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Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich
Słowa kluczowe: geopark, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, atrakcyjność turystyczna.

WSTĘP
Charakterystyczną cechą rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza od lat 90. XX wieku, jest
intensywny rozwój turystyki. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrastający dobrobyt
w krajach wysokorozwiniętych, dzięki czemu ludzie, po zaspokojeniu elementarnych potrzeb
życiowych, mogą przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na inne cele. Turystyka, dzięki
wykorzystaniu walorów środowiska geograficznego jest gałęzią gospodarki wymagającą
stosunkowo niewielkich nakładów inwestycyjnych, zapewniającą zatrudnienie i dochody dużej
liczbie osób. Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie. Posiadamy nie tylko bogate
i stosunkowo dobrze zachowane środowisko przyrodnicze, ale również znaczny potencjał
kulturowy. W Sudetach najintensywniej promującymi się i w efekcie ściągającymi największe
rzesze turystów są dwa główne regiony turystyczne – Karkonosze oraz Ziemia Kłodzka.
Mniejszym ośrodkom, położonym nawet na szlakach dojazdowych do tych centrów
turystycznych, trudno jest przebić się z własną ofertą turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej.
Z tego względu powinny one promować się w odmienny sposób, na przykład poprzez ofertę
turystyki poznawczej. Stanowi ona odpowiedź na pojawiające się potrzeby w społeczeństwie
podnoszącym swój standard życia i wykształcenie. Jedną z form turystyki poznawczej jest
turystyka geologiczna, czyli geoturystyka. Geoturystyka jest stosunkowo młodą gałęzią turystyki,
której rozwój związany jest ze zwiększonym zainteresowaniem walorami przyrody
nieożywionej, jaki nastąpił wyraźnie pod koniec XX w. Celem geoturystyki jest zwiedzanie oraz
poznawanie obiektów przyrody nieożywionej, ich zespołów oraz procesów geologicznych
i przeżywanie w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych. Przedmiotem zainteresowania
geoturystyki są także zabytki techniki związane z wykorzystaniem zasobów surowców na
potrzeby gospodarcze: obiekty górnicze, hutnicze czy infrastruktura techniczna (Solarska, 2010).
Sudety i ich przedpole cechuje duży potencjał geoturystyczny. Jednak w geoturystyce
szczególnie ważna jest informacja turystyczna i zespół innych działań przyczyniających się do
sprawnego przemieszczania się turystów w czasie i przestrzeni oraz zapewniających im
możliwość poznania i wykorzystania walorów geoturystycznych. Dla obszaru Sudetów i ich
przedpola powstało dotąd kilka opracowań o charakterze przewodników geoturystycznych
między innymi: Cwojdziński, Kozdrój, 2007; Knapik, 2011; Knapik, Migoń, 2011; Wojewoda,
2011. Niestety, informacje o charakterze geoturystycznym dotyczące obszaru Wzgórz
Niemczańsko-Strzelińskich mają już w większości charakter historyczny, a znaleźć je można
w opracowaniach: Grochowski (red.), 1969; Żaba (red.), 1991.
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IDEA GEOPARKU
W następstwie zwiększonego zainteresowania przyrodą nieożywioną pod koniec lat 80.
ubiegłego wieku, z inicjatywy geologów z Europy Zachodniej, powstała organizacja o nazwie
Grupa Robocza na rzecz Ochrony Obiektów Abiotycznych, która przekształciła się w Europejskie
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Geologicznego – ProGEO (European Association
for Conservation of Geological Heritage). Z inicjatywy ProGEO i Międzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych (IUGS) w 1996 roku powstał projekt GEOSITES. Jego celem była inwentaryzacja,
a następnie selekcja i starania o objęcie prawną ochroną lub też podnoszenie statusu prawnego
europejskich stanowisk i krajobrazów, ważnych z punktu widzenia nauk o Ziemi. W Polsce
opracowano Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (Słomka, 2006).
Pojedyncze obiekty przyrody nieożywionej lub ich zespoły o wybitnych walorach
poznawczych, kulturowych czy turystycznych poddane różnym formom ochrony zwiększają
atrakcyjność turystyczną regionu. Takie stanowiska dokumentacyjne i rezerwaty przyrody
funkcjonują wówczas jako obiekty samodzielne, jednak gdy zostaną powiązane w regionalną
sieć o wspólnej tematyce to znacznie wzrasta ich skuteczność oddziaływania edukacyjnego
i ochronnego. Taka sieć w przypadku przestrzeni geologicznej jest nazywana geoparkiem.
Obejmuje ona zasoby przyrody nieożywionej zasługujące na ochronę ze względu na unikalne
wartości naukowe, edukacyjne, historyczne i turystyczne. Inicjatywa tworzenia geoparków jako
obszarów przedstawiających szczególne wartości geologiczne sformułowana została przez
Oddział do Spraw Nauk o Ziemi UNESCO w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Geoparki nie
stanowią prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej, ale działania podejmowanie w ramach
funkcjonowania geoparku powinny dążyć do ochrony dziedzictwa geologicznego obszaru.
Za ważne argumenty przemawiające za utworzeniem geoparku, należy uznać:
x
szczególne nagromadzenie na niewielkiej powierzchni stanowisk geologicznych
(geotopów) ilustrujących specyfikę unikalnego fenomenu geologicznego,
x
istnienie dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrody ożywionej, mającego wyraźny
związek z geologicznym wykształceniem obszaru.
W 1998 UNESCO uruchomiło program utworzenia Globalnej Sieci Narodowych Geoparków
(GGN). GGN działa poprzez swoje sieci regionalne – np. Europejską Sieć Geoparków (EGN).
W czerwcu 2002 roku UNESCO zadeklarowała swe wsparcie oraz współpracę z rządami państw
w powoływaniu geoparków. Celem tej działalności ma być promocja i ochrona obszarów
o szczególnych walorach geologicznych. W dokumentach programowych UNESCO zwraca się też
m.in. uwagę na rolę geoparków w tworzeniu nowych miejsc pracy i w rozwoju gospodarczym
regionów, w znacznej mierze dzięki rozwojowi geoturystyki. Według stanu na styczeń 2011 roku
77 geoparków z 25 krajów miało status globalnych, a kolejnych 17 wniosków było w toku
rozpatrywania. W sieci europejskiej zrzeszonych jest 48 geoparków z 19 krajów.
Dla geoparków lokalnych, jeszcze nie stowarzyszonych w sieci geoparków europejskich
i światowych, istnieje możliwość ich weryfikacji w drodze nadawania im odpowiedniego statusu
geoparku narodowego (krajowego). Procedurę nadania danemu obszarowi rangi geoparku
krajowego rozpoczyna realizacja projektu, którego celem jest zgromadzenie pełnej wiedzy na
temat geologii rejonu, waloryzacja stanowisk geologicznych oraz zaprojektowanie infrastruktury
geoturystycznej. Status geoparku krajowego umożliwia pozyskiwanie powszechnego uznania
oraz prowadzi do łatwiejszego zdobycia środków na realizację określonych celów rozwoju.
Polska aktywnie włącza się do inicjatywy tworzenia geoparków. Do 2012 r. status geoparku
krajowego został nadany 3 geoparkom: Geoparkowi Łuk Mużakowa, Geoparkowi Góra św. Anny
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i Geoparkowi Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną. W kolejnych latach o status geoparku
krajowego będą starać się kolejne regiony. W chwili obecnej ubiega się o niego m.in. Geopark
Kamienny Las na Roztoczu. W dniu 17 września 2011 r. został wręczony certyfikat Europejskiego
Geoparku dla Łuku Mużakowa.
GEOPARK WZGÓRZA NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKIE
Koncepcja utworzenia Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie opracowana została
w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to wynik analizy czynników
decydujących o atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Powstanie geoparku mogłoby
przyczynić się do stopniowego wyeliminowania słabych stron oferty turystycznej regionu, do
których można zaliczyć między innymi:

brak pełnej, usystematyzowanej, aktualnej, zebranej i ogólnie dostępnej informacji
o Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich,

brak punktu informacji o całym regionie,

niską świadomość turystycznego przeznaczenia obszaru wśród turystów,

brak wskazania unikalnych cech odróżniających Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie od
innych fragmentów Przedgórza Sudeckiego,

brak wyraźnie zaznaczonych granic („otwarty charakter"),

brak wspólnej koncepcji promocji regionu,

brak niezbędnej informacji turystycznej na szlakach i drogach,

słaba oferta i dystrybucja produktów regionalnych.
Za utworzeniem geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich przemawia między
innymi duża atrakcyjność przyrodnicza terenu i wybitne walory geologiczne. Wiele obiektów
przyrody nieożywionej na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich takich jak: wzgórza, skałki,
odsłonięcia terenowe atrakcyjnych skał, wąwozy są lub mogą stać się, po odpowiednim
zagospodarowaniu i udostępnieniu, atrakcjami geoturystycznymi. Obok nich są to także obiekty
techniczne, kamieniołomy, sztolnie i zakłady służące eksploatacji i przeróbce kopalin. Ich
udostępnienie pod wspólną marką geoparku niewątpliwie w znaczący sposób mogłoby wpłynąć
na zwiększenie zainteresowania tym regionem.
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie stanowią pagórkowaty obszar znajdujący się we
wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Zbudowane są z niewysokich wzniesień,
rozciągniętych południkowo, które przecinają głębokie i malownicze doliny. W związku z tym na
obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wydziela się szereg mikroregionów. W części
zachodniej wyróżnia się Wzgórza Krzyżowe, Wzgórza Łagiewnickie, Wzgórza Bielawskie
i Wzgórza Gumińskie. Centralną część obszaru zajmują Wzgórza Dębowe, Wzgórza Szklarskie,
Wzgórza Dobrzynieckie, Wzgórza Lipowe oraz Kotlina Henrykowska i Wyżyna Ziębic.
Mikroregion Dolina Oławy oddziela położone na wschodzie Wzgórza Strzelińskie i Wzgórza
Wawrzyszowskie. Dodatkowo w granicach proponowanego geoparku znajdują się na północy
fragmenty Równiny Kąckiej i Równiny Grodkowa, które stanowią mikroregiony Równiny
Wrocławskiej, a na południowym-zachodzie fragmenty Kotliny Stoszowickiej i Kotliny
Ząbkowickiej – mikroregiony Obniżenia Otmuchowskiego. Wyspowy krajobraz Wzgórz
Niemczańsko-Strzelińskich podkreśla dodatkowo szata roślinna – zwykle wzgórza porastają kępy
lasu, wyróżniające się wśród wykorzystywanego rolniczo, niżej położonego otoczenia. Wzgórza
Niemczańsko-Strzelińskie kryją wiele pięknych i atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, a okoliczne
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miasteczka oferują mnóstwo wartych zobaczenia atrakcji o charakterze historycznym
i architektonicznym.
Wstępnie proponuje się, aby Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie obejmował obszar
2
około 800 km i rozciągał się od Łagiewnik, Strzelina i Wiązowa na północy po Ząbkowice Śląskie
i Ziębice na południu oraz od Piławy Górnej na zachodzie po Przeworno i Wiązów na wschodzie
(ryc. 1, mapa). Położony byłby na obszarze 12 gmin i 3 powiatów (dzierżoniowskiego,
strzelińskiego i ząbkowickiego). Dla 9 gmin powierzchnia geoparku stanowiłaby ponad połowę
ich obszaru. Należą do nich: Ciepłowody, Kondratowice, Łagiewniki, Niemcza, Piława Górna,
Przeworno, Strzelin, Ząbkowice Śląskie i Ziębice. Tak duży teren zapewniałby dobre wsparcie
administracyjne i pozwalałby na stabilne funkcjonowanie według strategii zrównoważonego
rozwoju. Strategia ta jest podkreślana przez UNESCO jako jedna z podstaw przy tworzeniu
geoparków. Proponowany geopark byłby również ciekawą ofertą, która mogłaby wpływać na
odciążenie ruchu turystycznego Wrocławia. Nie bez znaczenia pozostaje także bezpośrednie
sąsiedztwo innych większych miast, takich jak: Oława, Brzeg, Nysa, Kłodzko, Świdnica, jak
również dobre połączenie z nimi bogatą siecią dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń
kolejowych (Wrocław-Kłodzko, Legnica-Kamieniec Ząbkowicki).

Rycina 1. Obszar proponowanego Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie na tle
jednostek fizycznogeograficznych i obszarów ochrony przyrody.
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Obszar Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich posiada wybitne walory geologiczne, które
przemawiają za utworzeniem geoparku na tym obszarze. Można do nich zaliczyć:
x
interesująca budowa geologiczna,
x
duża różnorodność skał i minerałów,
x
bogata historia eksploatacji sięgająca okresu przedrzymskiego,
x
liczne zabytki infrastruktury górniczej i hutniczej.
W skałach budujących Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie zapisana jest historia sięgająca ponad
600 mln lat. Podobieństwo linii brzegowej obecnych kontynentów między innymi Ameryki
Południowej i Afryki oraz szereg przesłanek geologicznych świadczą, że kontynenty przesuwają
się na powierzchni planety. W historii Ziemi masy kontynentalne kilkukrotnie skupiały się
w jeden superkontynent, by później znowu się rozpaść. Zapis niektórych spośród tych złożonych
procesów można znaleźć także na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Najstarsze skały
na tym terenie związane są z formowaniem się orogenu kadomskiego w pobliżu krawędzi
superkontynentu Pannocji (Mazur i in., 2010b). Po zakończeniu orogenezy kadomskiej około
540 mln lat temu Pannocja rozpadła się na 4 kontynenty: Laurencję, Bałtykę, Syberię
i Gondwanę. Około 480 mln lat temu od Gondwany na wysokości dzisiejszej Afryki zachodniej
oderwał się niewielki fragment skorupy kontynentalnej (mikrokontynent) określany jako
Awalonia. Zdaniem badaczy wschodnia część proponowanego geoparku, obejmująca między
innymi Wzgórza Strzelińskie, jest fragmentem skorupy kontynentalnej określanej w literaturze
jako Brunovistulikum. Obszar ten mógł stanowić południowo-wschodnią część Awalonii.
Z drugiej strony istnieją również przesłanki, aby przyjąć pogląd, iż ten teren mógł stanowić
fragment Bałtyki. Tuż po oderwaniu się Awalonii od Gondwany ten niewielki fragment skorupy
kontynentalnej rozpoczął wędrówkę na północny-wschód by około 435 mln lat temu zderzyć się
z Bałtyką i Laurencją tworząc paleokontynent Laurussię. Opisywane wydarzenia określa się
wspólną nazwą orogenezy kaledońskiej.
W okresie dewonu i wczesnego karbonu (400-320 mln lat) doszło do połączenia Laurussii
z Gondwaną w wyniku czego powstał superkontynent Pangea. Główną masę kontynentu
Gondwany poprzedzał szereg niewielkich fragmentów skorupy kontynentalnej zwanych
zespołem terrnanów armorykańskich (ryc. 2) stanowiących obecne Sudety środkowe
i zachodnie (Mazur i in., 2010a). Zalicza się do nich między innymi obszar masywu
sowiogórskiego. W wyniku zderzenia zespołu terranów armorykańskich z Brunovistulikum,
w obrębie tego ostatniego rozwinęła się strefa bardzo silnie zdeformowanych skał, rozciągająca
się od Brna aż po masyw strzeliński. Jej fragmentem są Sudety wschodnie. Pozostałością
skorupy oceanicznej, która rozpościerała się pomiędzy opisywanymi terranami jest na obszarze
dzisiejszych Sudetów ofiolit śródsudecki. Jego fragmentami są masyw Szklar, masyw Nowej
Rudy oraz, największy spośród nich, masyw Ślęży. Opisywane wydarzenia określa się wspólną
nazwą orogenezy waryscyjskiej. U jej schyłku, a także po jej zakończeniu doszło do rozwoju
intensywnego magmatyzmu, z którym związane są granitoidy i tonality występujące na tym
terenie.
Długa i burzliwa historia geologiczna omawianego obszaru sprawiła, że teren
proponowanego geoparku położony jest w obrębie czterech jednostek geologicznych (patrz
Żelaźniewicz i in., 2011):
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Rycina 2. Hipotetyczny, uproszczony scenariusz geodynamicznej ewolucji Sudetów
w późnym paleozoiku (Mazur i in., 2010a)
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masyw sowiogórski – zbudowany jest głównie z gnejsów, w części migmatycznych, wśród
których podrzędnie występują granulity, amfibolity i sporadycznie ultrabazyty. Wspomniane
gnejsy budujące Góry Sowie powstały głównie w efekcie metamorfizmu piaskowców oraz
osadów ilastych wieku neoproterozoiczno-kambryjskiego. Jednak w południowo-zachodniej
części masywu spotyka się także gnejsy wieku około 500 mln lat, które powstały w wyniku
przeobrażenia granitoidów. Metamorfizm tych skał, miał miejsce w okresie 385-360 mln lat.
W tym czasie zostały w nie tektonicznie włączone łuski granulitów. Te ostatnie skały powstały
wcześniej – około 400 mln lat, na większych głębokościach, pod wyższym ciśnieniem i przy nieco
wyższej temperaturze;
strefa ścinania Niemczy – stanowi 5-kilometrowej szerokości pasmo silnie zdeformowanych
gnejsów sowiogórskich. Jednak należy wspomnieć, że zdaniem niektórych badaczy przynajmniej
część skał, które dzisiaj budują strefę ścinania Niemczy stanowią zmetamorfizowane
i zdeformowane piaskowce. Intrudowały w nią granodioryty, sjenity oraz monzodioryty o wieku
około 340 mln lat. W południowej części strefy Niemczy odsłania się fragment ofiolitu
sudeckiego reprezentowanego przez serpentynitowy masyw Szklar. Na jego obszarze występuje
najsławniejsze i uważane za klasyczne na obszarze Polski i Europy złoże chryzoprazu;
metamorfik niemczańsko-kamieniecki – tworzą łupki łyszczykowe z przeławiceniami
leptynitów, amfibolitów, marmurów oraz para- i ortognejsów. W części południowej pasma,
w obrębie łupków występują niewielkich rozmiarów ciała eklogitów i granulitów. W części
wschodniej pasma kamienieckiego dominują liczne odmiany gnejsów, które powstały
z przeobrażenia granitów o wieku około 560-500 mln lat;
masyw strzeliński – zbudowany jest z dwóch kompleksów skał krystalicznych (ObercDziedzic, ten tom). Pierwszy kompleks tworzą neoproterozoicznych i poźnokambryjskich
gnejsów reprezentowanych przez takie odmiany teksturalne jak na przykład gnejsy strzelińskie
czy gnejsy z Nowolesia. Powstały one z przeobrażenia granitoidów o wieku 600-576 mln lat.
Otoczenie tych gnejsów budują zmetamorfizowane skały osadowe reprezentowane przez łupki
łyszczykowe, amfibolity, marmury oraz skały wapniowo-krzemianowe. Istotnym składnikiem
tego kompleksu są również kwarcyty oraz łupki kwarcytowe, które są produktem metamorfizmu
piaskowców (warstwy z Jegłowej). Przypuszcza się, ze skały te są wieku dewońskiego (ok. 416407 mln lat). Lokalnie w tej piaszczystej sukcesji występowały również skały o grubszym ziarnie
reprezentowane przez dzisiaj zmetamorfizowane zlepieńce. Skały te odsłaniają się między
innymi w okolicy Krzywiny, gdzie znane są pod nazwą zlepieńców daktylowych. Skały te były
opisane po raz pierwszy przez Goethego. Drugi kompleks stanowią jasne gnejsy ze Stachowa
o wieku około 500 mln lat i towarzyszące im starsze ciemne gnejsy ze Stachowa, amfibolity,
łupki biotytowo-amfibolitowe oraz skały wapniowo-krzemianowe. W oba kompleksy skał
intrudowały w późnym karbonie i wczesnym permie granitoidy w trzech cyklach: 324, 305 i 295
mln lat. W obrębie łupków kwarcytowych warstw z Jegłowej występują w postaci żył utwory
kaolinu, z którym wiąże się występowanie kryształów górskich – niewątpliwie największej
atrakcji mineralogicznej Wzgórz Strzelińskich.
Przyjmuje się, że od zakończenia orogenezy waryscyjskiej obszar Wzgórz NiemczańskoStrzelińskich był intensywnie erodowany, a kolejny okres niepokoju związany był z dźwiganiem
się pobliskich Karpat. Około 30-25 mln lat temu, w następstwie tych ruchów, zaczęły wypiętrzać
się Sudety, a obszar bloku przesudeckiego był pogrążany. W tym czasie na obszarze bloku
przedsudeckiego dochodziło do szybkiej depozycji osadów niesionych przez wody rzeczne
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z obszaru Sudetów, które deponowane były na obszarach wielkich rozlewisk rzecznych.
Z okresem tym związane jest powstanie utworów piaszczysto-żwirowych oraz miąższej, nawet
na 150 m, serii utworów ilastych. Ruchom górotwórczym towarzyszyła ożywiona działalność
wulkaniczna. Na obszarze Sudetów oraz ich przedgórza dochodziło wówczas do wylewów law
bazaltowych, których pozostałości występują między innymi w okolicach Gilowa, Dobroszowic,
Żelowic, Kowalskich, Janowiczek, Targowicy i Brukalic.
Kolejnym okresem, który pozostawił po sobie ślady w postaci osadów, o miąższości
dochodzącej przeważnie do 40 m, a lokalnie (dolina kopalna Krynki) nawet do 100 m, był okres
zlodowaceń plejstoceńskich. Lądolód nasuwał się na te obszary trzykrotnie: dwa razy podczas
zlodowacenia południowopolskiego (730-430 tys. lat) i raz podczas zlodowacenia
środkowopolskiego (300-170 tys. lat). Najwyższe wzniesienia Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich
tworzyły wówczas nunataki wystające ponad „morze lodu”. Utwory pochodzące z tego okresu
to głównie piaski i żwiry sandrowe, piaski wodnolodowcowe, gliny zwałowe i ich rezydua, żwiry
i piaski tarasów rzecznych (dolina Ślęży, Oławy i Krynki). Podczas zlodowacenia
północnopolskiego (115-11,7 tys. lat ) na omawianym obszarze panowały warunki peryglacjane.
Z klimatem takim związane jest powstanie najmłodszych utworów plejstoceńskich – rozległych
pokryw glin pylastych lessopodobnych. To właśnie na nich rozwinęły się urodzajne gleby będące
podstawą rolnictwa na tych terenach. W utworach tych spływająca woda, wykształciła
stosunkowo głębokie i mocno urzeźbione zespoły krótkich dolinek – m.in. Diabelska Kręgielnia,
Zakrzowskie Wąwozy, Dolina Pogródki (patrz mapa).
Następstwem urozmaiconej budowy geologicznej są liczne kamieniołomy i wyrobiska.
Pierwsze dowody eksploatacji, pochodzące jeszcze z okresu przedrzymskiego, a związane były
z pozyskiwaniem łupków kwarcytowych z rejonu Wzgórz Strzelińskich wykorzystywanych do
wyrobu osełek (Pazda i Sachanbiński, 1991). W średniowieczu łupki kwarcytowe były cenionym
surowcem dekoracyjny wykorzystywanym w budownictwie oraz jako materiał szlifierski
stosowany w pracowniach jubilerskich. W tym okresie rozpoczęto również pozyskiwanie
kryształu górskiego w okolicach Jegłowej i Krzywiny jako surowca do wyrobów artystycznych (od
połowy XVII w. do roku 1794 prowadzono intensywną eksploatację tego minerału).
Na przełomie X i XI w. rozpoczęto wydobycie granitu w kamieniołomie w Strzelinie i Górce
Sobockiej (Sachanbiński i Kaźmierczyk, 1988). Z granitu strzelińskiego zbudowano między
innymi mury pierwszej katedry wrocławskiej (ok. roku 1000), rotundę św. Gotarda w Strzelinie
(XII w.) oraz kościoły w Górce Sobockiej i Białym Kościele. W I połowie XIII wieku bloków granitu
strzelińskiego użyto przy budowie bazyliki trzebnickiej, a w latach 1370-1410 do budowy
potężnego kościoła Św. Michała w Brzegu. W Strzelinie z granitu wzniesiono w XIV w. mury
miejskie z czterema basztami. Kostkę granitową z masywu Strzelina sprowadzono do Krakowa
w roku 1835 i wybrukowano ulicę Floriańską. W Berlinie wykonano kolumny w budynku
Deutsche Bank oraz schody i posadzki w Reichstagu. Dużych ilości granitu strzelińskiego użyto
do budowy Portu Północnego w Gdańsku. Od XIV w. odnotowuje się pozyskiwanie chryzoprazu
w okolicach Szklar i Koźmic, który stanowił ceniony kamień ozdobny. Wykorzystano go między
innymi do zdobień kaplicy św. Wacława w katedrze na Hradczanach w Pradze. W późniejszym
czasie jednak miejsce jego występowania uległo zapomnieniu. Ponownie zainteresowano się
tym rejonem w XVIII w., po odkryciu dużej żyły chryzoprazu w Koźmicach w 1740 r. W XV w.
rozpoczęto wydobycie marmurów w Przewornie. Najcenniejszy czarny marmur posłużył do
wykonania jednego z ołtarzy w katedrze wrocławskiej oraz wielkiego ołtarza w katedrze
w Nysie. Sporządzano z niego schody, kominki i tablice nagrobne. Czarny i szary marmur
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wykorzystano do wystroju wielu świątyń (m.in. klasztor w Henrykowie, kościół św. Elżbiety we
Wrocławiu) i zamków książęcych w Oławie i Brzegu oraz pałacu Fryderyka Wielkiego Sanssouci
w Poczdamie. W XVIII w. uruchomiono kopalnię bazaltu w Żelowicach, który wykorzystywano
do budowy dróg i linii kolejowych, oraz kopalnię sjenitu w Kośminie, z której kamień posłużył do
budowy wielu reprezentacyjnych budowli na terenie Prus, m.in. w Berlinie i Poczdamie.
Po drugiej wojnie światowej kamień ten, nazywany również "Kośminem", wykorzystano do
budowy Pałacu Kultury i Nauki, hotelu MDM, Dworca Centralnego i pomnika Marii Konopnickiej
w Warszawie, a także cokołu pomnika Adama Mickiewicza i płyty głównej rynku w Krakowie.
Rozpoczęto również eksploatację węgla brunatnego. Kopalnia w Rososznicy "Fortuna"
uznawana jest za najstarszą kopalnią węgla brunatnego na Śląsku. W połowie XIX w.
w miejscowości Czerńczyce działała przez około 10 lat kopalnia "Konstancja"
(www.jorganisciak.pl/news-aktualnosci/example1.php?subaction=showfull&id=1309381780&archive=&sta
rt_from=&ucat=&). W latach 80. XIX w. odkryto rudy niklu w Szklarach i zaczęto je eksploatować
początkowo metodą głębinową, na następnie powierzchniowo, dla potrzeb huty niklu
(zakończenie działalności w roku 1983). Od połowy XIX wiek do roku 1925 prowadzono
eksploatację grafitu w Zakrzowie na terenie Wzgórz Strzelińskich w dwóch sztolniach. Grafit
wykorzystywano do wyrobu form odlewniczych i do wytwarzania smarów do osi wozów. Na XIX
w. przypada również eksploatacja kaolinów w Gębczycach i Wyszonowicach. W Wyszonowicach
do II wojny światowej działała Fabryka Szamotu i Ceramiki. Oprócz wydobycia kamienia na
omawianym terenie od dawna prowadzono eksploatację piasków, żwirów oraz iłów. Iły
wykorzystywano na potrzeby cegielni między innymi w Wilkowie Wielkim i Strzelinie (rok
powstania 1873).
Po eksploatacji surowców do dzisiaj zachowało się szereg zabytków infrastruktury górniczej
i hutniczej. W Szklarach znaczna część znanych wyrobisk podziemnych jest w dobrym stanie
górniczym, z ustalonymi warunkami geomechanicznymi. Po ich odpowiednim zabezpieczeniu
mogłyby one stanowić interesującą atrakcję turystyczną, na wzór ośrodków funkcjonujących
z powodzeniem w Złotym Stoku czy Nowej Rudzie. Najbardziej odpowiednią wydaje się pod tym
względem sztolnia Robert. W Strzelinie znajduje się najgłębsze wyrobisko kamienia w Europie
(650 m długości i 120 głębokości). Pozostałościami po dawnej produkcji wapna są zachowane
w różnym stanie wapienniki w Gębczycach, Przewornie i Nowinie. W Żelowicach spotkać można
jeszcze pozostałości po kopalni bazaltu.
Za utworzeniem na omawianym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego
atuty, takie jak: występowanie stanowisk archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów
o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu.
Osadnictwo na terenie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich datuje się od neolitu wraz
z pojawieniem się pierwszych rolników w dolinie Oławy 5,5 tys. lat temu. W okresie osadnictwa
średniowiecznego wzdłuż południowych rubieży Śląska wznoszono budowle obronne.
Budowane w tym czasie grody stanowiły linię obronną od Świdnicy po Strzelin. W okresie
średniowiecza do XV w. powstała większość obecnych miejscowości. Pozostałościami długiego
okresu działalności człowieka są między innymi grodziska, zamki i pałace, zespoły folwarczne
oraz liczne obiekty sakralne.
Teren Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wykazuje w znacznym stopniu przekształcenie pod
wpływem działalności człowieka. Większe obszary leśne zachowały się w górnych partiach
wzniesień oraz fragmentarycznie wzdłuż cieków wodnych. W wielu miejscach są one siedliskiem

46

Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

ciekawych zespołów roślinnych. Interesujące i mocno zróżnicowane zespoły roślinne
wykształciły się w kamieniołomach. Ciekawe walory przyrodnicze omawianego terenu
przyczyniły się do powstania tu wielu form ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzelińskie,
rezerwaty: Muszkowicki Las Bukowy, Skałki Stoleckie, obszary Natura 2000: PLH020012 Skałki
Stoleckie, PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy, PLH020074 Wzgórza Strzelińskie, PLH020082
Wzgórza Niemczańskie i PLH020098 Karszówek (ryc. 1).
Obszar proponowanego geoparku posiada już obecnie w miarę dobre zagospodarowanie
turystyczne, na które składa się miedzy innymi gęsta sieć szlaków turystycznych oraz szereg
ścieżek: ścieżka dydaktyczna po Wzgórzach Strzelińskich, ścieżka edukacyjna po Przedgórzu
Sudeckim, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Ligota Mała – Przerzeczyn-Zdrój, ścieżka
przyrodniczo-edukacyjna Dolina Tatarska, szlak cysterski na Ziemi Ząbkowickiej.
ORGANIZACJA GEOPARKU
Przykłady ze świata, Europy, a także Polski, ukazują że walory przyrody nieożywionej pomagają
stworzyć fascynującą ofertę rekreacyjną, która pod postacią geostanowisk i geoparków
przyciąga tłumy turystów i co za tym idzie, przynosi pokaźne zyski ekonomiczne. Najlepszym
przykładem może być gmina Bałtów, w której po odkryciu tropów dinozaurów utworzono park
tematyczny. Pozwolił on na stworzenie 150 nowych miejsc pracy dla obsługi 300 tys. osób, które
rocznie odwiedzają ten park.
Geopark Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, jako produkt turystyczny, może stać się realną
szansą wypromowania regionu. Kluczem do stworzenia tego produktu jest wypracowanie
wspólnej, rozpoznawalnej w Polsce i na świecie marki Geoparku. Składa się na nią między
innymi: wyraźnie wyodrębniony obszar geoparku, odrębne logo, wspólnie wypracowana
strategia w zakresie ochrony, wykorzystania i promocji atrakcji geologicznych oraz innych
elementów kulturowych i historycznych, promocja lokalnych produktów regionalnych
bazujących na wyjątkowości przyrodniczej (geologicznej) i kulturowej regionu.
Geoparki mogą być powoływane w wyniku porozumienia podmiotów lokalnych skupionych
wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Najczęściej porozumienie to zawierane jest pomiędzy: jednostkami władz administracji lokalnej,
organami ochrony przyrody, jednostkami gospodarczymi oraz przedstawicielami świata nauki.
Może one przybierać różny charakter organizacyjny na przykład w oparciu o:
x
zarząd Parku Narodowego (Geopark Karkonosze) lub Krajobrazowego (Geopark Góra
św. Anny),
x
jednostkę budżetową miasta (Geopark Kielce),
x
stowarzyszenie osób fizycznych (Geopark Łuk Mużakowa),
x
stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (Geopark Krajna – Polodowacowa Kraina
Ozów),
x
stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna (Geopark Polodowcowa Kraina
Drawy i Dębnicy).
Wydaje się, że w przypadku Geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, ze względu na
stosunkowo duży obszar położony na obszarze 3 powiatów, najwłaściwszą formą organizacyjną
wydaje się być powołanie stowarzyszenia stanowiącego lokalna organizację turystyczną.
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Formuła ta umożliwia udział w stowarzyszeniu zarówno samorządów lokalnych oraz innych
podmiotów prawnych i osób fizycznych.
W pierwszym okresie działalności przedsięwzięcia podejmowane przez Geopark powinny
skupiać się na:
x
ofercie turystycznej – opracowanie przewodnika geoturystycznego, zainicjowanie
rozwoju usług przewodnickich, stworzenie pełnej oferty bazy noclegowej
i gastronomicznej;
x
promocji Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, pod marką Geoparku, jako jednego
atrakcyjnego obszaru – stworzenie strony internetowej, wydanie foldera
promocyjnego, przygotowanie artykułów do prasy lokalnej i regionalnej,
przygotowanie gadżetów związanych z geoparkiem;
x
ofercie edukacyjnej – opracowanie ścieżek edukacyjnych i materiałów dydaktycznych
dla szkół;
x
staraniach o uzyskania statusu geoparku krajowego.
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Mapa ma okładce
Wybrane geostanowiska na obszarze proponowanego geoparku Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
obrazujące różnorodność przyrody nieożywionej obszaru
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Lokalizacja
Strzelin
Strzelin
Jegłowa
Krzywina
Kowalskie-Żelowice
Górka Sobocka
Wyszonowice
Gębczyce
Henryków
Zakrzów
Przeworno
Rozdroże pod Gromnikiem
Wzgórze Ganczarek
Kalinka
Kryształowa Góra
Strzelin
Wyszonowice
Źródło Cyryla
Przerzeczy-Zdrój
Dolina kopalna Krynki
Szklary
Brukalice
Skalice
Zakrzów
Diabelska Kręgielnia
Przystronie
Wilków Wielki
Niemcza
Ciepłowody
Koźmice
Brodziszów
Kośmin
Targowica
Gęsiniec
Skałki Stoleckie
Przedborowa
Piława Górna
Jar Piekiełko
Biały Kościół
Kluczowa
Czerńczyce
Gromnik-Borowa
Dolina Krynki
Gościęcice Górne
Dolina Pogródki
Wzgórze Starzec
Wzgórze Krowiniec
Nieszkowice
Bożnowice
Wzgórze Kolec

Charakterystyka
gnejs z Gościęcic
granit
łupek kwarcytowy, kryształ górski
kwarcyt daktylowy
bazalt
granit
kaolin
marmur, granaty
gnejs z Henrykowa
grafit
marmur, fauna trzeciorzędowa
skały wapniowo-krzemianowe
gnejs ze Strzelina, morfologia peryglacjalna
tonalit
kryształ górski
ił
piasek
źródło
wody siarczkowe, łupek łyszczykowy
wody podziemne
serpentynit, rudy niklu, chryzopraz
bazalt
gnejs z Nowolesia, przełom Zuzanki
wąwozy lessowe
wąwozy lessowe
mylonity gnejsowe
ił
gnejs
łupek kwarcowo-skaleniowy
dioryt, mylonity
łupek kwarcowo-grafitowy
granodioryt
bazalt
dioryt, tonalit
marmur
sjenit
gnejs sowiogórski, amfibolit
mylonity, granitoidy
granitoidy, gnejs, profil lessowy
upadek meteorytu
węgiel brunatny
ostańce denudacyjne
paleokoryta i starorzecza
profil wietrzeniowy granitu
formy fluwialne, wąwozy lessowe
wąwozy lessowe
wezuwian
jasny i ciemny gnejs ze Stachowa
gnejs z Bożnowic, granodioryt
bazalt

