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mamy nadzieję, że mieliście wspaniałe wakacje! Jesteśmy ciekawi, gdzie tym razem 
spędziliście letnie dni. Może odkryliście nowe miejsce w Geoparku? Z niecierpliwością 
czekamy na Wasze zdjęcia z wakacji!
W tym numerze Geoparku Mini chcielibyśmy zabrać Was w tajemniczy świat ważek, 
poczęstować lodami księcia Pücklera i przedstawić Wam niemiecki Geopark, który nie-
dawno stał się częścią Światowej Sieci Geoparków UNESCO i w którym można znaleźć 
szkielety....dinozaurów! Wyjaśnimy także różnicę między Parkiem Mużakowskim a Par-
kiem Krajobrazowym Łuk Mużakowa. Zapraszamy Was do kolejnej wspólnej podróży.

SPIS TREŚCI

Zaczynamy!



Podczas wycieczki należy 
przstrzegać następujących zasad: 

Start: Przewoźniki (zielony punkt na 
mapie)
Dystans: 5 km
Czas: 1 godzina
Uwaga: Trasa na mapie pieszej wy-
cieczki nie tworzy pętli! 

Południowa część Geoparku Łuk Mu-
żakowa po polskiej stronie skrywa w 
sobie ciekawe siedliska przyrodnicze 
z oryginalnymi przedstawicielami en-
tomofauny. Poniższy tekst będzie o 
takich ekosystemach, które bez trudu 
można znaleźć lub namierzyć w tere-
nie: wrzosowiska oraz rzeka - Skroda. 

Załóżcie wygodne obuwie.

Pozostańcie na wyznaczonych 
ścieżkach!

Nie zostawiajcie po sobie śmieci!

Nie zapomnijcie aparatu fotograficz-
nego!
Będziecie zaskoczeni, ile pięknych
motywów na Was czeka!

Co jest w nich takiego nietuzinkowe-
go? Przede wszystkim należy zacząć 
od tego, że znajdują się na terenie kil-
ku form ochrony przyrody. Mamy tu 
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, 
rezerwat przyrody „Nad Młyńską Stru-
gą” oraz 3 obszary Natura 2000: Bory 
Dolnośląskie, Wilki nad Nysą oraz 
Łęgi nad Nysą Łużycką. Jest jednak 
taki z pozoru mały element, ale istotny 
z punktu widzenia tych ekosystemów: 
piasek i żwir, który składa się na pod-
łoże wrzosowisk 
i rzeki Skrody.
Jednak celem naszej pieszej, a kto 
woli rowerowej wędrówki nie będzie 
tylko i wyłącznie namierzenie tych 
ekosystemów, a właściwie odkrycie 
jej małych, a zarazem fascynujących 
mieszkańców. Jakich? O tym poniżej.
Wrzosowiska dla niektórych osób 
mogą kojarzyć się z obszarami bezle-
śnymi, jednak w przypadku omawia-
nego obszaru występują one wzdłuż 
drogi, którą poruszamy się oraz na 
terenach stosunkowo widnych oka-
lających nas lasów sosnowych, gdzie 
możemy uświadczyć w sierpniu i 
wrześniu piękne różowe dywany. 
Wrzosy jak wiadomo przyciągają spo-
ro owadów. Generalnie ta roślina lu-
dziom kojarzy się 
z jednym z najdroższych miodów. 
Jednak, to nie tylko pszczoły mają 
tu swój interes nektarowy. Wrzosy są 
również magnesem dla motyli. Jed-
nym z najładniejszych a zarazem nie-
licznym gatunkiem w regionie jest mo-
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draszek idas Plebejus idas. Ten mały a 
zarazem kolorowy motyl, mimo że nie 
jest monofagiem, to upodobał sobie 
tą roślinę jako główne źródło pożywie-
nia. Do tego stopnia wrzos odgrywa 
istotną rolę dla niego, że cykl życiowy 
jest związany właśnie z tą rośliną. Jaja 

są składane na wrzosie, gąsienice 
najczęściej odżywiają się nim, a po-
tem na nim dochodzą do dorosłych 
okazów. Imago należy poszukiwać od 
połowy czerwca do połowy września.
Poszukując modraszka idasa, nasz 
wzrok może przeciąć świetnie kamu-

5

Modraszek idas



flujący się skalnik semele Hipparchia 
semele. Ten gatunek motyla dzienne-
go, oprócz żerowania na wrzosie lubi 
wygrzewać się na piasku, żwirze, to-
talnie zlewając się z otoczeniem. Co 
więcej, jego kolorystyka jest tak stwo-
rzona, że potrafi zlać się z korą sosny 

oraz brzozy. Imago są widoczne od 
końca czerwca do połowy września. 
Miejsce „pewniak” ich spotkania to 
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 
350 ze zjazdem na byłą żwirownię.
Wrzosowe siedliska są również do-
godnym miejscem występowania 
szarańczaków, do których należą: 

przewężek błękitny Sphingonotus ca-
erulans oraz nadobnik włoski Callipta-
mus italicus. Co istotne, to ich umasz-
czenie tworzy doskonały kamuflaż z 
podłożem piaskowo-żwirowym, toteż 
dostrzec je można najczęściej do-
piero w momencie ich ucieczki spod 

Kamuflaż skalnika semele

smukwa kosmata
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Skroda oraz Nysa Łużycka, toteż lubią 
one zalatywać w sąsiadujące tereny. 
Po drugie, ich „odwiedzanie” okolicz-
nych terenów nie jest bezinteresowne, 
gdyż ważki należą do drapieżników, 
które na wrzosowiskach polują na 
szereg różnych, mniejszych od siebie 
owadów. Ciekawostką jest to, że na 
wrzosowiskach możemy znaleźć m.in. 
gatunki chronione: trzepla zielona 
Ophiogomphus cecilia która rozradza 
się nad Nysą Łużycką oraz szklarnik 
leśny Cordulegaster boltonii, przecho-
dzący rozwój na Skrodzie.
Po lustracji terenowej wrzosowisk 
skierujmy nasze kroki ku rzece o na-
zwie Skroda. Bardzo łatwo znaleźć 
ją w terenie, gdyż przecina się ona z 
drogą wojewódzką nr 350, a w miej-
scu przecięcia ma ona bardzo inten-
sywny rudy kolor, co świadczy o dużej 
zawartości żelaza. Kolejna podpo-
wiedź to bezpośrednie usytuowanie 
infrastruktury turystycznej przy styku 

naszych nóg. Te owady uczą Nas jed-
nak cierpliwości i spostrzegawczości, 
toteż próby ich poszukiwania mogą 
uczynić Nas lepszymi wzrokowcami. 
Ciekawostką jest fakt, że powyższe 
gatunki, które możemy obserwo-
wać od lipca do września, znajdują 
się na czerwonych listach gatunków 
zagrożonych. Wrzosy to także miej-
sce pojawu smukwy kosmatej Sco-
lia hirta, która wyglądem przypomina 
osę. Ze względu na zanikanie siedlisk 
typowych dla gatunku, została ona 
umieszczona w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt.
Pewnie dla wielu zaskoczeniem bę-
dzie to, że przechadzając się po tak 
suchych siedliskach jakimi są wrzo-
sowiska, zobaczymy ważki. Wielu 
początkujących obserwatorów zada 
sobie pytanie: cóż one tu robią, skoro 
nie ma tu wody? Otóż, należy mieć na 
względzie 2 ważne aspekty. Po pierw-
sze, w niedalekiej odległości jest rzeka 
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droga-rzeka postawionej przez Nad-
leśnictwo Wymiarki, które może być 
naszym miejscem odpoczynku i re-
generacji. Rzeka Skroda jest bardzo 
malowniczym dopływem Nysy Łużyc-
kiej. Zwiedzanie jej można prowadzić 
zarówno na wschód jak i na zachód 
od drogi wojewódzkiej nr 350, jednak 

my skierujmy się w stronę jej ujścia, 
czyli podążamy na zachód od dro-
gi. Będziemy poruszać się drogą 
leśną, która biegnie w bezpośred-
nim sąsiedztwie rzeki. Od razu na 
wstępie tego epizodu terenowego 
należy zaznaczyć, że zakres ento-
mofauny mocno skurczy się, co 
jest podyktowane specyfiką tego 
ekosystemu, jednak poziom 
adrenaliny nie powinien nam 
opaść, gdyż nasz wzrok będzie 

skoncentrowany na wychwyceniu du-
żej, ale jednocześnie szybkiej ważki. 
Oto cel naszych łowów - szklarnik le-
śny Cordulegaster boltonii. Wcześniej 
była o nim wzmianka, że może zala-
tywać na wrzosowiska, ale tutaj nad 
Skrodą ma swoje terytorium, którego 
zaciekle broni. W związku z tym od 
razu pojawia się podpowiedź, że na 
wrzosowiskach znajdziemy częściej 

Siedlisko szklarnika leśnego
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samice, gdyż terytorium bronią głów-
nie silne samce. Co ciekawe, zestaw 
występujących tutaj ważek jest bar-
dzo ubogi, toteż terytoria są bronione 
przed…… innymi szklarnikami. Co 
jest takiego fenomenalnego w tym 
gatunku? Szklarnik leśny jest gatun-
kiem chronionym w Polsce prawem, 
a ponadto znajdującym się w Czer-
wonej Księdze Zwierząt jako gatu-
nek wysokiego ryzyka. Występuje 
on głównie w północno-zachodniej i 
południowej części kraju, lecz omija 
wyższe obszary górskie. Preferuje 
miejsca zalesione, w pobliżu małych 
rzek, potoków i strumieni o wartkim 

nurcie i dobrym natlenieniu, jednak 
często stanowiska są ograniczone do 
krótkich odcinków cieków. Potrzebu-
je on piaszczysto-żwirowe podłoże 
a takie najlepsze warunki znajduje 
właśnie tutaj nad Skrodą. Co istotne, 
to na tej rzece znajdziemy tamy bo-
browe, które powodują filtrację wody 
i obniżenie poziomu wody. Jest to o 

tyle ciekawe, że terytoria szklarników 
nierzadko zaczynają się lub kończą 
właśnie na ich wysokości. Wynika 
to z ich preferencji siedliskowych 
(czystsza, płytka woda i podłoże). 
Dlatego warto skorzystać z prostych 
podpowiedzi: aby zaobserwować 
go, warto umiejscowić się w pobliżu 
tamy i czekać aż nadleci jedna z naj-
większych ważek. Nie zdziwcie się, 
że próby jego obserwacji mogą być 
kilkukrotne, co wynika z jego szybko-
ści i niewielkiej chęci do przysiady-
wania. W końcu to bardzo waleczna 
ważka, która lubi być w ruchu. Za-
pewne uradujecie się, kiedy spotka-

cie tego małego żół-
to-czarnego „drona”. 
Warto go szukać od 
początku czerwca aż 
do końca sierpnia do 
samego ujścia Skro-
dy do Nysy Łużyc-
kiej, które jest metą 
tej wycieczki. Co 
ciekawe, w miejscu, 
gdzie zakończymy tą 
wycieczkę, możemy 
zobaczyć inny gatu-
nek chronionej ważki 
– trzepla zielona.
Jak pewnie widzicie, 
ekosystemy Geopar-

ku Łuk Mużakowa są ciągle nieod-
kryte i pełne wrażeń. Zanim wybie-
rzecie się na spotkania z gatunkami 
opisanymi powyżej, spróbujcie od-
wiedzić tą okolicę w porze jesienno-
-zimowej. Warto najpierw zapoznać 
się z samym siedliskiem, by następ-
nie przybyć tu na spotkania z cieka-
wą entomofauną w okresie letnim.
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JaK POłaPaĆ SIę w TYCh wSzYSTKICh 
mużaKOwSKICh nazwaCh?
Geopark Łuk Mużakowa, Park Mu-
żakowski, Park Krajobrazowy Łuk 
Mużakowa…Co ich łączy a czym się 
różnią?

Nieważne czy turyści, czy mieszkańcy 
tego regionu, zapewne nie jeden miał 
kłopot z odróżnieniem tych wszystkich 
nazw. Wy również? Już spieszymy z 
wyjaśnieniem. Zacznijmy jednak od 
samego początku. Kim był Mużakow, 
skąd pochodzi te słowo, co oznacza i 
czemu akurat wszystkie wyżej wymie-
nione obszary małą w nazwie to okre-
ślenie?
Nazwa „Muskau“ jest pochodzenia 
serbołużyckiego i prawdopodobnie 
wywodzi się od słowa „Muzak - dziki 
człowiek“. Słownik niemiecko – łużycki 
słowo mužik tłumaczy jako mężczyznę. 
Stąd też herb miasteczka Bad Muskau 
przedstawia „dzikiego człowieka“ na 
zielonym tle z wieńcem z liści wokół 
głowy i pasa. W prawej ręce trzyma 
opuszczony miecz o złotej rękojeści 
i srebrnym ostrzu, w lewej czerwony 
jeleni róg. Według innych interpretacji, 
nazwa miejscowości związana była z 
położeniem miasta na bagnach - zwa-
nych Muzak. Dla ciekawostki, oddział 
PTTK w Łęknicy z dumą nosi nazwę 
„Mużak”.
Czy poza herbem, widzieliście gdzieś 
jeszcze tego „dzikiego człowieka”? 

zROzumIEĆ
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Podpowiadamy, że zdecydowanie 
najwięcej jest jego w… Bad Muskau. 
Przy okazji spaceru po tym urokliwym 
miasteczku, rozejrzyjcie się, a jeśli coś 
znajdziecie, zróbcie zdjęcie i wyślijcie 
do nas na adres e-mail. Dla najbardziej 
spostrzegawczych czekają upominki!
Dobrze, wyjaśniliśmy sobie kluczową 
sprawę. Jak w takim razie odróżnić 
wszystkie te nazwy?
Zaczniemy od chyba najbardziej ko-
jarzonego z tą nazwą miejsca, czyli 
Parku Mużakowskiego, wpisanego 
od 2004 roku na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Jest to park 
w Polsce i w Niemczech, zajmujący 
728 ha powierzchni po obu stronach 
rzeki Nysy Łużyckiej. Jeśli zerkniecie 
na mapę geoparku, może tak jak i my 
stwierdzicie, że park ten leży w samym 
„jego sercu”.

Park krajobrazowy „Łuk Mużako-
wa” to jedna z form ochrony przyro-
dy, która chroni walory przyrodnicze, 
historyczne, kulturowe i krajobrazowe. 
Leży on po polskiej stronie geoparku i 
jest największym (18714 ha) i najmłod-
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szym (2001 r.) parkiem ze wszystkich 
ośmiu, znajdujących się w granicach 
województwa lubuskiego. Celem par-
ku jest ochrona polskiej części moreny 
czołowej, ukształtowanej przez lądo-
lód, zwanej…Łuk Mużakowa! Zdziwie-
ni? My nie.
Łuk Mużakowa to nic innego jak po-
wód całego zamieszania wokół stwo-
rzenia Geoparku. Mowa tu o ciągu 
wzniesień tzw. moreny a dokładnie 
czołowo spiętrzonej moreny. Dziw-
na nazwa, prawda? Ważne, abyście 
kojarzyli, że jest to pozostałość po 
lądolodzie, który, po stopnieniu pozo-
stawił piaszczysto-żwirową strukturę 
w kształcie podkowy bądź łuku. I stąd 
nazwa - Łuk od kształtu a Mużako-
wa, chyba sami już wiecie. Ważne jest 
również, że owa morena ciągnie się po 
polskiej i niemieckiej stronie, dlatego 
też nasz geopark jest polsko-niemiec-
kim Geoparkiem (jedynym takim na 
świecie, stan na lipiec 2021).
Skoro już wspomniano o samym geo-
parku to przejdźmy do krótkiego wyja-
śniania czym on w ogóle jest.
Geopark to obszar o określonych gra-
nicach, zawierający tzw. geotopy (ina-

czej znane jako geostanowiska). Są to 
obiekty przyrody nieożywionej, które 
dostarczają wiedzy na temat historii 
Ziemi, w tym powstania i rozwoju ży-
cia na Ziemi. Przykładami mogą być: 
odsłonięta wychodnia skalna, głaz na-
rzutowy, jaskinia, torfowiska, jeziora, 
źródła i wiele innych. Od dzisiaj, przy 
okazji spaceru i odkrywania kolejnych 
miejsc w geoparku, możliwe, że na-
tkniecie się na jakiś geotop. A może 
już teraz przychodzi Wam do głowy 
jeden z nich? Może nie mamy na na-
szym terenie jaskiń, ale głazów na-
rzutowych nam nie brakuje. Potraficie 
podać jakiś przykład? Dajcie znać na 
naszą skrzynkę e-mail.
Wracając do nazw mużakowskich, je-
steśmy już przy samym końcu. Ostat-
nim zagadnieniem jest chyba najdłuż-
sza nazwa, która niejednemu plącze 
język:
Polsko – niemiecki Światowy Geo-
park UNESCO Muskauer Faltenbo-
gen / Łuk Mużakowa.  Niezłe, praw-
da?
To oficjalna, pełna nazwa naszego 
geoparku. Jak widzicie zawiera polską 
jak i niemiecką nazwę, lecz dla Was 
wystarczy, jeśli zapamiętacie, że jest 
to UNESCO Geopark Łuk Mużakowa, 
który w Polsce leży na terenie woje-
wództwa lubuskiego oraz w Niem-
czech w granicach Saksonii i Bran-
denburgii.
O samym Geoparku moglibyśmy roz-
pisać się na wiele stron. I rzeczywiście 
zostało już napisanych wiele publikacji 
i książek. Zresztą, także i tutaj nieraz 
opisywaliśmy jego specyfikę. Poleca-
my Wam i Waszym nauczycielom wy-
daną ostatnio reedycję materiału dy-
daktycznego, który świetnie przyda się 
jako wprowadzenie do tematu. Może-
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cie odebrać ją u nas bezpośrednio w 
biurze lub zamówić. Z chęcią wyślemy 
Wam ją pocztą.

Teraz krótko o naszym Geoparku. 
Początki założenia sięgają lata 90 
ubiegłego wieku. Już wtedy narodził 
się pomysł, lecz jest to bardzo długi 
proces. Dopiero w 2006 roku został 
uznany jako Geopark Krajowy, lecz je-
dynie po niemieckiej stronie. Trzy lata 
później, taki tytuł nosił już cały jego 
obszar. W roku 2011 został przyjęty do 
Europejskiej Sieci Geoparków (EGN) 
a pół roku później nastąpiło oficjalne 

przyjęcie do grona członków Świato-
wej Sieci Geoparków (GGN). Z wielkim 
zaangażowaniem tytuł ten został obro-
niony w 2015 i 2019 roku. Jednym z 
ważniejszych wydarzeń było wpisanie 
geoparków, a tym samym Geoparku 
Muskauer Faltenbogen / Łuku Muża-
kowa na listę Światowych Geoparków 
UNESCO w 2015 roku.

Uff, mamy nadzieję, że nie poplątali-
ście się w tych wszystkich tytułach i 
nazwach. Dla ułatwienia zerknijcie na 
mapę, która powinna to wszystko nie-
co usystematyzować.

Położenie Światowego Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa
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Na chłodne jesienno-zimowe wieczory najlepsza jest....zupa! I to nie 
byle jaka zupa, ale zupa dyniowa z mlekiem kokosowym!

Och, to na pewno was rozgrzeje!

zupa dyniowa z mlecz-
kiem kokosowym

15

UczTA DLA BADAczA

Zdjęcie: ndanko @photocase.de

Składniki:
1  mała dynia Hokkaido
1  puszka mleka kokosowego
1  mała cebula
1  ząbek czosnku
1  mały kawałek imbiru
 wywar warzywny
 ewentualnie kminek lub 
 cynamon

Przygotowanie:
1. Pokrój warzywa na małe 
 kawałki i podsmaż je 
 na oleju w dużym 
 garnku.
2. Dodaj kawałek imbiru 
 wielkości paznokcia
3. Wlej wodę, aż zawartość będzie 
 całkowicie przykryta
4. Dodaj wywar warzywny i gotuj na 
 wolnym ogniu przez około 15 minut 
 pod przykryciem.
5. Dodaj mleko kokosowe i przecedź 
 na gładką zupę.

et voilà!



łamIGłÓwKI
Zagadki 
fotograficzne

2

1

3
?

1.  W którym parku znajdują  się te lwy?
A) Park w Kromlau
B) Park w Branitz
C) Park Mużakowski

2. Co widać na zdjęciu?A) Cztery kolorowe jeziora w pobliżu  Reuthen, DE
B) Stawy w pobliżu Tuplice, PLC) zdjęcie nie pochodzi z obszaru  Geoparku

3.  Co można zobaczyć na  

 zdjęciu?
A) Utwory erozyjne na terenie 

 byłej kopalni Babina.

B) Piaskownie
C) Kopalnia odkrywkowa w 

 Nochten
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GEOPARKOWE ŁAMIGŁÓWKI
Wyszukiwanie słów: 30 słowa zostały ukryte tutaj poziomo i pionowo.

ALMANDYN AMULET ANANAS ANDRADYT BIŻUTERIA BRANITZ COTTBUS 
DINOZAUR EKOSYSTEM GONDAWA GRANAT GRANIT GROSSULAR KRYSZTAŁ 
LAWA MIECZ MIKROSKOP MOTYL OAZA PIASEK PIRAMIDY PIROP SKRODA 
SPESSARTYN TUMULUS UWAROWIT WAŻKA WIETRZENIE WRZOSY WULKAN

Y Q A R F Z F A N A N A S J G R A R T F
M O T Y L N S P E S S A R T Y N E P W R
I O F D W R T U V A D T B D E T Y A E E
S A L M A N D Y N M I U R J L I U N Ö S
P Y H F R D S W R U N M A P I R O G K F
I I O P W A Ż K A L O U N D R D F Ä O G
R B F D E W S X S E Z L I G O N D A S G
A P I A S E K U J T A U T G T H K K Y O
M D W Q A S W E R F U S Z C O T T I S N
I X W D D C T M F B R F T G H J U U T D
D L A W A Q S I O A Z A B W R Z O Z E W
Y T Y U I K K E V X A S D E R T Y T M A
F D S Q A X R C Y D I Ż U T E R I R R N
F A S D F H O Z M I K R O S K O P N T A
H Y R D R B D D E E F G R T Y U V E Z H
T Y U I D F A R E K O S Y S T E M W U U
W I E T R Z E N I E W E R T T Y U D O R
W U L K A N C D E W A G T R W S K G L Z
Y R D D V V G A G R O S S U L A R O P T
G R A N A T N K R Y S Z T A Ł U H T B R
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1.  … tragallas – jeden z dinozarów, 
 których skielet znaleziono w 
 opisywanym w tym zeszycie Geoparku
2. Inna nazwa piramidy na jeziorze, 
 w które pochowany został Książe 
 Pückler

Rozwiązania z wydania wiosna/lato 2021 można znaleźć na str. 31

3. Jest nią m.in.: trzepla zielona 
 Ophiogomphus cecilia – owad opisy 
 wany w rozdziale Odkryć
4.  Inaczej Superkontynent
5.  Nazwa rzeki, która wpada do Nysy  
 Łużyckiej

1

 2

3 

 4

 5 



Będzie Wam potrzebne: 
–  miska z wodą
–  korpus pływający (dysk 
 styropianowy, krążek korkowy, 
 kieliszek na jajko lub podobne)
–  igła do cerowania
– magnes
–  metalowy spinacz do papieru
–  klej lub taśma klejąca
–  kompas lub telefon komórkowy
–  róża kompasowa
–  nożyczki

Przede wszystkim namagnesujcie 
igłę do cerowania. W tym celu należy 
przejechać magnesem po igle około 
20 razy, zawsze zaczynając od oczka 
i kierując się do końca. Jeśli igła jest 
wystarczająco namagnesowana, 
może ona nawet podnieść metalowe 
spinacze do papieru.

2. Wytnijcie różę kompasu (znajdzie-
cie wzór w Internecie) wzdłuż ozna-
czeń i przyklejcie ją do górnej części 
pływaka za pomocą kleju lub taśmy.
 
3. Napełnijcie miskę do połowy wodą.

4. Umieśćcie namagnesowaną igłę na 
pływaku a następnie oba elementy ra-
zem na delikatnie połóżcie na wodzie w 
misce. Obserwujcie, co się dzieje. 

5. Teraz obrócicie pływak wraz z igłą na 
powierzchni wody, a następnie zmieni-
cie orientację igły na pływaku. Obser-
wujcie, co się dzieje.

6. Teraz należy umieścić igłę na pływaku 
tak, aby działała optymalnie jako kom-
pas. Aby to zrobić, użyjcie nowoczesne-
go kompasu lub telefonu komórkowego, 
aby dowiedzieć się, gdzie jest północ i 
ustaw namagnesowaną igłę na północ. 
Teraz obie igły kompasu są ustawione 
równolegle do siebie i pokazują kierunek 
północ-południe.

Wyjaśnienie:
Namagnesowana igła do cerowania na 
pływaku ustawia się w kierunku północ-
południe, podobnie jak igła kompasu. 
Marynarze z XII/XIII wieku znali już po-
dobny rodzaj „kompasu“, który składał 
się z magnetytu, naturalnie namagneso-
wanego minerału, na drewnianym pły-
waku i misce z wodą. Z pomocą tego 
prostego kompasu byli w stanie nawigo-
wać swoim statkiem.

Samodzielnie 

zbuduj kompas

Propozycja eksperymentu
zBaDaĆ

Źródło: GFZ-Schülerlabor Helmholtz-Zentrum Potsdam – GFZ Niemieckie Centrum Badawcze Nauk 
Geograficznych, E-mail: schuelerlabor@gfz-potsdam.de www.gfz-potsdam.de/schule
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SłOwnIK GEOlOGICznY

W naszych poprzednich wydaniach 
mogliście już przeczytać o różnych 
minerałach, takich jak skalenie, kwarc 
czy mika i dowiedzieć się, w jakich 
skałach można je znaleźć. Jak zapew-
ne wiecie, szczególnymi skałami Geo-
parku są kilkumetrowej wielkości bloki 
narzutowe, które przyniósł ze sobą z 
północy lodowiec, tworząc krajobraz 
Łuku Mużakowa. Wiele z tych dużych 
kamieni zawiera również minerał, który 
być może wpadł Wam w oko ze wzglę-
du na swój kształt i kolor: granat. Na 
terenie Łuku Mużakowa występuje on 
głównie w tzw. gnejsach, które moż-
na łatwo rozpoznać po ich pasiastym 

lub prążkowanym wyglądzie. Granat 
zazwyczaj tworzy wyraźnie widoczne 
kryształy o barwie od czerwonawej do 
fioletowo-czerwonej o kształcie zbli-
żonym do sześcianu. Dla geologów 

jednak, granat jest tylko zbiorczym 
terminem dla kilku bardzo podobnie 
wyglądających minerałów. Należą 
do nich: pirop (czerwonawy), alman-
dyn (czerwono-fioletowy), spessar-
tyn (żółtopomarańczowy), grossular 
(żółto-zielono-złoto-żółty), andradyt 
(ciemnozielony, brązowo-czerwono-
-brązowy) i uwarowit (szmaragdowo-
-zielony). Dlatego też jego kolor może 
być różny i może być zielonkawy, 
żółtawy, czerwonawy lub brązowawy. 
Podstawowa bryła sześcianu może 
mieć również różną liczbę ścian i kra-
wędzi. Ze względu na to bogactwo 
pięknych kolorów i kształtów, granat 
był pożądany jako kamień szlachet-
ny od samego początku, i był cięty i 
sprzedawany jako kamień szlachetny. 
Tradycje pokazują, że faraonowie sta-
rożytnego Egiptu, na przykład, nosili 
amulety zawierające cenne granaty.
Nazwa tej grupy minerałów również 
ma długą tradycję i prawdopodobnie 
wywodzi się od łacińskiego terminu 
oznaczającego pestkę („granum“), 
ponieważ kryształy wyglądają bardzo 
podobnie do czerwonych pestek gra-
natów. Zanim otrzymał swoją obecną 
nazwę, w średniowieczu był również 
nazywany karbunkułem (kamień) wraz 
z innymi czerwonymi kamieniami szla-
chetnymi, takimi jak rubiny.
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GRANAt: 
Od kamienia szlachetnego 
do piasku

ROzPOznaĆ

Fragment pegmatytu z kwarcem, skaleniem i 
dużymi granatami. Długość ok. 25 cm.



W skałach granaty są zwykle otoczo-
ne przez inne składniki, ale często 
osiągają rozmiary kilku milimetrów lub 
centymetrów i są wyraźnie widoczne. 
Jeśli jednak kryształy mają dużo cza-
su na wzrost, mogą osiągnąć wielkość 
pięści, a nawet stać się większe. Na 
początku wzrostu zawsze jest małe 
jądro, wokół którego z czasem two-
rzą się kolejne warstwy, tak że „kost-
ka granatu“ staje się z czasem coraz 

większa. Można to sobie wyobrazić 
jak słoje na drzewie, które stają się co-
raz młodsze w kierunku zewnętrznym. 
W większych kryształach pierścienie 
te są nawet widoczne gołym okiem.
Jak już dowiedzieliśmy się w poprzed-
nich edycjach, wszystkie skały pod 
wpływem wiatru i pogody z czasem 
rozpadają się na poszczególne części. 
Pamiętacie, że proces ten nazywamy 
wietrzeniem. Ponieważ granat jest 

Różnorodność barw i kształtów kryształów grupy minerałów granatu (strike-dip.com/garnets/) 
Licencja CC.
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bardzo odpornym minerałem, proces 
ten często pozostawia go w formie 
całego kryształu, podczas gdy inne 
minerały rozpadają się.  Ale nawet gra-
nat nie jest niezniszczalny. Jeśli wie-
trzenie trwa przez długi okres czasu 
i granaty są transportowane z jedne-
go miejsca do drugiego, na przykład 

przez rzekę, to zbyt wolno rozpadają 
się na mniejsze fragmenty. Na końcu 
tego długiego łańcucha zdarzeń, nie-
gdyś twarda i solidna skała stała się 
ponownie piaskiem. W szczególnych 
okolicznościach, zwłaszcza granulki 
kolorowych granatów mogły się na-
gromadzić i piasek pojawia się w in-
tensywnym czerwonym kolorze, któ-
ry jest również bardzo wyraźny, gdy 
ogląda się go pod mikroskopem. Wi-
dać tu również, że z niegdyś idealnie 
uformowanych kryształów sześcien-
nych pozostały jedynie drobne odłam-
ki o różnych kształtach.
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Złoty pektorał (amulet) ze starożytnego Egiptu 
z kamieniami szlachetnymi granatu i skalenia 
(Creative Commons - Uznanie autorstwa, Dzie-
lenie się na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 
V.3.0) (https://www.mineralienatlas.de/lexikon/
index.php/Mineralienportrait/Granat/Geschichte)

Pojedyncze kryształy granatu w kształcie 
sześcianu o średnicy około 1.5 cm

Piasek czerwonawych i różowych fragmentów granatów pod mikroskopem.



Atlas przygód 

dinozaurów

Autor: Hawkins Emily

Flint poleca

Wkrocz do prehistorycznej krainy, gdzie 
czeka cię wspaniała przygoda!

Dzięki tej przepięknie ilustrowanej opo-
wieści o utraconym świecie powrócisz 
do epoki dinozaurów. Wędruj przez 
trias, jurę i kredę, by spotkać zwierzęta, 
które się ukrywają, polują, walczą i zja-
dają... często siebie nawzajem!
Ta książka to prawdziwy skarbiec dla 
każdego młodego miłośnika dinozau-
rów i innych prehistorycznych zwierząt 
– zawiera 30 szczegółowo przedsta-
wionych scen oraz mapy zmieniają-
cych się kontynentów i wykopalisk.

Powyższy opis pochodzi od 
wydawcy.
Źródło:
https://www.empik.com/
atlas-przygod-dino-
zaurow-hawkins-emily, 
p1222143814, ksiazka-p

ProPozycJA LiTerATUry
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Spacery są nudne? Ale nie w Oazie 
Księcia Pücklera w Branitz!
Wytycz sobie drogę przez park w 
Branitz!

Jak piramidy trafiły na Łużyce - a po-
tem jedna z nich do wody?
Książę Pückler kazał je zbudować na 
pamiątkę swojej podróży do Egiptu. 
Został nawet pochowany w pirami-
dzie na jeziorze, zwanej też tumulu-
sem. Jesienią liście winorośli mienią 
się na ciemno czerwono. Ale nie tylko 
piramida, ale także niezliczone drze-
wa, niektóre z nich prastare, wokół 
parku są cudownie kolorowe.

Zainteresowani? Zatem wybierzcie 
się na spacer wydłuż trasy „Rajdu 

parkowego! Arkusze znajdziecie w 
budynku przy parkingu dla gości. Do-
wiecie się na przykład, o co chodzi ze 
złotym ananasem. Albo które drzewa 
parkowe mają najzabawniejsze miny 
i jakie zwierzęta występują w bujnym 
herbie Pücklera?
Po drodze na pewno spotkacie dwa 
dumne lwy, będziecie miał wspaniały 
widok z Hermannsberg i dostrzeżecie 
półksiężyc między drzewami. 
Czy zauważyliście, jak wiele mostów 
przekroczyliście?
Jeśli zgadliście poprawnie, czeka na 
was ukryty skarb! 
A może jesteście prawdziwymi spa-
cerowiczami? Park można również 
odkrywać gondolą lub w weekendy 
bryczką.

Park i Pałac Branitz
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ProPozycJA WycieczKi

Piramida na jeziorze 
Zdjęcie: Andreas Franke



Do zamku, z pewnością!
A co, jeśli będzie padać? Koniecznie 
zajrzyjcie do zamku i obejrzyjcie koloro-
we komnaty zamkowe!  Jest tu Zielony 
Pokój ze złoto-niebieskim gwieździstym 
niebem, fioletowy pokój śniadaniowy, 
pokój księżniczek, Orientalnych Snów 
i kilka innych. Tutaj ponura pogoda i 
deszczowe chmury nie mają szans na 
zły nastrój. Ale nawet przy pięknej pogodzie 
zamek Branitz jest absolutnie wart zobaczenia.
W kasie zamku można zamówić audioprzewod-
nik. Z nim w uchu, pokojówka Maria i sekretarz 
Billy oprowadzą was po zamku i opowiedzą, 
dlaczego niektóre pokoje wyglądają jak bajki z 
Arabskich Nocy i pokażą dużą, starą bibliotekę 
księcia.

Zielona Sala 
© Uwe Gaasch/Bildarchiv Marburg

Lew  
Zdjęcie:: Andreas Franke
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ski nadworny kucharz Ludwig F. Jungius. 
Lody Księcia Pücklera można dostać również 
w Parku Branitz. Wystarczy zapytać w Domu 
Kawalera lub w kawiarni „Goldene Ananas”!

Wszystko na pierwszy rzut oka:
–  Rajd parku jest do pobrania w budynku  
 przy parkingu dla zwiedzających lub 
 na naszej stronie internetowej pod hasłem 
 Pückler-Kids: 
 https://www.pueckler-museum.de
–  Godziny otwarcia: Park jest otwarty przez 
 cały rok. Zamek i wystawy są otwarte od 
 środy do poniedziałku w godzinach od 11 
 do 18. 
–  Wstęp dla dzieci jest bezpłatny, a dla 
 dorosłych wynosi 8 euro.
–  Audioprzewodnik jest dostępny 
 bezpłatnie przy wejściu na zamek w 
 kasie biletowej.

Adres:
Robinienweg 5
03042 Cottbus, Niemcy
Tel.: +49 (0) 355 75150

ten od lodów? 
Prawdopodobnie jedliście już 
kiedyś lody Księcia Pücklera, 
prawda? Chociaż książę Püc-
kler był dość barwną postacią, 
to nie on wymyślił trójkolorowe 
lody Pücklera! Jego imieniem 
nazwał ją królewsko-pru-
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Biblioteka Pücklerów-Callenbergó
Zdjęcie: Andreas Franke

Lody Księcia Pücklera: W: Karl Scharrer,
Słodkie potrawy i lody, 1907, 
tablice IX i X ©SFPM



Wszyscy słyszeli o dinozaurach. Ale 
czy słyszeliście kiedyś o pierwot-
nych dinozaurach? Po raz pierwszy 
odnaleziono je w 1974 roku w Lesie 
Turyńskim między miejscowościami 
Georgenthal a Tambach-Dietharz! 
Na długo przed słynnymi dinozaura-
mi, znacznie starsze pierwotne dino-
zaury zamieszkiwały superkontynent 
Pangea. Powstał on ponad 300 milio-
nów lat temu, kiedy północny konty-
nent zwany Laurosją wbił się w połu-
dniowy kontynent Gondwany. Przez 
miliony lat Pangea była w ciągłym 
ruchu. Góry się wypiętrzały, wulkany 
szalały, powstawały i znikały jeziora 
i morza. W tym czasie środowisko 
wodne powoli zaczęło przystosowy-
wać się do życia na lądzie.

Na 17 geo szlakach można podążać 
śladami superkontynentu Pangea i 

znaleźć odpowiedzi na fascynujące 
pytania:
– Co znaleziska skamielin i formacje 
 skalne mówią nam o powstaniu 
 życia i kształcie naszej Ziemi? 
– Jaki był klimat w przeszłości, jak 
 wyglądały tamtejsze krajobrazy? 
– Kiedy i jak rozwinęło się życie?

Do Światowego Geoparku UNESCO 
w Turyngii można dojechać autostra-
dą A4. Tuż za Erfurtem, stolicą Tu-
ryngii, na szczytach wzgórz wznoszą 
się trzy średniowieczne zamki „Drei 
Gleichen“. Naukowcy znaleźli kości 
dinozaurów w skałach pod zamkami. 
Najwyższy punkt Geoparku, Großer 
Inselsberg, oferuje również wgląd w 
geologiczną historię regionu. Na wie-
ży widokowej znajduje się wspólna 
wystawa „Gipfeltreffen“ Geoparku i 
Parku Przyrody Lasu Turyńskiego.

geoPArK
Światowy Geopark unESCO 
„Thüringen inselsberg – Drei gleichen“

Bogini wulkanów 
Pele 
Foto: Yvonne Kasch
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Miłość sprzed 300 milionów lat
Szlakiem przygód dinozaurów 
(GeoTrasa 6)

W latach 1978-2010 podczas wyko-
palisk na terenie Bromacker między 
Tambach-Dietharz a Georgenthal 
odkryto 13 różnych gatunków pier-
wotnych dinozaurów. Sensacją było 
odkrycie „ zakochanych z Tambach“ 
– dwóch małych pierwotnych dino-
zaurów do dziś połączonych śmier-
cią. One, a także inne znalezione tu 
skamieniałości, były wczesnymi krę-
gowcami lądowymi, które zasiedlały 
superkontynent Pangea około 300 
milionów lat temu. Wiele ze znalezisk 

szkieletowych zachowało się w ca-
łości i wraz z odnalezionymi śladami 
malują obraz wczesnego życia na na-
szej planecie. Krewni „zakochanych z 
Tambacha“ Seymouria sanjuanensis, 
jak również Tambachia trogallas i di-
nozaura z żaglem grzbietowym Dime-
trodon teutonis byli wcześniej znani 
tylko z Ameryki Północnej. I ten zwią-
zek jest kolejnym dowodem na to, że 
w paleozoiku wszystkie masy lądowe 
tworzyły superkontynent Pangea.

W porównaniu z ich potomkami, 
znacznie lepiej znanymi i przeważnie 
ogromnymi dinozaurami, pierwotne 
dinozaury były raczej małymi osobni-
kami, ledwo przekraczającymi jeden 
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metr długości. Nawiasem mówiąc, 
termin „dinozaur pierwotny“ został w 
dużej mierze wymyślony przez mię-
dzynarodowy zespół wykopaliskowy 
z Bromacker pod kierownictwem na-
ukowca z Gothy, dr Thomasa Marten-
sa.
Ewolucję dinozaurów można prześle-
dzić na otwartej w 2011 roku ścieżce 
dydaktycznej prowadzącej z terenu 
parku do Georgenthal. W jedenastu 

miejscach wystawionych jest 17 natu-
ralnej wielkości rzeźb dinozaurów, od 
prehistorycznych do pierwszych dino-
zaurów. Spacerując z tego miejsca 
do Tambach-Dietharz, można dowie-
dzieć się wiele o pracy paleontologów. 
Przy pomocy modeli można zobaczyć, 
jak wydobyte szkielety dinozaurów są 
odsłaniane, konserwowane i wreszcie 
rekonstruowane jako żywe rzeźby. In-
nymi słowy, jest to szlak wędrówek, 

Model dinozaura Dimetrodon vom Bromacker z żaglem grzbietowym Zdjęcie: Ullrich Brauner 

Wykopaliska dinozaurów pod zamkiem Gleichen  Zdjęcie: Stephan Brauner 
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nauki i przygody, który jest ekscytują-
cy nie tylko dla dzieci.

Szlak Wulkanów w pobliżu Klein-
schmalkalden
Kiedy słyszycie słowo wulkan, od 
razu macie przed oczami imponu-
jące i jednocześnie groźne obrazy 
potworów tryskających lawą. Około 
290 milionów lat temu nastąpiła era 
wulkanów, które odegrały główną 
rolę w kształtowaniu kształtu naszych 
kontynentów. Przewodnikiem na tej 
wycieczce jest Pele, bogini wulkanów 
z polinezyjskich ludów Hawajów. Na 
12 tablicach informacyjnych i przy 
pomocy różnych skał magmowych 

wyjaśnia najważniejsze podstawy 
wulkanizmu. A także odpowiada na 
ekscytujące pytanie: Czy w Niem-
czech znów może wybuchnąć wul-
kan? Punktem wyjściowym szlaku 
na wulkan jest również najważniejszy 
widok tego miejsca, a mianowicie 
największy na świecie krowi dzwo-
nek. Wędrówka na trasie GeoRoute 
14 jest szczególnie odpowiednia dla 
klas starszych.

UNESCO Global Geoparks Thürin-
gen Inselsberg – Drei Gleichen
Haarbergstr. 37
99097 Erfurt
Telefon: 0361-4229000

Wieża widokowa na Inselsbergu z wystawą „Gipfeltreffen“.
Zdjęcie: Sönke Krüll 



LUTy 2022
4. do 6.02.
„Zimowa Scena w Zamku”
Z muzyką i teatrem dla całej rodziny”
Więcej informacji:
Fundacja „Park Księcia Pücklera 
Bad Muskau”
Centrum Turystyczne Parku Mużakowskiego
Nowy Zamek
02953 Bad Muskau
035771-63100
info@muskauer-park.de

MArzec 2022
06.03., godz. 15.30.
Pani Niedziela i jej stały towarzysz
„W przeklętym siedemnastym roku...”
Serbołużyckie centrum kultury Schleife
Friedensstr. 65
02959 Schleife
Tel.: 035773 77230
www.sorbisches-kulturzentrum.de
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LiSToPAD 2021
07.11., 11:00 i 12:00
Bieg Niepodległości
Start: wieża widokowa na terenie 
dawnej Kopali Babina.
Mini bieg godz. 11:00 (0,4 i 0,8 km), 
bieg główny 12:00 (ok. 6 km).
Więcej informacji: +48 535 439 581, 
okib@trzebiel.pl
Ośrodek Kultury i Biblioteka, 
ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel,
+48 68 375 50 02,
 tel. +48 535 439 581, okib@trzebiel.pl

GRuDzIEŃ 2021
1.12., 12:30 – 19:00 Uhr
13. jarmark bożonarodzeniowy w 
Dawnej Cegielni w Klein Kölzig
Rozrywka, zwiedzanie cegielni z prze-
wodnikiem, przejażdżka kolejką, Święty 
Mikołaj, jedzenie, napoje, jarmark.
Datki mile widziane! Pozostałe koszty 
są zależne od programu.
Klein Kölziger Ziegeleibahnverein e.V.,
Klein Kölziger Dorfstraße 1, 
03159 Neiße-Malxetal
OT Klein Kölzig,
+49 35600 6681 lub 0175 2966441

STYCzEŃ 2022
08.01., godz. 09.00 – 11.00.
„Godzina zimowych ptaków”
Ogólnokrajowe liczenie ptaków.
Czy jesteś z nami?
Stacja ochrony przyrody „Muskauer 
Heide”
Prof.-Wagenfeld-Ring 130,
weisswasser.de

wYDaRzEnIa
Wydarzenia te mogą ulec zmianie w każdej chwili. Prosimy o 
wcześniejsze sprawdzenie u organizatora, czy rzeczywiście się one 
odbędą.



ROZWIĄZANIE ZAGADEK Z ZESZYTU 
WIOSNA/LATO 2021:
Zagadki fotograficzne:
1. A
2. B
3. C

Rozwiązanie krzyżówki
1. Flora
2. Uli
3. twaróg
4. Klein
5. Ślimaka

HASŁO: LUtKI

Tschüss
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czy spodobał Wam się nasz zeszyt?
Macie jakieś uwagi, życzenia, lub 
propozycje? Piszcie zatem do nas, 
być może odnajdziecie swój artykuł 
w którymś z kolejnych zeszytów.
Zuzia i Flint oraz zespół Geoparku 
życzy Wam wspaniałej i bogatej w 
wydarzenia jesieni i zimy!

Stowarzyszenie Geopark
„Łuk Mużakowa“
ul. Wojska Polskiego 2/1
68-208 Łęknica
info@lukmuzakowa.com.pl 

UNESCO Global Geopark 
Muskauer Faltenbogen
GeoparkMini
Klein Kölzig
An der Ziegelei 1
03159 Neiße-Malxetal

Drogie dzieci,



kolejne wydanie: wiosna 2022www.muskauer-faltenbogen.de

M i n i s t e r i u m  d e r  F i n a n z e n
u n d  f ü r  E u r o p a

GEOPARK
mini


