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Słowo Wstępne

Po raz drugi w historii Dnia Geomorfologa zda-
rza się, że odbędzie się on w święto naszego pa-

trona św. Alberta. Poprzednim razem było to
podczas VI DG (14-1 5 listopada 2009 r.) w Górach
Sokolich i Rudawach Janowickich (Trzcińsko) . W
Sudetach panowała wówczas piękna, słoneczna i
ciepła pogoda. W naszej pamięci pozostały zapew-
ne widoki porannych Karkonoszy podziwianych z
okolic Wojanowa, czy też dalekie wieczorne plany
rozpościerające się z platformy widokowej na Soko-
liku. Jest wielce prawdopodobne, że tegoroczny
Dzień Geomorfologa odbędzie się w zbliżonych
warunkach pogodowych. Od początku listopada na
Dolnym Śląsku panują, wyjątkowe jak na tę porę
roku, temperatury. We Wrocławiu w pierwszej de-
kadzie miesiąca maksymalne temperatury przekra-
czały nawet 18 °C . Synoptycy zapowiadają jednak,
że w połowie miesiąca, a więc w czasie naszego
spotkania, zacznie się stopniowo ochładzać. Ale zi-
my, nawet w górach, nie ma co się spodziewać. Być
może dopadną nas tak, jak to było w ubiegłym ro-
ku, poranne mgły, liczymy jednak na rozpogodze-
nia, słońce i ładne jesienne widoki. Jeśli zaś chodzi
o miejsce XI DG to po rożnych ciekawych pomy-
słach bliższych (np. Góry Kaczawskie) i dalszych
miejsc (Australia) wybór padł na Różankę w Gó-
rach Bystrzyckich. Jak zwykle w takich przypad-
kach zadecydowały możliwości noclegowe i
dojazdowe. Różanka położona na skraju Gór By-
strzyckich, po zachodniej stronie Rowu Górnej Ny-
sy, spełnia w zadowalającym stopniu nasze
oczekiwania organizacyjne. Wprawdzie nie można
do niej dojechać bezpośrednio autobusem, ale od
stacj i kolejowej w Międzylesiu to zaledwie kilka ki-
lometrów spaceru drogą nr 389 tzw. autostradą su-
decką. Z powrotem także nie powinno być
problemu. Od Różanki łatwo dotrzeć na piechotę
do stacj i w Roztokach, czy też Domaszkowie. N ie-
wątpliwą atrakcją tego miejsca jest jednak to, że ta
część Sudetów jest słabo uczęszczana, a zapewne
również mało znana wśród uczestników XI DG.

Różanka do 1945 roku, dzięki dogodnym warun-
kom przyrodniczym była dużą, liczącą ponad

750 mieszkańców, wsią rolniczo-przemysłową. Sto-
ki do wysokości 650-700 m n.p.m były wykorzy-
stywane rolniczo. Działały warsztaty płóciennicze,
tkalnia, młyny, lokalny browar itp., a na okolicz-
nych wzgórzach wydobywano wapienie krystalicz-
ne, przerabiane na miejscu w kilku wapiennikach.
Obszar Gór Bystrzyckich, podobnie jak to miało
miejsce w Górach Złotych, Bialskich i Masywie
Śnieżnika, po I I Wojnie Światowej podlegał stop-
niowemu wyludnieniu. Liczba mieszkańców Ró-
żanka spadła w związku z tym o połowę (co
ciekawe nadal jest to naj ludniejsza wieś Gór By-
strzyckich) . Na wysoko położone dawne pola orne i
łąki wkroczył las, a wraz z wymianą ludnościową
zanikły lokalne rzemiosła. W trakcie naszej wy-
cieczki pierwszego dnia będziemy mieli okazję
oglądać pozostałości dawnego rolnictwa (terasy
rolne, składowiska kamieni) , gospodarki (nieczynne
wyrobiska kamieniołomów, pozostałości wapien-
ników) i osadnictwa w okolicach Różanki. W czasie
sesj i popołudniowej w OSW „Regle” obejrzymy

natomiast na slajdach przykłady pozostałości in-
nych wsi górskich Sudetów Kłodzkich (prezentacja
A. Latochy) .

Różanka to nie tylko dziedzictwo kulturowe
Kotliny Kłodzkiej , to również region bardzo

ciekawy pod względem budowy geologicznej i
rzeźby. Położenie miejscowości na obrzeżu rowu
tektonicznego Górnej Nysy sprawia, że na krysta-
licznym fundamencie zbudowanym ze skał meta-
morficznych zalega, w różnych poziomach
wysokościowych, pokrywa margli i piaskowców
górnokredowych. Podłoże krystaliczne wykształco-
ne jest tu podobnie jak po wschodniej stronie rowu
Górnej Nysy. Gnejsy i łupki metamorficzne Gór
Bystrzyckic, pod względem geotektonicznym, nale-
żą do dużej jednostki geologicznej Sudetów Za-
chodnich, określanej mianem kopuły
śnieżnicko-orlickiej . Podobieństwo geologiczne Gór
Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika przejawia się
także w tym, że w formacj i łupków metamorficz-
nych Gór Bystrzyckich występują soczewki wapieni
krystalicznych. W wapieniach tych rozwinęły się
zjawiska krasowe. W okolicy Różanki istniało kilka
niewielkich jaskiń krasowych, m.in. na grzbiecie Że-
leźniaka przez który przechodzi autostrada sudecka.
Podczas eksploatacj i surowca węglanowego zostały
one całkowicie zniszczone. W niedzielę, drugiego
dnia naszej wycieczki odwiedzimy w dolinie Goło-
dolnika „Solną Jamę” – jedyną zachowaną formę
jaskiniową w Górach Bystrzyckich. Jaskinia ta zna-
na zapewne już w XVI I I w. była w latach 20-30.
ubiegłego wieku obiektem zainteresowania przy-
rodniczego, ze względu na żyjące w niej okazy en-
demicznej fauny. Jednak szczegółowe badania
osadów namuliskowych i datowania resztek szaty
naciekowej w tej jaskini podjęto dopiero po koniec
lat 90. XX w. Szczegółowe informacje na temat
Solnej Jamy oraz jej eksploracj i i współczesnych
badaniach zawiera artykuł w dalszej części Biulety-
nu. Do tematyki krasowej nawiązywać będzie wy-
stąpienie M. Kasprzaka, który pierwszego dnia,
przed tradycyjnym wieczorkiem towarzyskim, za-
prezentuje wyniki badań geofizycznych w rejonie
Jaskini N iedźwiedziej .

M am nadzieję, że wędrówka po Górach By-
strzyckich i uczestnictwo w XI DG przyspo-

rzy nie tylko radości ze spotkania w przyjacielskim
gronie, ale pozwoli również zaznajomić się z tym
mało poznanym zakątkiem Sudetów, który dziw-
nym trafem do tej pory pozostawał w swoistym
cieniu zainteresowań morfologów.

Zgeomorfologicznym pozdrowieniem

Andrzej Traczyk

Wrocław, 10 XI 2014 r.

Dawna
Różanka
(centrum wsi
z budynkiem
browaru)
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Program XI Dnia Geomorfologa

5 XI 2014
Po przyjeździe do Międzylesia o godz. 9 udamy
się piechotą do Różanki w Górach Bystrzyckich.
Trasa wiodła będzie niebieskim szlakiem tury-
stycznym, który wytyczony jest wzdłuż lokalnych
dróg jezdnych. W Międzylesiu na krótko zatrzy-

mamy się, aby obejrzeć pozostałości drewnianych
domów tkaczy („Siedmiu Braci”) , rynek i zamek.
Po wyjściu z miasta podejdziemy wzdłuż koryta
Nysy Kłodzkiej do Nagodzic – morfologia doliny,
projekt małej retencj i w zlewni Nysy. Dalej po-

dejście na grzbiet odchodzący w kierunku północ-
nym od Bochniaka (71 7 m) do nieczynnego
kamieniołomu wapieni krystalicznych w poszuki-
waniu zjawisk krasowych. Z grzbietu zejście do
doliny Różanki i dojście do Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego „Regle” w północnej części wsi
(trasa około 7 km, podejście 130 m) .
Po obiedzie, około godziny 16.30 rozpocznie się
sesja naukowa. W programie sesj i przewidziane są
trzy prezentacje:
(1 ) –
A. Traczyk,
(2)

– M. Kasprzak,
(3)

– A. Latocha.
Po sesj i referatowej około godziny 19 spotkanie
towarzyskie. Tym razem w klimatach polsko-cze-
skich (m.in. Hanusovice, Smíchov,...) z domieszką
aury tyrolskiej (zapewniają Marzena i Kacper) .

16 XI 2014
Po śniadaniu, około godziny 9 wejście w teren.
Planowana trasa (około 7 km) wiedzie szlakiem
niebieskim, obok pozostałości wapiennika do do-
liny Gołodolnika i jaskini Solna Jama. Następnie
pójdziemy do ruin zamku Śnielinek (Szczerba) i
zejździemy do autostrady sudeckiej poniżej Gnie-
woszowa. Dalej udamy się szosą wzdłuż potoku
Różanka do Domaszkowa, gdzie nastąpi zakoń-
czenie wycieczki. Dojście do Domaszkowa (stacja
PKP) planowane jest na godzinę 12.30. Z Domasz-
kowa odjazd o godz. 13.03 bezpośrednim pocią-
giem Przewozów Regionalnych do Wrocławia
(przyjazd ok. 1 5.20) . W przypadku opóźnienia
wyjścia z Różanki możliwy powrót z Domaszko-
wa (z przesiadką na stacj i Kłodzko Główne) o
godz. 1 5.42 (przyjazd do Wrocławia o 18.29) .

ŚW. ALBERT – PATRON GEOMORFOLOGÓW

Ś

A
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W pochmurny poranek 23 listopada 2013 r.
wyruszyliśmy z Wrocławia pociągiem PR do

Domaszkowa. W historii DG była to nasza trzecia
podróż na linii Wrocław – Międzylesie (poprzednio
w 2005 r. do Barda i w 2008 do Henrykowa) . Jazda
przebiegała sprawnie do stacj i Żórawina. Potem by-
ło znacznie gorzej . Ze względu na zły stan technicz-
ny torowiska PLK ograniczyły na odcinku Żórawina
– Strzelin maksymalną prędkość pociagów do 20
km/h! Nasz poranny "Przewóz Regionalny" wlókł
się niemiłosiernie, a za oknem panowała szarówka
– mgły zlewające się z horyzontem. Przy torowisku
na niektórych krzewach wisiały jeszcze zielone list-
ki, co z widokiem zielonych „łanów” rzepaku na
polach, stwarzało wrażenie wczesnej wiosny, a nie
późnej jesieni. Senną atmosferę wlokącego się
„osobaka” przerywały kilkukrotnie „wejścia” kon-
duktora. Przy okazj i sprawdzania biletów, ale rów-
nież po odprawie pociągu, sypał on dykteryjkami i
dowcipami na tematy „ogólnoludzkie” (np. przypo-
wieść skierowana do Basi S. na temat stworzenia

Adama) . Było przy tym dużo zabawy i śmiechu!
Przed Strzelinem ruszyliśmy „z kopyta” i już o go-
dzinie 9 z minutami byliśmy w Białym Kościele,
gdzie rozpędzony pociąg ledwo zmieścił się na pe-
ronie dworca. Kolejne przystanki na trasie były
osiągalne w tempie co 4-5 minut i nieostrzeżenie
minęliśmy Kamieniec Ząbkowicki (nie było trady-
cyjnego postoju na mijance w Starczowie) oraz Bar-
do.

Wydawało się, że opóźnienie na odcinku Wro-
cław-Strzelin nie daje nam żadnych szans,

aby zdążyć w Domaszkowie na autobus PKS do
Międzygórza. Jednak za Kłodzkiem byliśmy już kil-
ka minut po godzinie 10. W Domaszkowie wysypa-
liśmy się z pociągu, wraz dużą grupą innych
turystów około godziny 10.25. Szybko pobieżyliśmy
na pobliski przystanek PKS. N iestety po drodze
okazało się, że przejazd kolejowy na trasie autobu-
su z Długopola do Międzygórza jest otwarty. W
naszym mylnym mniemaniu był to zły znak, bo
oznaczało to, że autobus odjechał tuż przed na-

szym przyjazdem na stację w Domaszkowie. Tym-
czasem na przystanku zebrał się niezły tłumek –
ponad 30 osób. Już rozważaliśmy kontakt telefo-
niczny z grupą zmotoryzowaną (Kierownik, Marze-
na) , aby zorganizować przerzut wahadłowy do
Międzygórza, gdy na podjeździe, za przejazdem po-

jawił się jednak autobus PKS. Po kilku minutach
przepychanek (problemy z zakupem biletów dla tak
licznej „niezorganizowanej grupy”) jechaliśmy już
w kierunku gór. Jazda zakończyła się parę kilome-
trów dalej na pustkowiu przed Międzygórzem. Na
szczęście już z daleka widoczna była grupka auto-
mobilistów (PM, Monika, Mateusz Strzelecki) i „tu-
bylców” (Marzena i Kacper + sympatyczna
charcina) . Przy zatoczce na bocznej drodze do Ja-
worka, gdy już grupa był w komplecie, nastąpiło
oficjalne przywitanie i otwarcie XDG.

Z rozdroża na przedpolu Masywu Śnieżnika wy-
ruszyliśmy drogą okrężną przez Jaworek i Jawo-

rek Górny do Międzygórza. Trasę objaśniał w
aspektach geologiczno-geomorfologicznych Kie-
rownik Zakładu, który pod koniec ubiegłego wieku

w zbiorowym dziele dotyczącym przyrody Masy-
wu Śnieżnika, po raz pierwszy w kompleksowy
sposób scharakteryzował rzeźbę tej części Sudetów.
Dwa pierwsze przystanki były na drodze do Ja-

X Dzień Geomorfologa
23-24 listopada 201 3, Międzygórze

Stanowisko u podnóża krawędzi Masywu Śnieżnika

Popas przy Jaworku Górnym (fot. M. Józefczyk)

W jarze Wilczki (fot. M. Józefczyk)
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worka. Omawiane były zagadnienia tektonicznego
pochodzenia krawędzi morfologicznej masywu
Śnieżnika i rowu Górnej Nysy Kłodzkiej . N isko
ścielące się mgły zasłaniały nam widok na przeciw-
legły skłon rowu ale pogoda w zasadzie nam
sprzyjała. N ie było wiatru, nie padało i było jak na
listopad ciepło (około +3-4 °C ) .

Z Jaworka zaczął się najtrudniejszy tego dnia od-
cinek naszej trasy do Jaworka Górnego. Począt-

kowo szliśmy stromo pod górę, pokonując na
docinku około 1,5 km ponad 1 50 m przewyższenia.
Mniej więcej w połowie podejścia obserwowali-
śmy w dolinie resztki zapory oraz niecki dawnego

basenu kąpielowego. Wzdłuż drogi widoczne były
również pozostałości chodnika z kafli betonowych
oraz oświetlenia. Za czasów „realnego socjalizmu”
w dolinie potoku spływającego przez Jaworek mu-
siały być jakieś urządzenia rekreacyjne oraz trasa
spacerowa utworzona na potrzeby pobliskich
ośrodków wczasowych FWP. Do dzisiaj pozostały z
nich nikłe reszki. Ślady działalności człowieka, wi-
doczne były również w górnej części doliny Jawor-
ka w postaci umocnionego i obmurowanego

koryta potoku. Po obejściu źródliskowej partii doli-
ny weszliśmy na wypłaszczenie zagospodarowane
przez leśników jako plac składowy drewna. Tu
spontanicznie zainicjowana została przerwa śnia-
daniowa: kolega Marek wyjął z plecaka swoje po-
dłużne pudełko śniadaniowe, a Pan Krzysztof na tę
okoliczność wyciągnął flaszeczkę produktu beskidz-
kiego i dwa plastikowe kieliszki od Dentoseptu.
Większości degustatorów ten diabelski trunek (na-
zwa związana z magistrantem Pana Krzysztofa)
przypadł do gustu, ale wrażenia/reakcje ze względu
na jego moc były rożne.

Po przerwie udaliśmy się do Jaworka Górnego.
Większa część grupy, za namową Marzeny, po-

szła oglądać ruiny dawnego kościółka – obeszli w
tym celu dużą zagrodę leśną z uprawą buka na-
siennego. Pozostali mniej skorzy do łażenia w kół-
ko, pozostali na krzyżówce dróg celem kontynuacj i
przerwy śniadaniowej . W tym czasie rozpogodziło
się i za chmur na kilka minut wyłonił się szczyt
Małego Śnieżnika. Gdy reszta grupy powróciła ze
zwiedzania, udaliśmy się do istniejącej części Ja-
worka Górnego – na obszerną polanę z zadrzewie-
niami i pojedynczymi, luźno rozrzuconymi
zabudowaniami. Przed nami roztoczył się widok na
dolinę Wilczki i kulminację Iglicznej . Było to dobre
miejsce na wykonanie zbiorowej fotografii . Po tym
stromo zeszliśmy do Międzygórza, a ponieważ było
już dosyć późno (około godziny 1 5) , udaliśmy się
niezwłocznie do jaru i wodospadu Wilczki. Podzi-
wialiśmy wodospad z punktów widokowych i

mostków, a cześć grupy zeszła nawet na dno jaru
Wilczki.

Po zwiedzaniu nastąpiło szybkie zakwaterowa-
nie w hotelu nad wodospadem i upragniony

obiad. Po poobiedniej przerwie technicznej (przy-
gotowanie sali, wyjście na zakupy do „centrum”
Międzygórza itp.) odbyła się sesja naukowa, w
której referaty przedstawili P. Migoń –Tasmania, A.
Traczyk - Geomorfologia Masywu Śnieżnika, a na
koniec M. Kasprzak zaprezentował film Szymona

Uczestnicy X Dnia Geomorfologa w
Jaworku Górnym (fot. P. Kurek)

Wieczorne tańce i swawole (fot. M. Józefczyk)
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Obszar Gór Bystrzyckich określany jest jako kry-
stalinik Gór Bystrzyckich lub wschodnia część

metomrfiku orlicko–bystrzyckiego. Pod względem
geologicznym jednostka Gór Bystrzyckich wykazu-
je związek ze strukturą Lądka–Śnieżnika. W oby-
dwu tych jednostkach występuje bowiem
podobny inwentarz skalny (Oberc, 1972) . Grocholski
(1985) rozpoznał w metamorfiku Gór Bystrzyckich i
Orlickich odpowiedniki utworów serii ze Stronia i
granitognejsów ze Śnieżnika. Serie krystaliczne
Lądka–Śnieżnika na zachód od linii Psary–Między-
górze–Waliszów zanurzają się pod 700–800 metro-
wej miąższości pokrywą osadów kredy rowu
górnej Nysy Kłodzkiej . Skały krystaliczne odsłania-
ją się ponownie na zachód od doliny Nysy Kłodz-
kiej w dwóch jednostkach zrębowych: Gór
Bystrzyckich i Gór Orlickich. W starszych opraco-
waniach strukturę tę łączono z masywem karkono-
sko–izerskim (Teisseyre i in. 1957) . Ostatnio w
literaturze geologicznej ugruntował się podgląd, że
krystalinik Gór Bystrzyckich stanowi element
wchodzący w skład większej jednostki struktural-
nej Sudetów określanej jako kopuła śnieżnicko–or-
licka (Don i in 1990) .

B adania Dumicza (1964) pozwoliły na wyróż-
nienie w obrębie Gór Bystrzyckich dwóch za-

sadniczych serii skał krystalicznych: łupków
metamorficznych i granitognejsów bystrzyckich.
Pierwsza z nich składa się z różnorodnych łupków
łyszczykowych z wkładkami kwarcytów, marmu-
rów (zwanych również wapieniami krystaliczny-
mi) , erlanów oraz amfibolitów a lokalnie również
łupków grafitowych. Seria ta powstała w wyniku
przeobrażenia skał iłowcowo–piaskowcowych za-

wierających przewarstwienia wapieni i dolomitów
oraz wkładki wulkanitów. W wapieniach krysta-
licznych (dolomitycznych) okolic Dusznik znalezio-

Kostki z odkrycia nowych partii Jaskini N iedźwie-
dziej . W części nienaukowej posiedzenia była pre-
zentacja obrazująca historię naszych spotkań
geomorfologicznych, a następnie konkurs-kwiz
wiedzy nt Dni Geomorfologa. Zwyciężczynią kwizu
i zdobywczynią nagrody była kol. Ania Wysocka.
Na zakończenie posiedzenia miała miejsce miła
niespodzianka – niżej podpisany odebrał z rąk
uczestników XDG grafikę (artysta nieznany) przed-
stawiającą wszystkich pracowników ZGeom.

D alszą część wieczoru spędziliśmy w restauracj i
hotelowej , gdzie był mały poczęstunek – pi-

wo, chleb ze smalcem itp. Po pewnym czasie nie-
oczekiwanie i w spontaniczny sposób posiedzenie
przy piwie przerodziło się w zabawę taneczną. W
hotelu oprócz nas była także grupa na wyjeździe
integracyjnym, która w ramach spotkania wieczor-
nego miała zamówiony zespół muzyczny. Począt-
kowo muzyka nie wzbudziła zainteresowania
biesiadników, jednak po kilku „numerach” wyko-
nanych przez zespół parkiet zapełnił się i to głów-
nie uczestnikami XDG(!) . A potem całe
towarzystwo się wymieszało, nastąpiła integracja i
wspólna zabawa, która trwała do północy. W nocy
(gdzieś około 2-3) , gdy już udawaliśmy się na spo-
czynek w Międzygórzu zaczął padać drobny deszcz

na przemian z mżawką.

N astępnego dnia po śniadaniu kilka osób, po-
mimo niekorzystnych warunków pogodo-

wych, udało się pod przewodnictwem Kierownika
Zakładu na Igliczną. Mniej ambitni uczestnicy XDG
pozostała na miejscu celem regeneracj i sił po noc-
nej zabawie. Grupie szturmowej udało się wejść na
szczyt i szczęśliwie z niego powrócić, chociaż cały
czas padało i było bardzo ślisko. Ponieważ nic nie
zapowiadało poprawy pogody, a raczej miało się
pogarszać, to już około godziny 12 (odjazd autobu-
su do Kłodzka) zakończyliśmy nasz pobyt w Mię-
dzygórzu. Nastąpiła zbiórka przed hotelem i krótkie
pożegnanie oraz podziękowania dla Marzeny za
organizację naszego pobytu w Międzygórzu. Do
Wrocławia wracaliśmy w kilku grupach – więk-
szość pociągiem z Domaszkowa, część samochoda-
mi. Tym razem nie było zakończenia we Wrocławiu
w lokalach pod nasypem kolejowym, co spotkało
się pewnym niezadowoleniem stałych uczestników
DG. Widać narodziła się nowa tradycja.

Andrzej Traczyk
Wrocław 3 XI I 2013

Mapa geologiczna krystaliniku orlic-
ko–bystrzyckiego (wg Oberca 1 972,
za Stupnicką 1 989) 1 – łupki łyszczy-
kowe z wkładkami kwarcytów, wapie-
ni krystalicznych i amfibolitów, 2 –
granitognejsy bystrzyckie, 3 – skały
kredy górnej, 4 – uskoki; Uskoki lara-
mijskie: I – Kamieńczyka, I I – Jagod-
nej, I I I – Długopola–Paszkowa, IV –
Bieśćca–Rudawy, V – Zieleńca.
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no szczątki bliżej nieokreślonej fauny, prawdopo-
dobnie proterozoicznej (Gunia, 1974, 1981 ) .

G ranitognejsy bystrzyckie, reprezentujące serię
infrakrustalną, występują w kilku odmianach

teksturalnych. Jaśniejsze z nich (słojowo–oczkowe,
grubo–oczkowe, a miejscami drobnowarstewkowe)
zbliżone są do granitognejsów śnieżnickich, nato-
miast cieńkowarstewkowe i smużyste odnoszone
są do gnejsów Gierałtowskich (Żelaźniewicz 1976) .
Oprócz tego w serii tej obecne są gnejsy plagiokla-
zowe.

M asywy gnejsowe krystaliniku orlicko–by-
strzyckiego formują ciała w kształcie asy-

metrycznych kopuł, wydłużonych w kierunku
W–E. Uważane są one za jądrowe części antyklin
rozdzielonych synklinami utworzonymi ze skał
łupkowych (Dumicz, 1964) . Krystalinik Gór By-
strzyckich cechuje się występowaniem licznych
uskoków, które należą do dwóch systemów (Du-
micz, 1964) . System starszy, przedkredowy obejmu-
je uskoki o kierunku zbliżonym do
równoleżnikowego. Uskoki tego typu tną skały
krystaliczne prostopadle do kierunku ich foliacj i .
System młodszy, południkowy obejmuje uskoki
powstałe po okresie kredy. Powstały one w wyni-
ku odnowienia i przekształcenia starszych po-
wierzchni dyslokacyjnych istniejących w skałach
metamorficznych. Uskoki młodszego systemu po-
siadają znaczne amplitudy osiągające 500 m. Są
one strome, a niekiedy odwrócone. Należą do nich
m.in. uskoki ograniczające rów górnej Nysy Kłodz-
kiej oraz zręby Łomnicy i Jagodnej .

Oprac. A. Traczyk 2014
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Fragment mapy
geologicznej
A. Leppli (1 900)
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Formy krasowe okolic Różanki

Zebrane poniżej informacje dotyczące krasu w
okolicach Różanki pochodzą z różnych źródeł w

tym i z notek publikowanych w Internecie, których
weryfikacja nie zawsze była możliwa. Stąd mogą
wynikać pewne nieścisłości i rozbieżności dotyczą-
ce opisów poszczególnych form. Ma to również
związek z faktem, część z omawianych form już nie
istnieje – została zniszczona podczas eksploatacj i su-
rowców węglanowych.

Solna Jama (niem. Salzlöcher, w literaturze pol.
również Jaskinia Gniewoszowska) to jedyna za-

chowana do dzisiaj duża jaskinia krasowa w Gó-
rach Bystrzyckich. Została ona scharakteryzowana
w katalogach Kowalskiego (1954) oraz Puliny
(1996) . Opisy jaskini mimo jej niewielkich rozmia-
rów różnią się między sobą. Przykładowo autorzy
wspominanych katalogów jaskiń podają, że dłu-
gość Solnej Jamy wynosi 40 lub też 50 m. Kowalski
(1954) uważał, że Solna Jama została utworzona
przez wody stagnujące. Natomiast Walczak (1968)

podaje, że ma ona genezę przepływową, o czym
mają świadczyć ślady erozj i wód podziemnych wi-
doczne na ścianach bocznych kanałów odchodzą-
cych od głównego korytarza jaskini.

O twór wejściowy Solnej Jamy położony jest na
wysokości 600 m n.p.m, tj . 10 m nad dnem

doliny potoku Gołodolnik i zorientowany jest w
kierunku SSE. Jaskinia powstała w wapieniach kry-
stalicznych formujących soczewę w obrębie łupków
metamorficznych krystaliniku Gór Bystrzyckich. Ja-
skinia nie posiada prawie zupełnie szaty nacieko-
wej . Jedynie w jeziorku krasowym widoczne są
drobne formy kalcytowe w postaci wytrąceń (per-
ły, nacieki) . N iewielkie formy naciekowe występu-
ją również w strefie przyotworowej jaskini. Dno

jaskini pokrywa namulisko składające się z rumo-
szu kalcytowego wymieszanego z materiałem ila-
stym i humusowym (Stefaniak i in 2009) .
Namulisko to tworzą głównie osady transportowa-
ne grawitacyjne z powierzchni systemem otwar-
tych szczelin. Namulisko tego typu zalega w
pierwszym odcinku korytarza, w głębszej partii ja-
skini dominują natomiast gliny jaskiniowe.

J askinia znana była już w XVI I I w. Pierwszy opi-
sał ją F. A. Zimermann w 1789 roku (za Wojtoń

2014) . Następnie była wielokrotnie odwiedzana
przez licznych zoologów, którzy opisywali jej faunę.
Jeszcze w latach dwudziestych XIX w. jaskinię sta-
nowił prosty zamulony korytarz. Dalsze odkrycia
nastąpiły najprawdopodobniej w latach trzydzie-
stych. N ie jest takie pewne czy kiedyś jaskinia nie
posiadała (być może naturalnego) otworu bliżej
koryta rzeki. W latach osiemdziesiątych XIX w. ja-
skinia była również zwiedzana przez kuracjuszy po-
bliskich uzdrowisk, gdyż na ścianach, przy otworze

wejściowym widocz-
ne są nikłe ślady na-
pisów z tamtego
okresu. W jaskini do-
konywano także cie-
kawych odkryć
paleontologicznych
znajdując kości niedź-
wiedzia jaskiniowego
i rosomaka. W ostat-
nich latach próbowa-
no nurkować w
końcowych koryta-
rzach wydłużając
długość jaskini (zob.
komentarze J. Bieroń-
skiego do opisu A.
Wojtonia w dalszej
części Biuletynu) .

W okresie mię-
dzywojennym

jaskinia była wielo-
krotnie eksplorowana
pod względem na-
ukowym, ze względu
na jej dostępność
oraz występowanie

licznych gatunków fauny jaskiniowej (Jaskinia …) .
W 1935 r. Dittrich podaje dość dokładny opis jaski-
ni, z którego wynika, że dostępny był wówczas tyl-
ko korytarz za otworem, dalsze przejście zaś było
wypełnione namuliskiem. Powiększenie jaskini do
obecnego stanu nastąpiło tuż po opisie Dittricha
skoro już w 1936 r. Stammer odnotował obecność
fauny wodnej w jeziorka na końcu jaskini (Jaskinia
Solna 2014) . W okresie powojennym szczegółowe
badania namuliska zostały zainicjowane w 1984 r.
przez Bierońskiego i Wiszniowską (Jaskinia Solna
2014) . Efektem tych prac było pozyskanie licznego
materiału kostnego, głównie drobnych ssaków
(gryzoni, nietoperzy itp.) ale również i szczątków
niedźwiedzia. Kolejny okres badań przypadł na
pierwsze lata XXI w. (Stefaniak i in. 2009) . I ch wy-
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niki wskazują, że w namulisko jaskini zostało za-
sadniczo zdeponoane w okresie ostatniego zlodo-
wacenia (Vistulianu) . Materiał kostny z namuliska
wydatowano metodą radiowęglową AMS na 39,9
± 0,7 ka BP (Stefaniak i in. 2009) .

Jaskinie krasowe w Żelaznej Górze (źródło: Geo-
Explorer, geoexplorer.blog.pl)
W Górach Bystrzyckich opisane zostały dotychczas
przez Pulinę (1977) 2 jaskinie. Pierwsza to dobrze
znana Solna Jama, a druga to zagadkowa jaskinia
w Różance. Informacji na temat tego obiektu nie
ma w kolejnym inwentarzu jaskiń z 1996 r. (Pulina
1996) . Według tego ostatniego opracowania jaski-
nia już nie istnieje. Problemem jest też jej lokaliza-
cja – opis z 1997 r. nie podaje w jednoznaczny
sposób położenia jaskini. Nie wiadomo również
czy otwór jaskini był naturalny, czy też został od-
słonięty w wyniku eksploatacji wapienia. Według
planu Puliny (1977) znajdowała się ona na wysoko-
ści 580 m n.p.m. W okolicach Różanki znajduje się
kilka wychodni wapieni krystalicznych, jednak
większość z nich leży poniżej 560 m n.p.m. Jedyny
kamieniołom w najbliższej okolicy, który spełnia to
kryterium wysokościowe, znajduje się na Żelaznej
Górze. W kamieniołomie zaobserwować można
liczne naturalne szczeliny, korytarzyki i wnęki po-
chodzenia krasowego. Przy progu pomiędzy dwo-
ma częściami wyrobiska znajduje się m.in.
schronisko krasowe o łącznej długości korytarzy
około 12 m. Kilka metrów poniżej znajdują się
otwory dwóch niewielkich studni krasowych sta-
nowiących część niewielkiej „jaskini w Żelaznej Gó-
rze” o szacunkowej łącznej długości 18 m. W
pozostałych partiach wyrobiska można odnaleźć
jeszcze 3 niewielkie pustki krasowe o długości do-
chodzącej do 4-5 m.

Jaskinie w Wilczych Dołach (źródło jw.)
Jaskinie zlokalizowane są w południowej części
Różanki w nieczynnym kamieniołomie wapienia,
około 200 m od drogi z Różanki do Niemojowa. W
kamieniołomie występują trzy niewielkie jaskinie.

Dwie z nich, położone w pobliżu 7. metrowej szero-
kości okapu, mają postać wąskich korytarzy wy-
ścielonych piaszczystym namuliskiem. Łączna
długość ich korytarzy wynosi 13 m. Kilka metrów
obok znajduje się nieco większa jaskinia o długości
1 7 m. Za wejściem znajduje się stromo opadająca
komora na której dnie zalega gruz z piaskiem. Ścia-
ny w kilku miejscach noszą ślady wymyć i w
większości są silnie zwietrzałe. Jako ciekawostkę
można podać, że wymienione formy stanowią
miejsca zimowej hibernacji nietoperzy. Z tego też
powodu, pod względem prawnym obiekty te au-
tomatycznie podlegają ochronie jako siedliska
zwierząt chronionych.

Oprac. A. Traczyk
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W serwisie internetowym „Nasze Sudety”
(http://www.naszesudety.pl/) pod hasłem

Jaskinia Solna Jama zamieszczone są ciekawe ko-
mentarze J. Bierońskiego (zm. 2012 r.) , które dotyczą
eksploracj i jaskini jak i jej środowiska przyrodnicze-
go (pisownia oryginalna) :

Jerzy Bieroński, 2008-02-24 14:10
W latach 70. były tam dwie wyprawy paleontolo-
giczna, w których brałem udział. Odkryto podczas
nich w tej jaskini kości rosomaka oraz niedźwiedzia
jaskiniowego. Pomimo tego, że wcześniejsze, po-
wierzchowne badania Kowalskiego wskazywały
na brak fauny kopalnej . Podczas jednej z tych wy-
praw przeszedłem w skarpetach i majtkach jeziorko
końcowe i dotarłem do sporej sali zalanej na ok. 1
m wodą. W tej bocznej szczelinie z syfonem nurko-
wałem wtedy na bezdechu. Zszedłem w niej pod
wodę ok. 3 m i kilka m do przodu. Dalej trzeba
mieć rurkę z powietrzem.

Jerzy Bieroński, 2008-02-24 14:35
Pardon! Te badania były w latach 1984-1985. Prze-
praszam za pomyłkę. Lepiej jednak sprawdzać w
notatkach, niż zawierzać swej pamięci.

Jerzy Bieroński, 2008-04-07 04:54
Moje odkrycie salki zalanej wodą było w lipcu
1985. W związku z tym całkowita długość jaskini
wynosi aktualnie ok. 50 m. Deniwelacja nie ulega
zmianie - jeśli chodzi o różnice wysokości do zwier-
ciadła wody. Dno salki końcowej (nowej, zalane
wodą) jest do 1 m poniżej dna salki ze starym je-
ziorkiem.

Jerzy Bieroński, 2008-04-07 05:06
I jeszcze jedna informacja. Znalezienie w jednej ze

szczelin kości niedźwiedzia jaskiniowego jest do-
wodem na to, że jaskinia ta musi mieć wyżej poło-
żone piętro. Korytarze lub sale tego wyższego
piętra musiały mieć dość spore rozmiary, skoro
mogły tam bytować niedźwiedzie jaskiniowe.
Można się jednak obawiać, że to wyższe piętro
mogło być przynajmniej częściowo zniszczone pod-
czas eksploatacji wyższego poziomu kamienioło-
mu.
Zwiedzający powinni wiedzieć, że poziom wody w
starym jeziorku może zmieniać się na tyle, iż dostęp
do starej salki końcowej może być tylko w gumia-
kach. Dotyczy to okresów deszczowych oraz wio-
sny. W jaskini tej byłem przedwczoraj i wody było
ok. pół metra więcej niż w lecie. Dostęp do salki ze
starym jeziorkiem był tylko w wysokich gumia-
kach. Nadal widoczne były w wodzie jeziorka eg-
zemplarze jaskiniowego studniczka Niphargus
tatrensis (bezkręgowiec, skorupiak, białe „raczki”
do ok. 1 cm długości) . W części wstępnej jaskini na-
dal widoczny jest wykuty napis z datą 1804. Ostat-
nia cyfra niepewna, bo słabo widoczna.

Jerzy Bieroński, 2008-04-07 05:09
Aktualnie dno kamieniołomu jest już uporządko-
wane (wyrównane, nie ma już tam bloków skal-
nych) . Ustawione zostały ławeczki dla turystów ze
stolikami. Jest także tablica informacyjna dla tury-
stów.

Jerzy Bieroński, 2008-04-07 05:16
Przynajmniej we wstępnej części jaskini hibernują
nietoperze. 5.04.2008 zauważyłem tam 4 osobniki.
Turyści powinni wiedzieć, że nietoperze są pod ści-
słą ochroną gatunkową. Szczególnie krytycznym
jest dla nich okres hibernacji zimowej. Jeśli zostaną
w takim okresie wybudzone, to mogą nie przeżyć.
Proszę ich zatem nie niepokoić.

Wspominki o Solnej Jamie

„W obrębie krystaliniku Gór Orlickich i Bystrzyc-
kich skały węglanowe są znane z proterozoicznej
serii parametamorficznej, ... . Seria ta tworzy kilka
mniej więcej równoległych pasm ukierunkowa-
nych NW-SE. W pasmach tych występują skały
węglanowe w postaci kilku nieciągłych pokładów
lub szybko wyklinowujących się soczew o miąższo-
ści nie przekraczającej kilkudziesięciu metrów. Me-
tamorfizm skał węglanowych wzrasta ku
południowi, gdzie w okolicach Różanki skały na-
bierają cech marmurów. Są to w większości skały
dolomityczne. Aktualnie nie są one eksploatowane
(...) . Na uwagę zasługuje jedynie złoże marmuru
kalcytowego w Różance-Nagodzicach koło Mię-
dzylesia (...) , ze względu na nadzwyczajną czystość
(średnia zawartość CaCO3 – 97,13%, MgCO3 – 0,79%,
SiO2 – 0,29% (...) i związaną z tym wielostronną
przydatność w różnych gałęziach przemysłu (por.
tab. 63*) .

Zasoby perspektywiczne tego złoża są jednak nie-
wielkie (rzędu 7 mln t) . Złoże nie jest eksploatowa-
ne. Spośród pozostałych złóż jedynie soczewa skał
węglanowych na Kozicowej Hali koło Zieleńca (...)
posiada obliczone zasoby rzędu l,1 mln t.”

Dziedzic K., Kozłowski S., Majerowicz A., Sawicki
L. (red.) , 1 979, Surowce mineralne Dolnego Ślą-
ska, Zakł. Narod. im Ossolińskich – Wydawnic-
two, Wrocław, s. 308.

(*)Z tabeli tej wynika, że marmury omawianego złoża są
przydatne do produkcji wapna dla cegły wapienno-
piaskowej, wapna hutniczego, wapna rolniczego palo-
nego, klinkieru cementowego, wapna w bryłach na
eksport, topnika wielkopiecowego w kat. I i I I , kredy
pastewnej, sody kaustycznej. Dla porównania skały
węglanowe Połomu (G. Kaczawskie) czy też Rogóżki
(Krowiarki) posiadają połowę wachlarza zastosowań
marmurów z Różanki.

Skały węglanowe Gór Bystrzyckich i Orlickich
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Góry Bystrzyckie to obszar „ubogi” w publiakcje
geomorfologiczne. W bazie danych dotyczą-

cych publikacj i geomorfologicznych z obszaru Su-
detów (BGS) doszukać się można jedynie 9 prac -
artykułów naukowych. W spisie prac magisterskich
wykonanych w Zakładzie Geomorfologii UWr wid-
nieją natomiast notki na temat trzech prac dyplo-
mowych. Można nie zgodzić się z powyższą oceną,
bo wszakże taki wykaz np. dla Gór Bardzkich czy
Złotych byłby równie skromny. Trzeba jednak przy
tym podkreślić, że Góry Bystrzyckie, pod względem
zajmowanego obszaru, to główne pasmo górskie
tzw. Sudetów Kłodzkich (powierzchnia Gór
Bystrzyckich jest większa niż Masywu Śnieżnika) .

Przyczyna małego zaintersowania tym regionem
Sudetów tkwi być może w jego pozornej monoto-
nii krajobrazowej i położeniu w swoistych „klesz-
czach”: między Górami Stołowymi z fantazyjnymi
formami skałkowymi, a przyciagającym uwagę
swoją wyniosłością Masywem Śnieżnika.

Klementowski J., 2003, Morfogeneza, wiek i ochro-
na torfowiska wysokiego "Topieliska" w Górach
Bystrzyckich (Sudety Środkowe) , [w:] M. Śmi-
gielska, J. Słodczyk (red.) , Geograficzne aspekty
globalizacj i i integracj i europejskiej , Opole, s.
1 81 -190.

Latocha A., 2002, Rzeźba piaskowcowa Gór Stoło-
wych i Bystrzyckich - podobieństwa i różnice,
[w:] A. Traczyk, A. Latocha (red.) , 2002, VI Zjazd
Geomorfologów Polskich "Środowiska górskie -
ewolucja rzeźby" Jelenia Góra 1 1 -14 września
2002, Streszczenia referatów i posterów, SGP,
Zakł. Geom. IG UWr., Wrocław, s. 85-87.

Latocha A., 2003, Uwarunkowania rozwoju rzeźby
struktur płytowych na przykładzie Gór Stoło-
wych i Gór Bystrzyckich, Przegl. Geogr., t. LXXV,
z. 2, s. 231 -250.

Latocha A., 2005, Geomorphic evolution of Mid-
Mountain drainage basins under changing hu-
man impacts, East Sudetes, SW Poland, Studia
Geomorph. Carp.-Balc., vol. XXXIX, s. 71 -92.

Latocha A., Synowiec G., 2007, Comparison of the
sandstone landscapes of the Stołowe and By-
strzyckie Mountains, Sudetes (SW Poland) , [w:]
H . Härtel at al. (eds.) , Sandstone landscapes (In-
ternational Symposium "Sandstone Landscapes
- Diversity, Ecology and Conservation") , Aca-
demia Praha in collaboration with Bohemian

Switzerland National Park Administration and
Royal Botanic Gardens Kew, s. 56-61.

Ranoszek, W., 1998. Morfologia progów tektonicz-
nych obramowujących Rów Górnej Nysy, Acta
Universitatis Wratislaviensis 2061, Prace Insty -
tutu Geograficznego, Ser. A, 9, s. 23–36.

Ranoszek W., 1998, Morfologia progów tektonicz-
nych obramowujących Rów Górnej Nysy w
świetle rzutów na płaszczyznę pionową, [w:]
[w:] K. Pękala, IV Zjazd Geomorfologów Pol-
skich „Główne kierunki badań geomorfologicz-
nych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy”, I .
Referaty i komunikaty, Lublin, 3-6 czerwca
1996, Wyd. UMCS, s. 75-77.

Sroka W., 1993, Horyzonty morfologiczne w Sude-
tach Kłodzkich w świetle analizy morfome-
tryczno-statystycznej , [w:] H . Chmal, A. Traczyk
(red.) , Morfologia gór średnich: I I Zjazd Geo-
morfologów Polskich, Lądek Zdrój , 4-7 paździer-
nik 1993. Streszczenia referatów i przewodnik
wycieczkowy, Instytut Geograficzny UWr, s. 14-
1 5.

Sroka W., 1997, Ewolucja morfotektoniczna Sude-
tów w rejonie Kotliny Kłodzkiej w świetle ana-
lizy morfometryczno-statystycznej , Acta Univ.
Wratisl. no 1939, Prace Geologiczno-Mineralo-
giczne, 58, s. 91 -94.

Wieczorek M., Migoń P., 2014, Automatic relief
classification versus expert and field based
landform classification for the medium-altitude
mountain range, the Sudetes, SW Poland Geo-
mprphology, 206, s. 133-146. (dotyczy Kotliny
Jeleniogórskiej i Gór Bystrzyckich)

Prace dyplomowe
Codrow L., 1986, Procesy mrozowe na torfowisku

„Topieliska” koło Dusznik w Górach Bystrzyc-
kich, Praca mgr wyk. pod kierunkiem A. Jahna,
mps. Arch. UWr.

Data I ., 1 995, Piaskowcowe formy skalne północnej
części Gór Bystrzyckich, Praca mgr wyk. pod
kierunkiem P. Migonia, mps. Arch. UWr.

Latocha A., 2001, Morfologia północnej części Gór
Bystrzyckich, Praca mgr wyk. pod kierunkiem
P. Migonia, mps. Arch. UWr.

Siarkowski J., 1 971, Formy źródliskowe w Górach
Orlickich i Bystrzyckich w rejonie Zieleńca, Pra-
ca mgr wyk. pod kierunkiem A. Jahna, mps.
Arch. UWr.

Bibliografia geomorfologiczna Gór Bystrzyckich
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Loga Dnia Geomorfologa

Na ostatniej stronie Biuletynu
przedstawiamy loga umieszczane
na koszulkach okolicznościowych
DG. W tym roku spotykamy się już
po raz 1 1 -ty i jak widać z załączo-
nych obrazków historia, nawet taka
10-letnia, ma to do siebie, że jest
dziurawa jak ser szwajcarski. Jak to
zwykle, przy takiej retrospekcji,
okazuje się, że ktoś czegoś nie za-
chował, nie zapisał itp. A skutek te-
go taki, że w niniejszej galerii są

spore luki.
Na pew-
no takie
logo nie zostało stworzone na DG, który od-
bywał się na Wzgórzach Strzelińskich. Co się
stało z pozostałymi? Dobrze przynajmniej, że
zachował się komplet Biuletynów DG. Może
bywalcy Albertian odświeżą nam pamięć... :)
Organizatorzy ;(




