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DRODZY	RODZICE,

Zaczy-
namy!

Pewnie już niejedno z Was zamieniło zimową kurtkę na wiosenny płaszcz. Robi 
się coraz cieplej, co oznacza, że czas na leśne wędrówki wśród budzącej się po 
zimowym śnie naturze! W tym numerze zabieramy Was do magicznego lasu, w 
którym odkryjecie kolejne fascynujące miejsca. Poznacie recepturę na chrupiący 
chlebek, który z łatwością przygotujecie przy wspólnym ognisku. Poza tym Zu-
zia i Flint udowodnią Wam, że woda może być też sucha. Nie wierzycie? Z tym 
zeszytem wszystko stanie się jasne! 

SPIS	TRESCI



Podczas wycieczki należy 
przestrzegać następujących 
zasad: 

Weźcie ze sobą coś do jedzenie i 
picia. 

Podczas wycieczki powinni Wam 
towarzyszyć Wasi rodzice, babcia 
lub dziadek, nauczyciel lub inny 
dorosły opiekun. 

Załóżcie odpowiednie obuwie na 
wędrówki 

Znajdujecie się w obszarze ochrony 
przyrody i krajobrazu. Nie hała-
sujcie, nie płoszcie zwierząt, nie 
zrywajcie roślin 

Trzymajcie się wytyczonych szla-
ków. 

Nie zostawiajcie śmieci! 

Nie zapomnijcie aparatu fotogra-
ficznego, będziecie zdziwieni ile 
wspaniałych motywów napotkacie 
wzdłuż trasy.  

Start i cel:  
Pusack – most Alte Neißebrücke 
Czas trwania: 2,5 godz.
Dojazd: samochodem

SPACER	PRZEZ	
”BAJKOWY	LAS”	

Wycieczka po „Bajkowym lesie” 

Nasza wycieczka zaczyna się przy 
starym moście „Alte Neißebrücke” 
w Pusack. Stąd możecie zobaczyć 
ruiny starej fabryki papieru znajdu-
jącej się po polskiej stronie Nysy w 
miejscowości Żarki. Tutaj prowadzi 
też trasa rowerowa „Odra-Nysa” w 
kierunku koziej zagrody „Zur Wol-
fschlucht“. Po paru minutach wę-
drówki wejdziecie na obszar rezer-
watu przyrody „Schwarze Grube” z 
jodłą pospolitą, wysokimi bukami 
zwyczajnymi, brzozami oraz olchą. 
Wiele z nich jest już dość starych, 
niektóre mają „na karku” więcej 
niż 100 lat. Po gęsto porośniętym 
lesie ukaże się Wam bardzo ciem-
ny obszar– jak przystało na ko-
palnie. Tym też zawdzięcza sobie 
swoją nazwę. „Schwarze Grube” w 
dosłownym tłumaczeniu oznacza 
„Czarna kopalnia”. Po prawej stro-
nie trasy rowerowej możecie zna-
leźć „Quellgebiet am Unterhang 
zum Neißetal”, obszar źródliskowy 
przy wzgórzach doliny Nysy, który 
jest stale podmokły. 

W tym miejscu możecie dostrzec 
jak ta część Nysy torowała swoją 
drogę  na terenie Łuku Mużakowa 
na przełomie ok. 20.000 lat.  Dziś 
morena spiętrzona stanowi niejako 
ogromną przeszkodę dla płynącej z 
północy rzeki. Nysa jednak, jak już 
wiecie, nie próżnowała i przez po-
nad 20.000 lat szukała swojej dro-
gi, aby ostatecznie przebiegać od 

ODKRYC
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podczas gdy np. Łaba ze źródeł na 
obszarze Karkonoszy. A więc skład 
skał pochodzących od Nysy różni 
się od tych, które przynosi Łaba. 

Niewątpliwie imponujące są różni-
ce wysokości pomiędzy doliną Nysy  
a wysoko leżącą terasą rzeczną. W 
tym miejscu można zauważyć, że 
Nysa miewała wyższe stany wody. 
W rzeczywistości nie był to jedno-
razowy epizod. Zawsze kiedy robi 
się zimniej, tworzą się ogromne 
masy wody pod powierzchnią lo-
dowca. Rzeką w tym czasie płynęło 
mniej wody z mniejszą prędkością. 
Szukała ona jednak innej drogi, 
omijając przeszkody. Geolodzy 
mówią wtedy, że rzeka meandruje. 
Przez to tworzy ona bardzo sze-
rokie koryto rzeczne. Ze wzglądu 
na małą prędkość przepływu, po-
siada również małą siłę transpor-
tującą, co powoduje osadzanie się 
piasku oraz żwiru (tzw. akumula-
cja). Gdy klimat się ociepla, masy 
wody topnieją a rzeka przybiera. W 
tym momencie woda płynęła bar-
dzo szybko, rzeźbiąc głęboko w 
podłożu. Osadzanie następowa-
ło z trudem, gdyż prędkość rzeki 
zwiększyła się, co powodowało, 
że żwir mógł z łatwością się prze-
mieszczać. Momentami porywał ze 
sobą inne osady, rzeźbiąc jeszcze 
głębiej (erozja). W taki sposób po-
wstają doliny rzeczne, znane jako 
terasy. 
Skorzystajcie z możliwości odpo-
czynku i usiądźcie wygodnie na 
ławkach bądź pod wiatą wsłuchując 

na południe od Weißwasser w kie-
runku zachodnim. Dowodzą tego 
znaleziska żwirów rzecznych w 
Nochten i Mühlrose, zwane „Noch-
tener Neißelauf“. Skąd wiadomo, że 
znalezione pozostałości należą do 
Nysy? Dobre pytanie! Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Każda rzeka 
przynosi ze swojego ujścia oraz z 
krajobrazu przez który przepływa, 
mniejsze i większe części skał. Ich 
wygląd jest charakterystyczny dla 
Nysy. Wypływa ona z Gór Izerskich, 

5

Kozia zagroda „Zur Wolfsschlucht”
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się w ożywiony ptasi świat. Może 
odnajdziecie w pobliżu obumie-
rające drzewo? Przyjrzyjcie mu 
się dokładnie, bo nie jest on taki 
całkiem bez życia! Znaleźć w nim 
możecie owady, takie jak mrówki, 
różnego rodzaju chrząszcze, grzy-
by oraz mech. Dbają one o to, aby 
pień mógł próchnieć i się rozłożyć. 
Nowo powstałe surowce wychodzą 
grzybom na dobre. Zawierają one 
wiele cennych substancji odżyw-
czych nawożąc tym samym glebę. 
Próchnica buduje więc grunt dla 
lepszego wzrostu roślinności – co 
za bystry obieg natury! 

Na prawo od Was rozciąga się łąka, 
po której pasą się kozy z zagrody w 
Pusack, jednocześnie dbając o kra-
jobraz. Zanim dojdziecie do Zelz, 
po drodze będziecie mogli podzi-
wiać techniczne cudeńko – tamę na 
Nysie. W Zelz do odpoczynku za-
chęcają drewniane ławki oraz stół. 
Tutaj też  z tablicy możecie dowie-
dzieć się ciekawych rzeczy o ob-
szarze a także przejechać rowerem 
przez most i wylądować po polskiej 

stronie. Dalsza podróży do „Bajko-
wego Lasu” skręcając na lewo, pro-
wadzi przez „Torhaus”. Stąd do-
trzecie do rozgałęzienia: na lewo 
dalej prowadzi trasa piesza „Baj-
kowy Las”, na prawo dojść można 
do Oberzelzer Weg w kierunku Pu-
sack, aż do drogi dojazdowej. My 
jednak skręcamy w lewo, kierując 
się dalej pieszą ścieżką „Bajkowy 
Las”. Tutaj ukazuje się ponownie 
cała dolina rzeczna z widokiem na 
obszar zalewowy oraz łąkę. Stąd 
dostrzec możecie wszystkie waż-
ne miejsca, których wcześniej nie 
zauważyliście. Bądźcie więc czujni 
spacerując wzdłuż zboczy teras! 
Już niedługo dotrzecie do parku 
krajobrazowego „Schwarze Babina” 
i wtedy pod swoimi nogami poczu-
jecie ścieżkę rowerową. 

Teraz możecie przejść stąd z po-
wrotem w kierunku Pusack, lecz 
nasz zielony znak informacyjny 
wskazuje „Bajkowy Las” na prawą 
stronę i lekko w dół aż do pieszej 
ścieżki. Przez swoje majestatycz-
ne jodły, las rzeczywiście spra-
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Dobrze widoczne terasy Nysy w okolicach Pusack Foto/Grafik: Manfred Kupetz, 2004



wia wrażenie bajkowego. Od razu 
przypomina nam się opowieść o 
Czerwonym Kapturku albo Jasiu i 
Małgosi. Wczujcie się w tej klimat i 
opowiedzcie sobie nawzajem ulu-
bione bajki! Niedaleko znajdzie-
cie bez wątpienia też miejsce na 
piknik. Dalej ścieżka prowadzi do 
oznakowania „Zur Wolfsschlucht“. 
Tu zdecydujcie, czy macie jeszcze 
ochotę na wspinaczkę, aby dojść 
do ulicy, kierując się na lewo w 
kierunku Pusack. My jednak zosta-
jemy na głównej ścieżce, aby znów 
znaleźć się w koziej zagrodzie „Zur 
Wolfsschlucht“. Tutaj możecie wraz 
ze swoimi kompanami odpocząć i 
zasmakować pyszności w tutejszej 
serowni. Rozwiązanie badacza:

 Istnieją trzy widoczne terasy rzecz-
ne. Pierwsza, najmłodsza znajduje 
się dokładnie przy korycie rzecz-
nym i miejscami nie jest łatwo ją 
rozpoznać. Z reguły ma jedynie 
metr szerokości. Kończy ją małe 
zbocze, które prowadzi do drugiej 
terasy. Ta jest już bardziej widocz-
na. Tu zazwyczaj pasą się kozy. 
Trzecia i najstarsza wznosi się 
często na wysokości trasy rowero-
wej bądź nawet dalej w głąb lasu. 

Zadanie dla badacza
Podczas Waszej wędrówki po „Baj-
kowym Lesie” aż do Zelz napotkać 
możecie terasy Nysy. Potraficie 
ustalić, ile ich jest? 

8



Źródła określane są jako miejsca, z 
których woda gruntowa w natural-
ny sposób wypływa na powierzch-
nię ziemi. W zależności od rodzaju 
środowiska mogą być mocno zmi-
neralizowane i często stosowane 
jako woda lecznicza albo do tzw. 
kuracji wodnej.

Na terenie Łuku Mużakowa, przez 
działalność lądolodu, który moc-
no naciskał na warstwy ziemi pod 
gruntem, również możecie odna-
leźć wiele źródeł. Najbardziej zna-
nym i zarówno najpiękniejszym, 
jest z pewnością źródło na terenie 
dawnej kopalni Babina. Jego wody 

ZRODLA	–	
NATURALNE	ELIKSIRY	ZYCIA

ZROZUMIEC
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Źródło kwaśnej wody ze skorupą naciekową 



bogate w żelazo, wyróżniają się 
czerwoną barwą. Na brzegach 
osadza się piana, również za-
wierająca żelazo, która z cza-
sem twardnieje tworząc cha-
rakterystyczne wywierzyska. 
Jeśli dokładnie się przyjrzycie, 
z pewnością zauważycie małe 
pęcherzyki, które od czasu do 
czasu unoszą się na powierzch-
nie. Oznacza to, że z wnętrza 
ziemi napływa nowa woda. Przy 
odpływie z wywierzysk wygląda 
to czasami jakby na powierzch-
nie wody wyciekał olej. Wtedy na 
jej powierzchni tworzy się plama 
przypominająca kolorem tęcze. 
I nie chodzi tutaj o zanieczysz-
czenie środowiska a o naturalny 
proces, wywołany przez  żelazo-

Źródła są szczególnym miej-
scem, gdzie żyje wiele specy-
ficznych zwierząt oraz roślin. 
Są to rzadkie biotopy z niety-
powymi cechami. Po pierwsze 
prowadzą one bardzo przej-
rzystą i czystą wodę, która 
przefiltrowywana jest przez 
warstwy ziemi. Po drugie ma 
mniej więcej stałą temperatu-
rę, co oznacza, że zimą nigdy 
nie zamarza, dlatego wycie-
kająca woda najczęściej waha 
się między 6 a 10 ° C. W trak-
cie ciepłego lata zachowuje 
się jak „zimna wyspa”.

10

Warstewka żelazolubnych bakterii
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sto uzdrowiskowe. Także te wody 
bogate są w żelazo, które nadaje 
im czerwoną barwę. Dodatkowo 
zawierają siarkę, dlatego miejsca-
mi można poczuć zapach podobny 
do zgniłego jajka. Takim wodom 
przypisuje się leczniczą moc. Dla-
tego też  Park Fürst Pückler otwiera 
kolejna, 1823 już łaźnie, w których 
można skorzystać z wodnej kura-
cji, ziołowej bądź parowej kąpieli. 
W wyrobiskach po dawnych zakła-
dach wydobywających ałun prze-
prowadzane są specjalne zabiegi 
parowe.

Bardzo imponujące są źródła na 
granicy przy Pusack oraz na Lach-
bergen, które znajdują się w bran-
denburskiej części Łuku Mużako-
wa.

we bakterie. Te malutkie 
bakterie , których nie wi-
dać gołym okiem, żywią 
się utraconym żelazem. 
Dotykając tą plamę oleju, 
od raz można stwierdzić, 
że nie rozpływa się ona, 
lecz łamie na małe płaty. 

Źródła, które wykorzy-
stane są  kuracji, znaj-
dują się w Badpark w 
Mużaków. Dzięki ich 
obecności, Mużaków 
uznawane jesz za mia-

Źródło Bergquelle 1962
Foto: Ze zbiorów miasta Bad Muskau

Źródło naciekowe w okolicach rzeki Räderschnitza
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I jak? Jesteście zaciekawieni? 
A więc korzystajcie z pięknych, 
słonecznych dni i wybierzcie się 
na wycieczkę do niezwykłych cu-
dów natury Waszych rodzinnych 
stron!

13

Obraz na str. 14 / 15
Litografia Gustava Köhler 1843
Dom Zdrojowy w Bad Muskau 

Ze zbiorów Fundacji „Park Księcia Pücklera 
Bad Muskau“

Pijalnia wód w Hermannsbad, w tle dom 
zdrojowy (już nieistniejący)

Ze zbiorów miasta Bad Muskau 
przy Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau“



14



15



Propozycja eksperymentu

Sucha woda  

W ciepłych porach roku woda jest 
pierwiastkiem kompletnym. Po-
trzebujemy jej do picia, podlewania 
kwiatów i oczywiście do  kąpania 
się. Na pewno wiecie też, w jakiej 
postaci  możemy ją spotkać: zimą 
jako lód, latem w formie płynnej 
oraz przy gotowaniu czy braniu 
prysznica jako para wodna. Woda 
jest więc bardzo różnorodna.

Lecz woda potrafi jeszcze więcej. 
Wiedzieliście, że może być również 
sucha? Brzmi dziwnie, lecz sami 
spróbujcie a będziecie zaskoczeni!

Przygotujcie:
1 szklankę  
wodę z kranu  
pieprz

Napełnijcie szklankę wodą i po-
stawcie na stole. 
Gdy tylko wszystkie pęcherzyki od 
napełniania znikną, wsypcie grubą 
warstwę pieprzu do wody. Bardzo 
ważne: nie ruszajcie szklanką!  
Teraz zanurzcie palec w warstwie 
pieprzu! 

Co zauważyliście? 

ZBADAC
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Wyjaśnienie:  
Jeśli zrobiliście wszystko poprawnie, Wasze palce po zanurzeniu w wodzie 
powinny pozostać suche. Dlaczego tak się dzieje?  

Woda składa się z wielu malusieńkich cząsteczek, zwanymi molekuła-
mi, które wzajemnie się przyciągają. Na powierzchni będą się one jednak 
przyciągać tylko w kierunku wody, aby stworzyć bardzo cieniutką, ścisłą  
warstwę. Tzw. napięcie powierzchniowe jest na tyle wytrzymałe, że utrzy-
muje ciężar owadów takich jak nartnik. Mogą one swobodnie chodzić po 
powierzchni wody.  

Warstwa pieprzu wzmacnia napięcie powierzchniowe. Dlatego też Twój 
palec zostanie suchy, kiedy powoli i ostrożnie zanurzysz go w wodzie. 
Przy szybkim zanurzeniu złamiesz je i Twój palec będzie/ zrobi się mo-
kry.

17



Zagadki fotograficzne: Jak dobrze znacie Geopark? Czy wiecie, gdzie znajdują 
się miejsca na poniższych fotografiach? Dla ułatwienia podajemy Wam każdora-
zowo po trzy warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawdziwa.

2
2
A) Park Azalii i Rododendronów Kromlau

B) Wschodnioniemiecki Park Różany Forst/L.

C) Łużycki Park Głazów Narzutowych Nochten

3 
A) FelixseeB) KlingerseeC) Jezioro “Afryka” w dawnej kopalni “Babina”

?

1 
A) Stary zamek w Bad MuskauB) Nowy zamek w Bad Muskauc) Zamek w Brodach

1

3

LAMIGLOWKI	GEOPARKU
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Rebusy dla ekspertów 
Spróbujcie odgadnąć o jakie pojęcia związane z obszarem Łuku Muża-
kowa tutaj chodzi.

?

?
?

O

K

RFUMY
S ?
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1. Miejsca naturalnego wypływu wody na powierzchnie Ziemi
2. Minerał o zielonej barwie, często używany w jubilerstwie
3. TERRA..... - geopark w północnych Niemczech
4. Poprzedza perm
5. Płynny produkt wulkaniczny, wypływający na powierzchnie Ziemi
6. Żyły w jurze. 

 1

   2

  3

  4

    5 

 6

NIK

Rozwiązania z zeszytu jesień / zima 2016/2017 znajdziecie na str. 31.



der 

Szczególnie pięknym minerałem 
jest oliwin, który przez swoją oliw-
kowozieloną barwę łatwy jest do 
rozpoznania. Może też występo-
wać  w różnych odmianach:  od 
jasno do ciemno albo nawet złoto-
zielonego. Oliwiny to ogólne poję-
cie dla większej grupy podobnych 
minerałów. Oliwin jest pochodze-
nia wulkanicznego, podobnie jak 
bazalt albo wcześniej opisany dia-
baz. Jest też minerałem budulco-
wym. Został również znaleziony w 
meteorytach. 
Jedne z najważniejszych i najstar-
szych złóż oliwinu znajdują się w 
Egipcie na wyspie Dżazirat Zabar-
dżad na Morzu Czerwonym, gdzie 
wydobywano go już 1.300 lat przed 
naszą erą. Również niedaleko nas 

można napotkać go na obszarach 
ukształtowanych przez wulkanizm, 
jak np. na Dolnym śląsku czy gó-
rach Eifel w Niemczech. 

W wyniku erozji oliwin może wy-
dostać się ze skały i np. jak na 
Hawajach albo w Norwegii ufor-
mować się w postaci imponujących 
zielonych plaż piaskowych. Oliwin 
najczystszej używa się do produk-
cji biżuterii. Jego zielone kamyki 
w jubilerstwie często nazywane są 
perydotami bądź chryzolitami. 
Jeśli spojrzycie na oliwin pod słoń-
ce bądź  pod mikroskopem, za-
uważycie, że jest on rzeczywiście 
półprzezroczysty i przez swoją 
zieloną barwą szybko rozpozna-
walny. 

ROZPOZNAC
SLOWNIK	GEOLOGICZNY

PREZENTACJA	MINERALOW
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Oliwin? Ozdoba z oliwinu



Skałą roku 2017 jest diabaz, ska-
ła wulkaniczna, co oznacza, że 
powstaje przez przeobrażenie się 
lawy. Typowe dla diabazu są małe 
wtrącenia skalne zwane fenokrysz-
tałami. Poza tym, skały tego typu 
wykazują  najczęściej zielonkawe 
zabarwienie, które powstaje w wy-
niku przeobrażenia się minerałów. 

Do powstania diabazu konieczny 
jest podmorski wulkanizm. Płynna 
lawa wypływa na powietrznię mo-
rza. Przy niektórych złożach np. w 
Turyngii można rozpoznać w jaki 
sposób  lawa płynęła pod wodą. 
Powstają wtedy tak zwane podusz-
ki lawowe  czyli bloki lawy, które 
wyglądają jak owalne poduszki 
albo płatki róż.  

Diabaz jest bardzo wytrzy-
mała skałą, która radzi sobie 
z wysokim ciśnieniem oraz 
mrozem. Z tego powodu 
tak często wykorzystywa-
ny jest do budowy dróg 
oraz torów. Już w epo-
ce kamienia łupanego 
wykorzystywano jego 
właściwości do pro-
dukcji narzędzi takich 
jak topory albo ostrza. 
Wcześniej stosowano 
go do budowy kolumn, 
pomników oraz nagrob-

Diabaz – 
skała roku 2017

ków, ponieważ jest łatwy w obrób-
ce. 

Także i u nas możecie go przy 
odrobinie szczęścia napotkać, 
gdyż pod głazami narzutowymi, 
a więc materiałem skalnym, który 
przyniósł lodowiec, może znajdo-
wać się diabaz! 

PREZENTACJA	SKAL
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400 g mąki 

1 paczka suchych drożdży 

1 łyżka cukru 

300 ml ciepłego mleka 

½ łyżeczki soli 

2 łyżki oleju 

(scyzoryk)

Przygotowanie:  
1 Najpierw Susi miesza wszystkie 
składniki, które następnie przy 
pomocy elektrycznego robota ku-
chennego łączy w jednolitą masę. 

2 Ciasto należy pozostawić na 
około 15 minut w ciepłym miejscu 
a następnie podzielić na 12 porcji. 

3 W pobliżu ogniska poszukajcie 
długiego patyka. Przy pomocy scy-
zoryka ostrożnie zaostrzycie  jego 
końce. Porcje ciasta nadziejcie na 
patyk i owińcie w formie spirali o 
długości około 20 cm.  

4 Kij trzymajcie w odległości 
około 20 cm nad ciepłym żarem 
przez 10 minut. Kiedy chlebek bę-
dzie brązowy i chrupiący, można 
go ostrożnie ściągnąć z patyka i 
delektować się jego smakiem! 

Chlebek można również zajadać 
z dżemem albo ostrym wypełnie-
niem!

Chlebek na patyku 

UCZTA	BADACZY
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Smakołyki dla głodnych badaczy 

Smacz-
nego!

Teraz kiedy słońce znów wysoko 
wznosi się na niebie, wakacyjne 
zabawy cieszą jeszcze bardziej. 
Co może być lepsze, po ekscy-
tującym dniu na świeżym powie-
trzu niż ognisko. Obok kiełbasek i 
słodkich pianek, nie powinno za-
braknąć jednego – super chrup-
kiego chlebka. Przepis na niego 
nie jest wcale taki trudny.

Składniki: 



„Kapitan Nauka. 

SuperQuiz. Dinozaury” 

PROPOZYCJA LEKTURY
Flint poleca

Dinozaury to z pewnością jed-
ne z fascynujących gatunków w 
prehistorii. Naukowcy wciąż od-
krywają kolejne pozostałości po 
tych ogromnych drapieżnikach.  
Ich życie wciąż nie jest do końca 
znane. Dzięki tej książce dowiesz 
się, gdzie żyły, co jadły i kto był 
ich największym przeciwnikiem. 
Swoją wiedze możesz sprawdzić 
rozwiązując ciekawe zagadki. 
Wspólnie z rodzicami zagrajcie 
w quiz i sprawdźcie, kto jest 
najlepszy!

Praca zbiorowa przez wy-
dawnictwo Edgard. Książka 
w twardej oprawie zawiera 
112 stron, pełnych ilustracji 
i zdjęć. Orientacja cenowa: 
19,00 złotych. 
ISBN 978-83-7788-233-7. 
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imprezy. Na przykład w Wniebo-
wstąpienie Pańskie (25.05) mo-
żecie wybrać się z rodzicami, ro-
dzeństwem, babcią, dziadkiem na 
wycieczkę i wziąć udział w festynie 
dla całej rodziny! 
Więcej informacji znajdziecie na 
stronie internetowej www.zie-
genhof-pusack.de  oraz pod nr 
tel.035600 23 155! 
  

Kolejna zagroda „Zur Wolfschlucht“ 
otwarta jest od 15 marca do paź-
dziernika, od środy do niedzieli, 
zawsze między godziną 11.00 a 
18.00. Tutaj, w pięknej okolicz-
nościach natury, możecie odpo-
cząć i skorzystać z gościnności 
gospodarzy. Tu również czekają 
na Was różnorodne sery z prywat-
nej serowni. Wasi rodzice mogą do 
serów skosztować również wina z 
pobliskiej winiarni w Jerischke.  
Więcej informacji znajdziecie na 
stronie internetowej www.zie-
genhof-pusack.de  oraz pod nr 
tel.035600 23 155! 

PROPOZYCJA	WYCIECZKI
„Serowy zawrót głowy”
Kozia zagroda - Pusack oraz 
„Zur Wolfschlucht“ w Pusack

Obie leżą nad ścieżką rowerową 
„Odra-Nysa” w Pusack, bezpoś-
rednio nad Nysą w samym środku 
Łuku Mużakowa.  Znajdują się tam 
również serownie oraz sklepy, w 
których można kupić świeże sery. 
  
W koziej zagrodzie-Pusack, otwar-
tej codziennie, można odwiedzić 
wiele zwierząt. Jak w każdym go-
spodarstwie spotkać można koty, 
psy, świnie, owce a także bydło. 
Od kwietnia kozy służą ochronie 
krajobrazu łąk przy Nysie, gdzie 
wyjadają świeżą trawę oraz zioła 
przyciągając uwagę swoją różno-
barwną/różnorodną sierścią.  
W zagrodzie możecie je pogłaskać 
a nawet samodzielnie wydoić oraz 
zobaczyć jak powstaje ser. W se-
rowni produkuje się różnego ro-
dzaje sery: twardy, miękki, biały, z 
ziołami bądź bez. Przez cały rok 
organizowane są tu również liczne 
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Geopark UNESCO TERRA.vita jest 
jednocześnie parkiem narodowym, 
który rozpościera się na powierzch-
ni 1550 km²  na terenie dwóch kra-
jów związkowych : Dolnej Saksonii 
oraz Nadrenii Północnej-Westfa-
lii. Obszar geoparku rozciąga się 
wzdłuż łańcucha górskiego w gra-
nicach Lasu Teutoburskiego oraz 
gór Wiehen niedaleko Osnabrück  
w północno-zachodnich Niem-
czech. Możecie odkryć tutaj ponad 
100 pomników przyrody i geolo-
gicznych zjawisk. 

Nazwa TERRA.vita oznacza „histo-
ria życia Ziemi” i symbolizuje dla 
całego bogactwa złóż skał okres 
od karbonu do czwartorzędu. W 
różnych miejscach geoparku macie 
możliwość doświadczyć „ geologii 
na wyciągnięcie ręki” i sami zba-
dać okresy Ziemi. Poza tym 
do spaceru zachęcają liczne 
ścieżki turystyczne. 

Zacznijmy od najstarszej 
epoki, karbonu (sprzed ok. 
300 milionów lat). W tamtym 
czasie Europa znajdowała 
się na wysokości dzisiejsze-
go równika gdzie klimat był 
ciepły i wilgotny. Ślad z tego 
okresu znajdziecie w  geo-

TERRA.vita

parku TERRA.vita na obszarze 
parku krajobrazowego Piesberg 
w Osnabrücku. Jest on sercem 
geoparku. Do dzisiejszego dnia 
działa tutaj kamieniołom, z któ-
rego wydobywa się piaskowiec 
a wcześniej antracyt – odmiana 
węgla kamiennego. Niektóre z 
nich znajdują się bezpośrednio 
przy ścieżkach rowerowych. Z 

GEOPARKI	W	
NIEMCZECh

26



wieży widokowej możecie podzi-
wiać piękną panoramę geoparku 
oraz kamieniołomu. 

Karbon ciągnie się przez okrągłe 
270 milion lat aż to tak zwanego 
permu. Podczas tego czasu powsta-
ło ogromne Morze Słone z krysz-
tałkami soli i gipsu, które przez 
miliony lat zostały przykryte przez 
inne warstwy. W niektórych regio-
nach woda gruntowa była słona, a 
tak zwane solanki są ryglowane w 
tężniach solankowych. Wcześniej 
właśnie w taki sposób wydobywa-
no sól. Teraz wiadome jest , że po-
wietrze z zawartością soli bardzo 
dobrze wpływa na zdrowie i wyko-
rzystywane jest przy kuracjach. W 
Bad Rothenfelde możecie zwiedzić  
właśnie takie tężnie. 

Po naszej wycieczce przez historie 
ziemi czas na trias. Dla tego czasu 
charakterystyczna jest sedymenta-
cja czyli osadzanie się iłowca, kiedy 
to ok. 250 milionów lat temu prze-
ważał klimat pustynny. W dalszych 
okresach tej epoki klimat ponownie 
się zmieniał i przez wahania pozio-
mu morza osadził się wapień, który 
do dziś wykorzystywany w budow-
nictwie.  

Jura – kolejna epoka pozostawi-
ła po sobie szczególny ślad. Ok. 
180 milionów lat temu na naszym 
obszarze żyły bowiem dinozaury! 
W Bad Essen odkryto w 1921 roku 
pozostałości pochodzące od dino-
zaurów, które niegdyś chodziły po 
okresowo wylanej mieliźnie. Dzięki 
konserwacji możecie podziwiać je  

Platforma widokowa na górze Piesberg
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w Bad Essen do dzisiejszego dnia. 
Charakterystyczne dla kredy sprzed 
140 milionów lat jest powstanie ka-
mienia wapiennego. Większa część 
lasu Teutoburskiego pokryta jest 
tzw. plażami piaszczysto-kamieni-
stymi jak również długie na 4 km i 
wysokie na 159 metry formy skalne 
-Dörenther Klippen. O tzw. „Kuca-
jącej babie” krąży legenda jakoby 
mama, która chciała ochronić swo-
je dziecko przed powodzią, nagle 
zamieniła się w skałę. 
Trzeciorzędowi sprzed 65 milionów 
lat zawdzięczamy całą dzisiejszą 
wiedzę na temat historii Ziemi. W 
tej epoce skorupa ziemska zaczęła 
się poruszać. Warstwy ziemskie zo-
stały pofałdowane, co spowodowa-
ło, że starsze pokłady i skały, np. 
z karbonu ponownie wysunęły się 
na powierzchnie ziemi, gdzie nor-

malnie leżałyby głęboko w gruncie. 
Podczas trzeciorzędu region geo-
parku znowu został zalany przez 
morze. W skale zwanej marglem, 
mieszanki wapna, piasku i iłowca, 
odnaleźć można pozostałości po 
mieszkańcach z tamtego okresu, 
np. zęby rekina. Na wystawie pt. 
„HaiTech w czasie” w miejscowo-
ści Bippen możecie w roli odkrywcy 
udać się w podróż do pradawnych 
rekinów. 
Ostatnia epoka, w której żyjemy 
zwana czwartorzędem zaczęła się 
2 miliony lat temu. Dla tego czasu 
charakterystyczne są zlodowace-
nia, które jeszcze bardziej prze-
kształciły krajobraz. 
Co wydarzy się później? Tego nikt 
nie wie! Pewne jest, że wygląd 
Ziemi w przyszłości ponownie się 
zmieni. 

Jeśli chcecie poznać historię geo-
parku TERRA.vita w przejrzystej 
i krótkiej formie, koniecznie od-
wiedźcie Muzeum Przyrodnicze 
przy Schölerberg w Osnabrüku. 

HaiTec 

Tropy dinozaura w Barkhausen 
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Foto: Geopark Terra.vita
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PROPOZYCJE	IMPREZ
MAJ	2017	
13.05.
Piknik na Moście Kolejowym 
Impreza plenerowa w niezwykłym miej-
scu z licznymi atrakcjami (w ciągu dnia) 
Rowerowa gra terenowa na terenie 
Parku Mużakowskiego 
Godz. 10:00-14:00, Start przy punkcie 
informacji turystycznej, ul Hutnicza, 
68-208 Łęknica 
Impreza nieodpłatna 
www.lukmuzakowa.com.pl

CZERWIEC	2017
10.06. 
Dni Łęknicy i „Bieg Siedmiu Mostów” 
Kolorowy festyn rodzinny w Łęknicy. 
Weź udział i bądź aktywny! 
Impreza całodniowa. Bieg w godzinach 
10:00 – 15:00. Start: OKSíR Łęknica, 
Bieg płatny. 

LIPIEC	2017
27.07.
Wyrabianie masła z dziećmi 
Godz. 10:00, Hofladen, Erlichthof, 
Turnerweg6, 02956 Rietschen 
8,50 € / os. 
www.erlichthof-rietschen.de 

SIERPIEN	2017
02.08.
Geopark w rękach dzieci! Wędrów-
ka przez „Bajkowy las” do (ponad) 
siedmiu koźlątek
Godz. 13:00, Zbiórka przy Starym 
Moście w Pusack, 03159 Neiße-Ma-
lxetal OT Pusack 
Dzieci 3 €, Dorośli 1 € 
www.muskauer-faltenbogen.de 

WRZESIEN	2017
17.09. 
„Światowy dzień dziecka” 
Festyn rodzinny na terenie Stacji 
Młodych Badaczy Przyrodników i 
Techników 
Prof.-Wagenfeld-Ring 130, 02943 
Weißwasser/O.L. 
www.station-weisswasser.de
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Rozwiązanie zagadek z zeszytu jesień/zima 
2016/17

Rozwiązanie zagadki fotograficznej:
1 - B) Wieża widokowa nad jeziorem Felixsee w okolicach Bohsdorf
2 - C) Most żeliwny w parku Mużakowskim
3 - A) Brama wejściowa dawnej kopalni Babina

Rozwiązanie rebusów: pień, geopark, skała

Rozwiązanie krzyżówki:
1. Trawa
2. Hokej
3. Głaz
4. Wieża
5. Piryt
6. Kowal
7. Babina
8. Most
Rozwiązanie: REZERWAT

Drogie
dzieci,
Czy spodobał Wam się nasz zeszyt?
Macie jakieś uwagi, życzenia lub 
propozycje? Prosimy zatem do nas 
napisać! Być może odnajdziecie 
swój artykuł w którymś z następ-
nych zeszytów. Do tego czasu Flint 
i Susi oraz pracownicy Geoparku ży-
czą Wam miłej i bogatej w wydarze-
nia wiosny i lata!

UNESCO Global Geopark 
Muskauer Faltenbogen
GeoparkMini
Muskauer Straße 14
03159 Döbern

info@muskauer-faltenbogen.de
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GEOPARK
mini

następne wydanie wrzesień 2017

www.muskauer-faltenbogen.de


