzw. kuestę. Najłatwiej dojść do nich leśną drogą 
wiodącą od kompleksu Rehamedica w Żaclerzu. Droga 
nie tylko nie jest oznaczona, ale nie ma jej na żadnej 
mapie. Jeżeli wyruszycie z kompleksu Rehamedica 
należy zaraz na pierwszym skrzyżowaniu skręcić 
w prawo w wąską ścieżkę prowadzącą lekko w dół. 
Znajduje się tam niewielka jaskinia w skale zlepieńców. 
Jedna z możliwych teorii głosi, że jaskinia jest 
pozostałością po dawnych badaniach prowadzonych 
w celu odnalezienia potencjalnych złóż złota.

  10. Góra Zadzierna (N 50°43‘19“; E 15°57‘35“) 
     Zaraz za granicą, w okolicy Bukówki i Miszkowic, 
zlepieńce tworzą w krajobrazie wyraźne formacje. 
Jest z nich zbudowany cały Szczepanówski Grzbiet z 
wyróżniającymi się szczytami: Góra Zameczek (596 
m) i Góra Zadzierna (724 m). Z miejscowości Bukówka 
prowadzi na nią czerwony szlak turystyczny. Te niecałe 
dwa kilometry i około 250 metrów przewyższenia 
warte są wysiłku! Oprócz zlepieńców tworzących 
skalny masyw zbocza nad zalewem Bukówka, z punktu 
widokowego na szczycie rozciągają się zapierające dech 
w piersiach widoki na panoramę wschodnich Karkonoszy.

11. Spękane Skały (N 50°43‘24“; E 15°54‘26“) 
  Jeśli nie chcecie wspinać się stromym podejściem, jest jeszcze inna 
możliwość podziwiania form skalnych grubo okruchowych zlepieńców, 
zbudowanych z obtoczonych okruchów skalnych o wielkości nawet pół 
metra. Wystarczy pójść lub pojechać z Bukówki do Miszkowic. Na lewo od 
szkoły podstawowej wznosi się łagodniejszy pagórek porosły bukowym 
lasem, w którym ukryte są kilkuset metrowe i miejscami 15 m. wysokie skały.
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 12. Bártův les (N 50°37‘34“; E 15°51‘03“) 
     Wydobycie złota w Rychorach jest okryte mgiełką tajemnicy i niejasności. 
Jego początki, według podań z kronik, są datowane na XI wiek, jednak pierwsza 
wiarygodna wzmianka o wydobyciu pochodzi dopiero z 1542 r. Do dziś widoczne są 
ślady wydobycia, wskazujące na przemieszczenie ogromnej ilości materiału skalnego, 
który nie odpowiada jednak zarejestrowanej ilości wydobytego i pozyskanego złota. 
Historia wydobycia jest więc prawdopodobnie starsza niż na to wskazują źródła 
pisane. Naprawdę interesujące są gigantyczne jamy i rowy, które nawet po ponad 500 
latach są nadal widoczne w lesie Bártův, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, jakimi 
narzędziami posługiwali się ówcześni górnicy. Na prawym brzegu Zlatego Potoku, 
kawałek pod łukiem szosy, na północ od wsi Bystřice zachował się portal sztolni 
Klinge. W samym potoku można, przy dużej dozie szczęścia, odnaleźć drobinki złota.

 

Zabytki wydobycia surowców naturalnych
Dowodem różnorodnej budowy geologicznej regionu jest także 
różnorodność surowców naturalnych, od dawna wydobywanych na tym 
terenie. Bez wątpienia najbardziej cennym z nich jest węgiel kamienny. 
Z historią jego wydobycia możecie się zapoznać w skansenie górnictwa 
w starych kopalniach albo w stałej wystawie Muzeum Miejskiego w Żaclerzu. 
Oprócz węgla w osadzie Bečkov pod Górami Kruczymi w latach pięćdziesiątych 
minionego wieku, przez krótki okres czasu, wydobywano uran. Do innych surowców 
naturalnych tego regionu należą: złoto, wapień oraz łupek dachowy. Nie mniej 
ważnym surowcem był kamień budowlany, tłuczony na potrzeby tutejszych 
mieszkańców w wielu małych, dziś w większości zarośniętych kamieniołomach.

Spękane Skały u Miszkowicz
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Na końcu kamieniołomu Bischofa znajduje się 
wejście do albeřickiej jaskini, w której korytarze 
mają długość 250 m., co czyni ją najdłuższą 
jaskinią w Karkonoskim Parku Narodowym. 
Na fragmencie dawnego pieca służącego do 
wypalania wapna, zaraz obok kamieniołomu 
Bischofa, została utworzona ładna i ciekawa 
wystawa, która w formie opowieści przedstawia 
historię siedmiu stuleci życia ludzi w Albeřickiej 
dolinie. Klucze do wystawy można wypożyczyć 
w miejscu: Veselý Výlet w Temnym Dole.

      13. Kamieniołomy fyllitowe (N 50°38‘23“; E 15°50‘26“)
   Jeżeli z lasu Bártův pójdziecie niebieskim szlakiem na Rychory po tzw. 
Vojenské cestě, dojdziecie na rozdroże przy małej odrestaurowanej kapliczce, 
która jest jedną z nielicznych pozostałości po wsi Glassendorf, która 
przestała istnieć po II wojnie światowej. Idąc dalej, zaraz za kapliczką, po 
obu stronach drogi znajdziecie drobne zarośnięte odkrywki fyllitów. Ich 
wyraźna łupkowatość sprawiła, że stały się surowcem wykorzystywanym 
do pokrywania dachów, powszechnie nazywanym łupkiem dachowym.

       

      14. Kamieniołomy Albeřice (N 50°41‘46“; E 15°50‘46“)
Kolejnym znaczącym surowcem naturalnym, do dziś wydobywanym w Rychorach, 
jest wapień, a dokładniej mówiąc wapień krystaliczny czy marmur. Ośrodkiem 
wydobycia tego surowca jest malownicza górska wioska Albeřice, która sama w 
sobie, bez względu na tutejsze ciekawostki geologiczne, warta jest zwiedzenia. 
Na północnym krańcu Górnych Albeřic znajdziecie kilka opuszczonych 
kamieniołomów wapienia, z których najbardziej znane są kamieniołomy: 
Bichofa, Celny i Krakonosza. Ciekawostką jest, że z wapieniami związane są 
zjawiska krasowe widoczne w postaci kilku jaskiń odkrytych podczas wydobycia. 

        15. Lysečinská jehla (N 50°40‘42“; E 15°49‘59“)
        W klinie, u zbiegu dwóch potoków Lysečinského 
i Albeřického, u szczytu łagodnego pagórka znajduje 
się unikatowa forma skalna o nazwie Lysečinská 
skalní jehla (łysocinska skalna igła) o wysokości 
8 m. Zbudowana jest z wapienia krystalicznego w 
kolorach od szarego po beżowo-biały. Nie ma co 
prawda nic wspólnego z wydobyciem wapienia, ale 
Lysečinská jehla z pewnością warta jest zobaczenia.

Czynny kamieniołom w Suchém Dole.
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     16. Pomnik przyrody Czartowskie Skały  (N 50°40‘34“; E 16°09‘05“)
  Czartowskie Skały są bez wątpienia jedną z najbardziej znanych i 
najatrakcyjniejszych  grup skalnych w paśmie Zaworów. Zaliczały się do 
najciekawszych atrakcji turystycznych już w okresie międzywojennym - już 
wtedy zostały uznane za pomnik przyrody. Tworzą północno-wschodnią 
krawędź Zaworów i zbudowane są z piaskowców triasowych barwy 
czerwonej, na których w górnych partiach zalegają górnokredowe piaskowce 
o jasnoszarej barwie. Na szczycie jednej ze skał znajdują się malownicze okna 
skalne. Na miejsce można wygodnie dojechać samochodem lub rowerem, 
skały znajdują się tuż przy drodze z Chełmska Śląskiego do Mieroszowa. 
Piechotą dojść można niebieskim szlakiem (z Chełmska Śląskiego - 8,6 km).

      

      Co zostało z kredowego morza
    Osadzanie się zwietrzałego materiału, z którego później powstały 
skały osadowe, postępowało w Niecce Śródsudeckiej również w okresie 
wczesnego mezozoiku. Najpierw osadzały się różnorodne piaskowce 
dolnego triasu (najstarszy okres mezozoiku pomiędzy 250 a 240 mil. 
lat). Po osadzeniu się skał triasu następuje długi okres spokoju, z którego 
nie zachowały się tu żadne skały. W okresie późnego mezozoiku, czyli o 
prawie 150 milionów lat później, na wielkiej części naszego regionu rozlało się płytkie 
ciepłe morze, w którym osadzały się późniejsze piaskowce i zlepieńce. Na naszym 
i polskim terenie tworzą one słynne skalne miasta. Najbliżej położone i zarazem 
najatrakcyjniejsze z nich są adršpašsko-teplickie skały, które znajdują się zaledwie 15 
km w linii prostej od Żaclerza i Lubawki, ale pozostają już poza opisywanym przez nas 
obszarem. Jeśli jednak zawitacie do naszego regionu, to z pewnością warto pamiętać 
o odwiedzeniu Adršpašsko-teplickich skał. Skały osadowe z okresu triasu są na 
obszarze Czech dość rzadkie. W Niecce Śródsudeckiej spotykamy je przede wszystkim 
po polskiej stronie granicy, na przykład u podnóża Zaworów. Najpiękniejszym ich 
okazem są jednak Czartowskie Skały między miejscowościami Różana i łaczna.

      

Na czerwonych piaskowcach triasowych w górnych partiach zalegają 
górnokredowe piaskowce o jasnoszarej barwie.
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      17. Masyw Zawory (N 50°39‘39“; E 16°05‘01“) 
     Kolejną, choć może już nie tak ciekawą i łatwo dostępną opcją jest Graniczny 
Grzbiet pasma górskiego Zawory. Początek trasy znajduje się na Przełęczy 
Chełmskiej (571 m) lub w miasteczku Chełmsko Śląskie, skąd na Graniczny Grzbiet 
prowadzi dwunasto kilometrowa ścieżka edukacyjna. Jest ona jednak, szczególnie 
na odcinku stromego podejścia na szczyt, bardzo słabo oznaczona. Z kilku miejsc 
na Granicznego Grzbietu rozciąga się widok z góry na Wyżynę Broumowską. 
Wycieczkę do Zaworów najlepiej połączyć ze zwiedzaniem kamieniołomów 
piaskowca w miejscowości Libná, oddalonej od Przełęczy Chełmskiej o niecałe 
trzy kilometry. Z piaskowców z tutejszych kamieniołomów pochodzą znane 
i piękne okazy skamieniałości mezozoicznych mięczaków (patrz str. 23).

       18. Rezerwat Głazy Krasnoludków  
       (N 50°41‘40“; E 16°06‘02“)
Nie przegapcie odwiedzenia tego małego, ale 
łatwo dostępnego rezerwatu. Znajduje się 
on na południe od miejscowości Gorzeszów, 
a piechotą dojdziecie tu po oznaczonych 
szlakach turystycznych z miejscowości 
Chełmsko Śląskie, Gorzeszów albo Olszyny. 
Z pierwszych dwóch można dojechać 
do rezerwatu polną drogą samochodem. 
Rezerwat utworzono głównie dla ochrony 
różnych naturalnych form wietrzenia 
piaskowca w postaci maczug, baszt, wież, 
skalnych grzybów i innych. Co prawda ani 
Głazów Krasnoludków ani Czartowskich 
Skał nie da się porównywać z Adršpašsko-
teplickim skalnym miastem, ale za to panuje tu 
spokój, nie ma parkingu pełnego autokarów, 
sprzedaży pamiątek i tłumu turystów.

Po przeciwnej stronie: 
Najwyższa część Zawor jest utworzona z piaskowca gornokredowego. 
Rama dolna: Widok z grzbietu granicznego Zawor na Chełmsko Śląskie.  
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