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Zaczy-
namy!

SPIS TRESCI

DROGIE DZIECI, 
DRODZY RODZICE, 
zapewne zauważyliście już, że liście drzew powoli zmieniają swój kolor. Inten-
sywną zieleń, którą podziwiać mogliście minionego lata, dziś zastępuje skala 
barw od żółtego, czerwonego do brązowego. Mimo zimniejszych dni i opadów 
deszczu, to właśnie jesień jest najbardziej kolorową porą roku! Nie siedźcie bez-
czynnie w domu. Zapakujcie GeoparkMini do plecaka, pamiętając o termosie z 
ciepłą herbatą oraz o czymś do jedzenia i ruszajcie w drogę. Czekają na Was 
kolejne ciekawe miejsca w Geoparku. Zuzia i Flint zabiorą Was w tajemnicze, 
owiane niejedną legendą, Smocze Góry. Pokażą jak samodzielnie możecie przy-
gotować chrupiące „gorące kamyki”, które mogą posłużyć Wam jako przekąska. 
Ale jak to? Jadalne kamyki? Ależ tak, i to jakie pyszne. Sami zobaczcie!



Start i cel:         
Zajazd „Zur Linde” w  Krauschwitz, 
02957, Bautzener Straße 26 
Bautzener Straße 26
Czas trwania: ok. 2 godzin
Dystans: ok. 5 km

DRAChENBERGE W 
KRAUSChWITZ
W DRODZE NA SMOCZE
GORY (DRAChENBERGE)

Smocze Góry – brzmi jak przy-
goda, prawda?! W porównaniu do 
południowoafrykańskich gór o po-
dobnej nazwie – Drakensbergen w 
Lesotho, które mają ponad 3.400 
m wysokości, zdobycie Drachen-
berge w Krauschwitz to pestka! 
Może nie dorównuje wysokością, 
ale znajdziecie tu po drodze wiele 
rzeczy, które Was zaskoczą!

Przy zajeździe “Zur Linde” znajduje 
się pierwsza tablica informacyjna. 
Przyjrzyjcie się dokładnie rycinie: 
na żółto zaznaczona została Wasza 
trasa. Tutejsze rowy wietrzeniowe 
(gizery) należą do największych 
na terenie Światowego Geoparku 
UNESCO Łuk Mużakowa.

Śledźcie małe tabliczkli z symbo-
lem smoka, następnie zejdźcie na 
ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy w 
kierunku Weißwasser/O.L. Po 700 
m skręćcie w las – bądźcie uważ-
ni, aby odnaleźć tą leśną ścieżkę. 
Ciągnie się ona przez gęstą łąkę a 
po 200 m przez las. Już po pierw-
szych krokach odczuć możecie, że 
dotychczas płaska ścieżka powoli 
zaczyna mieć pagórkowaty cha-
rakter  - dotarliście do pierwsze-
go wzniesienia. Poniżej - w tzw. 
gizerze, znaleźć można jeszcze 
resztki węgla brunatnego i, jak-
że dla naszych przodków istotnej, 
gliny. Ukształtowanie tego tere-
nu nie zmieniło się przez ostat-
nie 12.000 lat, kiedy to powstało 
tylko, albo aż przy działalności 

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.  

ODKRYC
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W drodze na Smocze Góry (Drachenberge)

lądolodu. To nie kopalnie czy uli-
ce ani nawet zasiedlenie tego ob-
szaru przyczyniło się do rozcięcia 
tak cennego geologicznie terenu. 
Dlaczego jest on taki ważny? No 
cóż, gizery lub fachowo określane 
jako rowy wietrzeniowe, to młode 
pod względem geologicznym for-
my, które pogłębiają się cały czas 
poprzez coraz to mniejsze zasoby 
węgla brunatnego. Jeśli zdacie so-
bie sprawę, że Ziemia ma już 4,6 
miliardów lat a Alpy powstały 135 
milionów lat temu, to czymże są te 
12 tysięcy lat? Czy nie jest to zdu-
miewające, że najmłodsza skorupa 
ziemi związana jest z zasiedleniem 
naszego regionu?
  
W międzyczasie z pewnością zdo-
byliście już kolejne wzniesienie. 
Zróbcie sobie małą przerwę i ro-
zejrzyjcie się. Też uważacie, że 
ciągłe pagórki oraz gizery wyglą-
da bajecznie? Ile to nasi przodko-
wie musieli główkować nad gene-
zą tego terenu? Może jednak jakiś 
smok maczał w tym ręce? Hmm, nie 
do pomyślenia, prawda? Dziś ist-
nieje wiele łużyckich legend, które 
opowiadają o smokach. To właśnie 
Łużyczanie zasiedlali ten region 
od setek lat, pozostawiając po so-
bie nazwy miejscowości, tradycję 
a również historię, która czasami 
brzmi jak baśń. Przykładem są le-
gendy o wodnikach, smoku zwa-
nym Płon oraz królach węży.

I jak? Macie już zadyszkę? Sami 
widzicie, że tutejsze pagórki mogą 
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schwitz wykorzystywany był do wy-
twarzania produktów codziennego 
użytku. Rozejrzyjcie się wokół. Za 
swoimi plecami podziwiać możecie 
biotop - miejsce, gdzie ptaki oraz 
płazy znalazły schronienie.

Warto wspomnieć nie tylko o wła-
ściwościach gliny i możliwościach 
jej wykorzystania. Godna uwa-
gi jest też jej barwa. Glina ta jest 
prawie biała! Przyciskając do niej 
palec, możecie zobaczyć jak drob-
na jest ta skała. Rozetrzyjcie ją 
między palcami a z pewnością po-
czujecie małe kamyczki. Materiał 
pomiędzy nimi przypomina nieco 
wilgotną mąkę.

Z kopalni prowadzi Was asfaltowa 
droga w prawą stronę. Po ok. 500 
m dotrzecie do zakładu garncar-
skiego Najorka. Już od 100 lat pro-
dukuje się tam piękne ceramiczne 
naczynia. Na pewno znajdziecie 
tam dla siebie nowy kubek do śnia-
daniowego kakao. Co najważniej-
sze - cały z gliny Łuku Mużakowa! 
Macie jakieś pytania? Śmiało!
Aby dojść z powrotem do miejsca
startu, zawróćcie w małą uliczkę,
aż dotrzecie do Geschwister-
Scholl-Straße. Stamtąd skręćcie w
lewo, dochodząc do zajazdu “Zur
Linde”. Tutaj możecie odpocząć
bądź skosztować regionalnych po-
traw.

jednak być wyzwaniem! Jeśli i tym 
razem daliście radę, przed Wami 
ostatnie, najwyższe podejście - 
162,8 m. Po takim wysiłku zasłu-
gujecie na krótką przerwę. Odsap-
nijcie krótko, a potem podążajcie 
ścieżką na wschód - przez las oraz 
łąkę. Spójrzcie w prawo - widzicie 
te okrągłe zagłębienie? To pozo-
stałości po kopalni, która aktyw-
na była tutaj ok. 100 lat temu. Po 
zakończeniu wydobywania “brą-
zowego złota” ziemia zawaliła się, 
tworząc zagłębienie. Idźcie da-
lej przez dość małą ścieżkę aż do 
przecięcia z kolejną leśną drogą. 
Przy następnej, skręćcie podążając 
za symbolem Smoka. Krętą drogą 
dojdziecie do kolejnego rozwidle-
nia, przypominającego literę T. Jeśli 
już czujecie zmęczenie, maszeruj-
cie za znakiem Smoka a dojdziecie 
do zajazdu “Zur Linde”, gdzie mo-
żecie odpocząć i coś przekąsić.

Starsi, nieco wytrwalsi mogą zrobić 
sobie wypad do kopalni gliny oraz 
do warsztatu garncarskiego. Macie 
ochotę? Trzymajcie się więc prawej 
strony, po czym skręćcie w lewo w 
nieco ukrytą drogę. Przechodząc 
przez las brzozowy, napotkacie 
kolejne skrzyżowanie. Tu ponow-
nie skręćcie w lewo a przy następ-
nym rozwidleniu w prawo. W ten 
sposób okrążycie kopalnie gliny, 
w której pod koniec XX wieku wy-
dobywano “białe złoto”. Prawie na 
końcu ścieżki ukaże się Wam ob-
szar zabudowany. Stąd prowadzi 
droga w dół w kierunku kopalni. 
Teraz macie pod swoimi nogach 
ten cenny surowiec, który w Krau-
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Rozwiązanie badacza:
Najczęściej spotkać można gizery 
jako długie obniżenia, o długości 
1 -2 km. Rozciągają się liniowo i 
wyglądają jak zwykła dolina, lecz 
fachowo nazywa się je „łuskami”. 
W drodze na Drachenberg przeci-
nacie dość szeroki gizer z pagór-
kiem po środku. Jeśli dobrze mu 
się przyjrzycie, zauważycie, że gi-
zer ten jakby „opływał”  pagórek. 
Ten rodzaj nazywany jest diapi-
rem: w tym miejscu wydobywany 
był węgiel, ponieważ inne war-
stwy podłoża pod wpływem naci-
sku lodu wypchnęły go do góry tak 
jakby był to pęcherzyk powietrza. 
Najrzadziej gizery występują jako 
łagodnie rozciągnięta powierzch-
nia. Odróżniane są jako płaskie, 
zatorfione obniżenia i postrzegane 
jako małe bagna. Właściwie mo-
glibyście sobie je wyobrazić jako 
ogromne fałdy węgla brunatnegoZadanie dla badacza

Gizery to, typowe dla moren formy 
terenu powstałe w wyniku wietrze-
nia węgla brunatnego i jako dolin-
ne, długie zagłębienia łatwo do-
strzec je w terenie. Warunkiem ich 
powstania jest niski poziom wód 
gruntowych, tak aby powietrze mo-
gło przedostać się do warstw tuż 
przy powierzchni ziemi powstałego 
węgla brunatnego. Dochodzi wtedy 
do utleniania i skurczania się masy 
– tak jak w przypadku kompostu z 
resztek owoców i warzyw. Gizery 
najczęściej mają długość ok. 3-5 
metrów, jednak można też spo-
tkać prawdziwe giganty osiągają-
ce nawet 70 metrów długości i 25 
metrów głębokości! Ale na tym nie 
koniec. Wyróżniamy różne rodza-
je gizerów- rozejrzyjcie się wokół. 
Może sami potraficie je dostrzec?
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MAMUTY

ZROZUMIEC
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Gdy zastanowicie się kim były 
mamuty, z pewnością do głowy 
przychodzi Wam jedno. Krajo-
brazy skute lodem, znaleziska 
szkieletów, maskotki, ale przede 
wszystkim słynny Mamut Maniek 
z filmu „Epoka lodowcowa”. Każ-
dy go zna! Lecz nie tylko dzięki 
tej zabawnej bajce mamuty ko-
jarzą nam się z ogromnymi ob-
szarami pokrytymi śniegiem z 
czasów plejstocenu, czyli epoki 
ostatniego zlodowacenia, która 
zaczęła się ok. 2,6 milionów lat 
temu. Znaleziska z terenu wiecz-
nej zmarzliny, nazywanej Sybe-
rią, potwierdzają tę teorię. Liczne 
ilustracje z życia tych prehisto-
rycznych zwierząt przedstawiają 
je wśród lodu i śniegu.
Nazwa „Mamut“ pochodzi z ję-
zyka estońskiego. W dosłownym 
tłumaczeniu znaczy nic innego 
jak – uwaga, będziecie się śmiać 
– podziemny kret ( mma = zie-
mia, mutt = kret)! Innym tłuma-
czeniem jest też „ukryty gryzoń”. 
Dlaczego ludzie akurat tak je 
nazywali, nie jest wcale zagad-
ką. Od wieków odkrywano tylko 
martwe mamuty, z zachowaną 
skórą oraz włosami, które wyko-
pywano z ziemi. Żyjących jeszcze 
nikt nie widział. Jak głoszą chiń-
skie  a także syberyjskie baśnie i 
legendy, mamuty (do dzisiaj) żyją 
pod ziemią a wydostawszy się 

na powierzchnię bądź na światło 
dzienne, giną.
Dzisiejsi naukowcy wiedzą już 
na ich temat nieco więcej. Także 
w Europie znaleziono mamuty, 
które potem zbadano. Znaleziska 
pokazują, że żyły one również w 
klimacie umiarkowanym w tzw. 
interglacjale, okresie pomiędzy 
dwoma zlodowaceniami. Jedno z 
takich odkryć dokonano na tere-
nie Łużyc.

Znalezisko
Już pod koniec XIX wieku geolo-
dzy zwrócili uwagę na szczegól-
ne ułożenie warstw piasku, gli-
ny oraz torfu i znalezionych tam 
pozostałości roślin oraz kości w 
kopalni gliny w Klinge, na świe-
cie znanej jako „Kottbus”. Po tym 
jak w 1894 roku w kolejnej ko-
palni gliny Schmidt´schen Ton-
grube odnaleziono pozostałości 
kości udowej męskiego młodego 
osobnika, odkryto w podobnym 
miejscu – kopalni gliny Grosche 
w roku 1903 po raz pierwszy w 
Niemczech, dobrze zachowany 
szkielet mamuta. I pewnie się do-
myślacie – to właśnie była nasza 
przyjaciółka Zuzia Kieł! Zapewne 
już wiecie, że oryginał znajdu-
je się w Muzeum Przyrodniczym 
w Berlinie. Trójwymiarową kopię 



Zuzi od 2004 roku możecie po-
dziwiać w miejscowości Forst w 
Niemczech.

Skąd jednak naukowcy wiedzieli, 
że odnaleziony szkielet był płci 
żeńskiej? Na podstawie kształtu 
kości miedniczej oraz kłów, moż-
na było rozpoznać, że mamut z 
Klinge był kiedyś dorosłą mamu-
cicą. Męskie osobniki są zasadni-
czo większe. Nasza Zuzia Kieł jest 
wysoka na 2,75 m, co raczej od-
powiada mniejszemu przedsta-
wicielowi tego gatunku ze stro-
ny żeńskiej. Po stanie uzębienia 
określono jej wiek na 50 lat.

Konserwacja 
szkieletu

Przede wszystkim powinniście 
wiedzieć, że jest to szczególne 
znalezisko! Wprawdzie odnale-
zienie pojedynczych kości, zębów 
czy kłów jest dość częste. Jednak 
utrzymanie całego szkieletu jest 
rzadkością i wiąże się z odpo-
wiednimi warunkami. Dlatego ta-
kie szczątki muszą od razu zostać 
zakonserwowane, aby nie zostały 
uszkodzone bądź zjedzone przez 
inne zwierzęta. Zuzia dostała zna-
lezione w warstwie torfu. Może to 
świadczyć, że zwierzę podczas 
wodopoju nad jeziorem (torfo-
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Mamut z Klinge w budynku Starostwa w Forst Zdjęcie: Jana Handrischeck
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Zęby trzonowe mamuta (Mammutus
primigenius) z różnych znalezisk na
terenie Syberii - ze zbioru palaontologicz-
nego Technicznej Akademii Górniczej
we Freibergu. Największy ząb ma
długość ok. 25 cm.

Miejsca odnalezienia szczątków mamuta 
włochatego na terenie Niemiec

Grafika Mamuta włochatego (Mammutus 
primigenius BLUMENBACH, 1799) 
z Klinge, zanim utknął w bagnistym 
jeziorze i przypuszczalnie
utopił się.
Ilustracja: Norbert Anspach



wiskiem na otwartym akwenie) 
utonęło. Tam zmarło, odcięte od 
dostępu powietrza. Jego miękkie 
części szybko się rozłożyły. Kości 
jednak zostały zachowane. Wody 
torfowisk poprzez kwasy humu-
sowe zabarwiły je na ciemnobrą-
zowo.

Siedlisko 

Zuzia Kieł żyła 12.000 lat temu, w 
czasie eemskiego interglacjału. W 
warstwach ziemi, znalezione pył-
ki oraz liście wskazują, że klimat 
oraz roślinność podobna była do 
dzisiejszej. Średnia temperatura 
była jednak nieco wyższa. Wte-
dy na terenie Klinge występowało 
więcej mniejszych jezior z rybami, 
nenufarami, należącymi do typo-

wych roślin nabrzeżnych oraz z 
licznymi płazami oraz gadami.
Znalezisko w postaci Zuzi Kieł 
potwierdza, że mamuty zasiedla-
ły również ciepłe tereny. Można 
sobie tylko wyobrazić, że doszły 
one aż do Europy Środkowej tylko 
w poszukiwaniu jedzenia! Możli-
we, że pierwotnie nie mogły do-
stosować się do surowego klimatu 
tundry i żyły na otwartych lasach 
oraz ich obrzeżach a także na łą-
kach. 
Poza Zuzią, odkryto w Niemczech 
jeszcze siedem szkieletów mamu-
ta włochatego: w Saksonii, Sakso-
nii – Anhalt, Badenii – Witenber-
gii, Nadrenii – Północnej Westfalii, 
Nadrenii-Palatynat a także w Ba-
warii. Najbardziej znany mamut 
pochodzi z Sangerhausen ( Sak-
sonia – Anhalt) i należał do ga-
tunku trąbowców, co w biologicz-
nym znaczeniu oznacza mamuta 
stepowego.
Kompletny szkielet mamuta z Py-
skowic na Śląsku jest od wielu lat 

eksponowany na stałej wy-
stawie w Muzeum Państwo-
wego Instytutu Geologiczne-
go w Warszawie.  Poza tym 
w województwie małopol-
skim, w wodach Dunajca je-
den z przechodniów zauwa-
żył wystający „korzeń”. Niby 
nic dziwnego, ale łukowaty 
kształt tego znaleziska za-
ciekawił go, więc postanowił 
bliżej mu się przyjrzeć. Jak 
sią potem okazało był to ok. 
80 cm cios mamuta włocha-
tego! Dziś możecie podziwiać 
go w Muzeum Przyrodniczym 
w Ciężkowicach.
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Schemat występowania mamuta z Klinge w  
okresie czwartorzędu w Europie Środkowej 
 
Grafika: D. Nemitz



1 Najpierw Zuzia wsypała cukier, 
cukier wanilinowy oraz cynamon 
na dość głęboką patelnie, zalała 
100 ml wody i zagotowała.

2 Następnie dodała migda-
ły i gotowała tak długo, aż płyn 
odparował, od czasu do czasu 
mieszając.

Gorące „kamyki”
Skarmelizowane migdały pod-
grzewała, cały czas mieszając, do 
momentu kiedy warstwa cukru 
równomiernie obtoczyła wszystkie 
orzechy.

3 Na koniec wyłożyła je na pa-
pier do pieczenia i zostawiła do 
ostygnięcia. UWAGA! Orzechy są 
bardzo gorące – nie poparzcie się!
Przy pomocy sztućców, rozłożyła 
je tak, aby się ze sobą nie stykały.
Przestudzone migdały przełóżcie 
do słoiczka bądź od razu, tak jak 
Zuzia, delektujcie się ich chrup-
kością.
Podczas jesiennych wycieczek 
przez las zbierzcie najciekawsze 
liście a z poniższej książki dowie-
cie się z jakiego drzewa pocho-
dzą. Bądźcie czujni! Poza infor-
macjami o życiu drzew,  czekają 
w niej na Was 
liczne zadania! 
Powodzenia!

Smakołyki dla głodnych badaczy

W trakcie deszczu dzieci się nu-
dzą, to ogólnie znana rzecz” jak 
śpiewa jeden z kabaretów, na 
pewno znany Waszym rodzicom.
Nic bardziej mylnego! Mamy dla 
Was propozycję, co możecie ra-
zem z mamą i tatą zrobić, gdy za 
oknem widać pierwsze oznaki je-
sieni.
Z pewnością smakołyk ten jest 
Wam już znany np. z Jarmarków 
Bożonarodzeniowych. Dziś mo-
żecie przygotować je sami! Zo-
baczcie jak zrobiła to Zuzia!

Składniki: (na 4 porcje)

UCZTA DLA BADACZA

200 g migdałów (w całości z 

brązową skórką)

125 g cukru

100 ml wody

1 opakowanie cukru 

wanilinowego

1 łyżeczka cynamonu
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Na powierzchni Ziemi, skały i gleba 
ulegają ciągłym ruchom, takim jak 
osuwanie bądź staczanie. Te, tak 
zwane ruchy masowe są zwykle 
zbyt powolne, aby dostrzec je od 
razu, podobnie jak niedostrzegalne 
jest spełzywanie ziemi po zboczu. 
Czasami jednak może  zdarzyć się  
to nagle i przynieść katastrofalne 
skutki. Trzęsienie ziemi lub gwał-
towne obrywy klifów, podmytych 
przez morze, powodują obrywanie 
się warstw ziemi. Prowadzi to do 
usunięcia ogromnej ilości gleby lub 
skał w ciągu kilku sekund. Takie 
zjawisko występuje na stromych 
zboczach. Nasycenie wodą może 
drastycznie zmniejszyć stabilność 
stoku i zwiększyć tempo ruchu.

Potrzebujecie:
2 wiadra
Łyżkę
Piasek
Wodę destylowaną
Sól
Wodę z kranu
Dzbanek
Łyżkę do mieszania

1.  W pierwszym wiadrze zmieszaj-
cie piasek z odrobiną wody z solą, 
w drugim z wodą destylowaną. 
Masa nie powinna być bardzo mo-
kra, tylko lekko wilgotna, tak aby-
ście mogli zbudować z nich dwie 
piaskowe wieże.

2. Przewróćcie wiadra do góry 
dnem, tworząc dwie wieże, następ-
nie pozostawcie do przeschnięcia. 

Po tym czasie oceńcie, która z wież 
nie uległa rozpadowi?

Propozycja eksperymentu

Ruchy masowe

ZBADAC
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Wyjaśnienie
Dużo materiałów skalnych zawdzięcza swoją wytrzymałość substancjom 
wiążącym ich ziarna. Jak bardzo trwały jest dany pagórek, zależy od tego 
jak lekkie są owe substancje, zwane inaczej spoiwem. Węglan wapnia w 
wapieniu rozpuszcza się łatwo w kwaśnym deszczu, krzemiany w pia-
skowcu już nie – co oznacza, że piaskowiec może budować strome ściany 
skał. Jak ważne są substancje wiążące przedstawia ten prosty ekspery-
ment.

15



2
2
A) Źródła naciekowe w okolicach rzeki 

 Raederschnitza

B) Źródła w byłej kopani Babina

C) Zapadliska kopalni podziemnej

3 
A) Schwerer Berg w Weißwasser
B) Wieża widokowa w Babinie
C) Platforma widokowa na górze Piesberg 

 w Geoparku Terra.vita

1 
A)  Ozdoba z oliwinuB)  Kolczyki z agatuC)  Biżuteria z bursztynu

1

3?

LAMIGLOWKI GEOPARKU-
GEOLOGIA I NIE TYLKO
Zagadki fotograficzne: Jak dobrze znacie GeoparkMini? Czy wiecie, co przed-
stawiają poniższe fotografie?? Dla ułatwienia podajemy Wam każdorazowo po 
trzy warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawdziwa.
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1.  Możecie znaleźć je nad morzem
2.  Prehistoryczne ssaki, których szczątki odnaleziono między innymi 
 na Dolnym Śląsku
3.  Tu mieści się biuro Geoparku wraz z Centrum GeoEdukacji
4.  Inaczej rów wietrzeliniowy
5.  ... Szwabska – nazwa pasma górskiego w Niemczech, również epoka 
 poprzedzająca kredę
6.  Skała roku 2013
7.  Minerał z obecnego zeszytu GeoparkMini

Rebusy dla ekspertów 
Spróbujcie odgadnąć o jakie pojęcia związane z obszarem Łuku 
Mużakowa tutaj chodzi.

Rozwiązanie z zeszytu wiosna / lato 2017 znajdziecie na stronie 29



der 

Może widzieliście kiedyś kolorowe 
kolczyki z prawdziwych kamieni, 
które nosiła Wasza babcia? Mia-
ły może wstęgi różnokolorowych 
warstw ułożonych równolegle bądź 
koncentrycznie czyli wokół punktu 
środkowego? Prawdopodobnie był 
to agat – minerał wykorzystywany 
przez ludzi już od wieków. Znane 
są starożytne narzędzia z agatu, 
którego wykorzystywano ze wzglę-
du na jego wysoką wytrzymałość 
oraz twardość. Dopiero później 
znaleziono jego wykorzystanie w 
produkcji bransoletek, łańcuszków 
czy wazonów.
Agat składa się z tlenku krzemu 
(SiO2). Pamiętacie jeszcze? Rów-
nież kwarc ma w swoim składzie 
ten związek chemiczny. Właściwie 
agat jest z kwarcem dość ściśle 
związany, gdyż jest jego odmianą. 
Agaty są najczęściej bezbarwne. 
Ich zabarwienie wynika przez od-
kładanie się innych minerałów w 
czystych agatach. Dzieje się to przy 
okazji powstawania tego minerału. 
Prawdopodobnie poprzez powolną 
oraz liczną krystalizację krzemionki 
różnych pierwiastków śladowych w 
zagłębieniach wulkanicznych skał. 
Nazwa tego minerału pochodzi od 
rzeki Achates (dzisiaj Dirillo) w po-

łudniowej 
Sycylii we 
Włoszech, 
gdzie wy-
dobywano go 
już w starożyt-
ności.
Agaty występują na całym świecie, 
także w naszych okolicach.  Po stro-
nie niemieckiej znaleźć je możecie 
w Saalhausen w Dolnych Łużycach 
oraz w Ottodorf – Okrilla. Bystrzaki 
mogą również, niedaleko Bautzen 
bądź na południe od Weißwasse-
r/O.L., znaleźć agaty naniesione 
przez rzekę Łabę, której koryto 
przebiegało tu w trakcie ostatnie-
go zlodowacenia. Pochodzą z Bo-
hemii (w Czechach) oraz Rudaw (z 
Saksonii). W Polsce natomiast na 
Dolnym Śląsku (słynne agaty z Płó-
czek Górnych czy Nowy Kościół), 
Pogórzu  Kaczawskim bądź Izer-
skim. Z pewnością znajdziecie tam 
niejeden sklep jubilerski z licznymi 
zbiorami agatu oraz biżuterią, któ-
ra na pewno spodoba się Waszej 
mamie, babci albo siostrze!
  
Właściwości agatu:
Twardość wg. skali Mohsa: 6-7
Połysk: szklany, woskowy
Przełam:  muszlowy

ROZPOZNAC
SLOWNIK GEOLOGICZNY

PREZENTACJA MINERALOW:
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Mieliście może kiedyś filiżankę z 
miśnieńskiej (Meissener) bądź żar-
skiej (Sorauer) porcelany? Nie tyl-
ko delikatna, gładka powierzchnia 
oraz ta połyskująca, półprzezro-
czysta biel nadaje im szlachetnego 
wyglądu. Także surowiec, z którego 
zostały wykonane jest szczególny. 
Mowa tu o kaolinie – bardzo war-
tościowej skale. Większa część wy-
dobywanego dziś kaolinu, ok. 80% 
wykorzystywana jest w przemyśle 
papierniczym. Również inne rzeczy 
codziennego użytku zawierają ten 

Kaolin

biały surowiec: farby do ścian bądź 
produkty kosmetyczne. Nawet w 
swoich kredkach go znajdziecie.

Słowo kaolin pochodzi od chiń-
skiego słowa kāo-lĭng, który ozna-
cza nic innego jak „Wysoka Góra”. 
I rzeczywiście, w chińskiej prowin-
cji Jiangxi, znajdują się ogromne 
ilości kaolinu, z którego Chińczy-
cy od prawie 1.400 lat produku-
ją porcelanę. Receptura na masę 
porcelanową długo była tajem-
nicą. Dopiero w 1709 roku dzięki 

PREZENTACJA SKAL
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Porcelana Miśnieńska
Zdjęcie: Piotr Ogorzałek



pewnemu alchemikowi z Drezna 
(Johann Friedrich Böttcher) można 
było produkować porcelanę na te-
renie Niemiec. Do tego potrzebne 
były jeszcze dwa ważne surowce – 
kalcyt oraz kwarc.

Ale czym właściwie jest kaolin? 

Jako produkt wietrzenia, kaolin 
powstał ze skał takich jak grano-
dioryt bądź granit, które zawierają 
sporą część kalcytu. W wilgotnych i 
ciepłych warunkach, skały te roz-
kładały się stopniowo. Proces trwał 
około 200 milionów lat.  Głównym 
minerałem budującym kaolin jest 
tzw. kaolinit. Poza nim, w kaolinie 
znajdują się minerały gliny oraz 
kwarcu. Typowa dla tej skały jest 
jego płytkowa struktura, która w 
dotyku jest tłusta, miękka, pudro-
wa o białej barwie. Nie bez powodu 
nazywana jest „białą ziemią”.

Miejsca występowania kaolinu są 
dość rzadkie. W naszych okolicach, 

znajduje się kopalnia w miejsco-
wości Caminau, w której już od 
1904 roku wydobywa się te „białe 
złoto”. Także w fabrykach porce-
lany w Weißwasser/O.L. i Żarach 
wykorzystywano ten surowiec. Za-
mknięty w 1945 roku żarski zakład, 
w międzyczasie stał się miejscem 
znanym z dużej kolekcji porcelany. 
Światowe wydobycie kaolinu okre-
śla się na około 45 milionów ton. 
Dla porównania: w ciągu roku na 
świecie wydobywa się „jedynie” mi-
lion ton węgla brunatnego. To po-
kazuje, jak cenny jest kaolin.
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Autor: Wilamowska Małgorzata
Wydawnictwo:  Multico
Książka w miękkiej okładce 
zawiera 32 strony
Indeks:  21101113.

Potraficie odróżnić dąb od 
buku?
Wiecie jak zmieniają się ich 
liście w ciągu roku? 
Odpowiedzi na te i inne py-
tania znajdziecie w poniższej 
książce, którą możecie 
zabrać ze sobą w trak-
cie wędrówek po lasach. 
Zbierzcie najbardziej
barwne liście i zróbcie z 
nich kolorowy, jesienny 
album.

Mlody obserwator 

przyrody. Drzewa Lesne 

PROPOZYCJA LEKTURY
Flint poleca
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Dziś, pamiątkę po stuletniej histo-
rii cegielni możecie bliżej poznać 
przy okazji zwiedzania tego miej-
sca. W odrestaurowanym budynku 
organizowane są liczne impre-
zy takie jak Dni Geoparku, pokaz 
mody czy coroczny jarmark bożo-
narodzeniowy. Dzięki przejażdżce 
odnowioną kolejką, przeniesiecie 
się w czasy, gdzie płonął tu ogień 
a z kominów buchał dym.

Więcej informacji na stronie:
www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de. 

Dawna cegielnia w Klein Kölzig
Imponująca budowla z charakte-
rystycznej cegły z murem pruskim 
oddaje nie tylko regionalną histo-
rię. Położona wśród gęstego lasu, 
którego zieleń przełamywana jest 
niebieskimi, turkusowymi oraz 
prawie czarnymi, błyszczącymi je-
ziorami, jest śladem po jedynym w 
swoim rodzaju sposobie produk-
cji cegieł, znanej na całym świe-
cie jako Hoffmannschen Ringofen 
czyli tzw. piece obrotowe opa-
tentowane przez niejakiego Frie-
dricha Hoffmana. Od 1894 roku, 
przez okrągłe 50 lat produkowano 
tu ok. 5.000 cegieł dziennie! Z 18 
komór spalania, dwie bądź trzy z 
nich zawsze pracowały na 
pełnych obrotach. 
W 1962 roku wypalono tu 
ostatnią cegłę.

PROPOZYCJA WYCIECZKI
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Jak co roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym 

w Dawnej Kopalni panuje świąteczna atmosfe-

ra. Rozrywkę zapewnia zwiedzanie z prze-

wodnikiem oraz przejazdy kolejką cegielnianą.

Godz. 13:00 -19:00, An der Alten Ziegelei

Klein Kölziger Ziegeleibahn e.V.

Klein Kölziger Dorfstr. 1

03159 Neiße-Malxetal

www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de

9. JaRMaRk 

BoZonaRoDZeniowy

16.12.20
17



GEOPARKI W 
NIEMCZECh

W południowych Niemczech, po-
między Hochrheim na południo-
wym zachodzie a Nördlinger Ries 
na północnym wschodzie, kryje się 
Jura Schwabska. Niegdyś, dzisiej-
sze wysokie na 1000 metrów góry, 
były miejscem tropikalnego morza 
z rafami koralowymi, długimi pla-
żami, palmami i egzotycznymi ro-
ślinami (np. miłobądź japoński). Dla 
małych zbieraczy skamieniałości 
jest tu wystarczająco dużo miejsc, 
gdzie mogą oddać się swojej pa-
sji i powiększyć  kolekcje. Przez 
pracowników geoparku nazywane 
są one„ Stukającymi miejscami”. 
Właściwie już z daleka słychać stu-
kot młota i dłuta. W Dotternhau-
sen, Nusplingen, Holzmaden, Bad 
Boll oraz Ohmden odnaleźć można 
amonity, belemnity, skamieniałe 
ślimaki oraz skrzemieniałe drew-
no! Każdy ma więc duże szanse na 
znalezienie niezwykłego okazu!

Dlaczego jest tam tak wiele ska-
mieniałości? Tropikalne morze 
oferowało wtedy bardzo sprzyjają-
ce warunki dla życia licznych ga-
tunków zwierząt oraz roślin. Dzia-
ło się to dawno temu, między 200 
a 140 milionów lat temu. Okres ten 

Światowy Geopark 
UNESCO 
Schwäbische Alb

fachowo nazywany jest „jurą”. Wte-
dy to temperatura wód wschodnich 
i środkowych terenów dzisiejszych 
Niemiec wynosiła 20 do 23°C. Kli-
mat ten umożliwiał istnienie w tym 

regionie takich zwierząt jak kora-
lowce, które budują rafę koralową. 
Z tych czasów pochodzą również 
mineralne pokłady, które występu-
ją w składzie dzisiejszych skamie-
niałości. Mowa tu o łupkach gliny, 
marglu czy wapniu, które odróżnić 
można na podstawie barw. Pod 
koniec jury woda ustępowała, od-
słaniając tereny dzisiejszego geo-
parku w postaci kontynentu. Ale na 
tym nie koniec. W kolejnej epoce, 
zwanej kredą, naniesionych zo-
stało wiele różnych skał. W trak-
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cie czwartorzędu w tym regionie 
wzmożony był wulkanizm. Około 
150 milionów lat temu spadły tu, 
prawie jednocześnie dwa meteoryty  
w odległości ok. 40 km od wzgórz 
Jury. Przez działalność deszczu i 
wody gruntowej kamień wapienny 
pochodzący z okresu jury, został 
wypłukany i tak powstało jedno z 
najwyższych wzgórz Niemiec. Nie-
które tamtejsze jaskinie, w okresie 
epoki lodowcowej były zamieszki-
wane, czego dowodem są znale-
zione w ostatnich czasach dzieła 
sztuki ludowej pochodzące sprzed 
prawie 40 000 lat.  
Sami więc widzicie, że obszar roz-
ciągający się na południe od Stut-
tgartu pomiędzy Tuttlingen a Nör-

dlingen o powierzchni ok. 7.000 
km², ma dość burzliwą historię. 
Adekwatny do jego wielkości, jest 
również wybór atrakcji, które tam 
na Was czekają. Poza „stukającymi 
miejscami” znajdują się tam liczne 
punkty informacyjne oraz muzea, 
takie jak Muzeum Pierwotnego 
Świata imienia doktora Hauffa w 
Holzmanden (http://www.urwelt-
museum.de/urweltmuseum/). Po-
święcone jest  ono fascynujące-
mu podwodnemu światu z czasów 
jury. Do obejrzenia są pozostało-
ści po tropikalnym morzu w po-
staci ichtiozaurów, pleziozaurów, 
krokodylów, pterozaurów, dużych 
kolonie lilowców, amonitów czy 
belemnitów. Możecie także zanur-

Dolina Eselsburger
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kować 400 metrów pod ziemią w 
kopalni odkrywców Aalen aby w 
sztolniach, szybach i przejściach 
śledzić przemysł wydobywczy. W 
jaskini w Wimsener możecie nawet 
przepłynąć się łodzią – jest to jedy-
na taka okazja w całych Niemczech 
i oczywiście największa atrakcja 
tamtejszego geoparku. Jaskiń jest 
o wiele więcej, np. Charlottenhöh-
le z fantastycznymi naciekami albo 
Bärenhöhle, w której niegdyś gra-
sował niedźwiedź jaskiniowy.

Oj, niełatwy macie wybór. Tyle 
atrakcji może przyprawić Was o 
zawrót głowy! Jeśli planujcie wy-

cieczkę do  Szwabskiej Jury, naj-
lepiej wcześniej sprawdźcie co 
chcielibyście tam zobaczyć. Są 
tam też piękne miasta, celtyckie i 
rzymskie pozostałości i oczywiście 
wiele ścieżek naukowych, które na 
Was czekają!
  
Więcej informacji znajdziecie na 
stronie internetowej: 
www.geopark-alb.de. 

Ale i u nas w biurze w Döbern mo-
żecie otrzymać broszurki i ulotki 
Geoparku UNESCO Schwäbische 
Alb.

Kornbühl Enkelmann 
Zdjęcie: Światowy Geopark UNESCO Schwäbische Alb
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LUTY 2018
12.02.
Karnawał dla dzieci w Bad Muskau
Godz. 13:30
www.konfetti-badmuskau.de

MARZEC 2018
11.03.
Bieg po Parku Mużakowskim 
(Schlossparklauf) w Bad Muskau
Godz.10:00
Dystanse:  10 km, 5 km, 2,5 km oraz 
800m.

GRUDZIEN 2017
16.12. 
Teatrzyk kukiełkowy „Królewna Śnieżka“ 
z Utą Davis
Godz. 15:30
Serbołużyckie Centrum Kultury, Frie-
denstr. 65, 02959 Schleife
www.sorbisches-kulturzentrum.de

STYCZEN 2018
14.01.
Koncert noworoczny
w Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau
16:00, Nowy Zamek
więcej informacji na stronie:
www.muskauerpark.de

PROPOZYCJE IMPREZ



Rozwiązanie zagadek z zeszytu wiosna / lato 2017
Rozwiązanie zagadki fotograficznej:1 – B) Nowy zamek w Bad Muskau2 – A) Park Azalii i Rododendronów Kromlau
3 – B) Klinger See
Rozwiązanie rebusów: nartnik, kamieniołom, kreda, perydotRozwiązanie krzyżówki:1. Źródła

2. Oliwin
3. Vita
4. Karbon
5. Lawa
6. DinozauryRozwiązanie: DIABAZ
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Drogie
dzieci,
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 2/168-208 Łęknica

info@lukmuzakowa.com.pl 
Geopark Muskauer FaltenbogenGeoparkMini

Muskauer Straße 1403159 Döbern
info@muskauer-faltenbogen.de
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następne wydanie: kwiecień 2018

GEOPARK
mini

www.muskauer-faltenbogen.de

Zrealizowano przy wsparciu powiatu Spree Neiße




