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Abstract: The proposed geopark is situated on North-West borderland of Holy Cross Mountains, among towns 
Przysucha and Końskie, and covers ca. 400-420 squ. km (fi g. 1). The basement complex are sandstones with 
ironstone (siderite) inliers, and clays of Liassic (Lower Jurassic) age (phot. 3, 4, 5). The fault with 90 m downthrown 
shares area on two different landscape zones (phot. 1). First, postglacial lowland with the lowest point 150 m a.s.l. 
lies on NE side of the fault (phot. 2,7,8,9,11). It is densely settled agricultural area with architecture monuments and 
ornamental parks (phot. 10,18). On other SW side we see the hilly plateau (the highest point 350 m a.s.l.) covered 
with closed old fi r and beech forests (phot. 12,13), bogs (phot. 14), not numerous poor villages, but with many fi ssure 
springs (phot. 6), streams, and the numerous remnants of primitive mining (phot. 19,20) and iron works of XVIII-XIX 
centuries (phot. 21-24). This plateau is a very good example of blocks (horst) relief. Tectonic phenomena – the net of 
rectangle faults affect not only the relief but also the drainage pattern (fi g. 2): the streams and rivers set clearly on lines 
of faults. Finally they determine the diversity of local heredity: cultural on one side of main fault, natural and mining and 
metallurgy on other side. The tasks of geopark is to recognize, describe, conserve and make accessible all values of 
its area. Especially natural and artifi cial outcrops, viewpoints, remnants of ancient mining and the peculiar landscape, 
both natural and man-made. 

Słowa kluczowe: geopark, Garb Gielniowski 
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Wstęp

Obszary położone na peryferiach mezozoicznej osłony Gór Świętokrzyskich, dalej od jądra tych gór 
i od dolin Kamiennej – Czarnej, jako osi Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, nie budziły dużego za-
interesowania w środowiskach naukowych i ochroniarskich. Widać to na mapie obszarów chronionych: 
wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego leży wieniec parków krajobrazowych, a wokół Kielc rezerwa-
tów przyrody. Dalej pustawo. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wartości przyrodnicze 
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i historyczno-kulturowe północnej części mezoregionu Garbu Gielniowskiego i przyległej do niego Równiny 
Radomskiej w okolicy miasta Przysuchy. 

 Podstawowy zasób wiadomości o tym obszarze został zebrany z toku prac nad Szczegółową Mapą 
Geologiczną Polski 1:50 000, arkusz Przysucha (Ziomek 1992, 1995) oraz arkusz Końskie (Cieśla i in. 
1999 a, b). Do zainteresowania szatą roślinną przyczyniły się prace nad monografi ą dorzecza Pilicy, pro-
wadzone w latach 70 (Kleczkowski red.1978, Olaczek 1978 a, b), oraz udział w inwentaryzacji przyrodni-
czej Lasów Państwowych w nad- leśnictwie Przysucha w latach 2007-2009 (Kopeć – materiały niepubli-
kowane). W ostatnich latach nowe informacje o fl orze tego terenu przyniosły badania Moniki Podgórskiej 
(2007). W latach 1995-2009, w toku indywidualnych wypraw rekonesansowych oraz ćwiczeń terenowych 
ze studentami autorzy przeprowadzili obserwacje i badania uzupełniające nabierając, przekonania do za-
sadności koncepcji szerszego włączenia tego obszaru do systemu ochrony przyrody w Polsce.

 Dotychczas utworzono tu z inicjatywy leśników dwa rezerwaty leśne: w 1978 r. rezerwat Puszcza 
u źródeł Radomki, o powierzchni 73,5 ha, oraz w 1989 r. rezerwat Podlesie o powierzchni 197,48 ha. 
W 1999 r. opublikowana została propozycja utworzenia parku krajobrazowego Gródek Leśny, którego 
motywem głównym miała być ochrona cennego stanowiska archeologicznego i wielu innych obiektów ar-
cheologicznych i kulturowych w ich oryginalnych uwarunkowaniach terenowych (Abramczyk 1999). Po-
wstał też projekt z dokumentacją naukową utworzenia rezerwatu geologicznego na miejscu kończącej 
działalności kopalni iłów ceramicznych (odkrywkowej i upadowej) Zapniów (Zasadność ustanowienia… 
2004). Zainteresowanie ochroną wykazał samorząd Przysuchy zwołując w listopadzie 2005 r. spotkanie 
w sprawie powołania rady naukowej dla ustanowienia parku krajobrazowego Źródeł Radomki i Drzewiczki. 
Jako uczestnicy wspomnianego spotkania, zebrawszy istniejące propozycje i opinie oraz w oparciu o zna-
jomość terenu proponujemy utworzenie geologicznego parku krajobrazowego. Uzasadnienie tej koncepcji 
jest oczywiście znacznie obszerniejsze od tego, co można przedstawić w krótkim artykule, w którym opisu-
jemy tylko wybrane obiekty, jako przykłady wartości przyrodniczych tego obszaru. 

Koncepcja

Proponujemy utworzenie parku krajobrazowego, ponieważ taka forma prawna ochrony przyrody istnieje 
w polskim prawie i praktyce, a w swoich zadaniach jest bliska temu, czego oczekuje się od geoparku. 
Projektowany park krajobrazowy ma charakter zbliżony do geoparku ze względu na merytoryczną treść 
wartości, które są podstawowym motywem jego utworzenia, które ma chronić i upowszechniać. Zdajemy 
sobie sprawę, że wyraz geopark jest w jego nazwie użyty nieco na wyrost – nie w sensie geoparków 
UNESCO lub światowych geostanowisk (Aleksandrowicz 1994, 2004, 2006, Laurów 2007), przynajmniej 
według obecnej wiedzy o tym obszarze, lecz jako obiekt o znaczeniu krajowym. 

Granice przyszłego parku szczegółowo zostaną wyznaczone w dokumentacji projektowej, której spo-
rządzenie jest zadaniem dla planistów przestrzennych. Według naszej koncepcji powinny one objąć obszar 
o powierzchni 400-420 km2; w uproszczeniu granice te wyznacza linia: Gielniów – Skrzynno – Chlewiska 
– Aleksandrów – Nieświń – Gielniów. Główna część tego obszaru leży w woj. mazowieckim, w powiecie 
przysuskim na terenie gmin: Przysucha, Gielniów i Borkowice oraz Chlewiska (powiat Szydłowiec), nie-
wielkie powierzchnie wkraczają na obszar gmin Końskie, Stąporków i Gowarczów (powiat Końskie w woj. 
świętokrzyskim) – ryc.1.

Być może w przyszłości będzie rozważana kwestia włączenia tego obszaru do projektowanego Geopar-
ku Doliny Kamiennej, która bierze początek na granicy projektowanego parku krajobrazowego (Wróblewski 
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2000, Pieńkowski 2008). Jednakże utworzenie geoparku na tak rozległym obszarze – od Niekłania po 
Bałtów i od Iłży po Opatów – może być trudna lub wręcz niemożliwe, podobnie jak niespełniony został 
projekt utworzenia parku kulturowego Doliny Kamiennej. Bardziej realne jest postępowanie krok po kroku: 
uzyskanie zgody na ochronę obszarów w skali gminy lub powiatu i stopniowe rozszerzanie jego granic. 
Park krajobrazowy może ustanowić marszałek województwa za zgodą gmin; łatwiej to uczynić w granicach 
jednego województwa i paru gmin niż wielu gmin i dwóch województw jednocześnie. 

Fot. 1. Styk Równiny Radomskiej z Garbem Gielniowskim koło Przysuchy (J. Ziomek)
Photo 1. The contact point of the Radom Plain and the Gielniowski Hummock near Przysucha (J. Ziomek)

Fot. 2. Płat lessu u podnóży krawędzi Garbu Gielniow-
skiego (fot. J. Ziomek)

Photo 2. The spread of loess at the foot of the Giel-
niowski Hummock ( J. Ziomek)

Fot. 3. Przysucha Nadleśnictwo – odsłonięcie piaskowca dolno-
juraskiego (fot. J. Ziomek)

Photo 3. The Przysucha forest division, the exposure the 
Lower Jurassic sandstone (J. Ziomek)
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Główne wartości obszaru i motywy jego ochrony

Istotną wartością Geoparku Przysucha jest wyraźny związek ukształtowania powierzchni i sieci rzecz-
nej oraz procesów geomorfologicznych z budową geologiczną mezozoicznego podłoża, głównie z tekto-
niką, i równie wyraźny wpływ tej budowy na osadnictwo i historię gospodarczą regionu. Wartości godne 
poznania, zachowania i udostępnienia to: 
 – dziedzictwo geologiczne, w tym także rzeźba terenu, sieć wodna i krajobraz,
 – dziedzictwo biologiczne, głównie leśne,
 – dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Związek i wzajemny wpływ na siebie tych trzech rodzajów spuścizny przyrodniczej i gospodarczo-kul-
turowej, w sytuacji szybko zachodzących zmian w społeczeństwie i krajobrazie, skłania przede wszystkim 
do myślenia o ich racjonalnym wykorzystaniu. Racjonalnym kierunkiem wykorzystania na tym obszarze 
jest gospodarka leśna, górnictwo a w coraz większym stopniu turystyka; także rolnictwo na nizinnej części 
parku. Turystyczno-rekreacyjne spożytkowanie wartości geoparku jest najbardziej korzystnym kierunkiem 
gospodarczej przyszłości regionu, w którym wsie pustoszeją, a coraz więcej wiejskich zagród zamienia się 
w domy letniskowe. Udostępnienie obiektów przyrodniczych, ich popularyzacja i tworzenie swoistej mito-
logii regionalnej, wybitnie wzbogaciłoby ofertę turystyczną i nadało turystyce głębszy sens. W dziedzictwie 
geologicznym, którego zewnętrznym wyrazem jest urozmaicony krajobraz wzgórz i dolin, skał, lasów, łąk 
i pól, rzek, stawów i źródeł są dwie cechy wyróżniające ten obszar. Pierwszą jest wyrazista krawędź na 
granicy utworów i struktur starszego podłoża mezozoicznego – jury dolnej oraz utworów i form czwartorzę-
dowych – staroglacjalnych i holoceńskich. Krawędź ta ma założenie tektoniczne na uskoku o zrzucie 90 
m, odcinającym strukturę zrębu. Obecna krawędź morfologiczna została przez erozję cofnięta w stosunku 
do krawędzi tektonicznej o 1-3 km i poprzecznie rozcięta dolinami rzek, ale od strony północno – wschod-
niej jest tak wyraźna, jak nigdzie indziej w strefi e osłony mezozoicznej Gór Świętokrzyskich (fot. 1). Jest 
jednocześnie granicą krajobrazową wyżyn i nizin oraz dwóch rodzajów ekumeny ludzkiej: rolniczej i leśno 
– górniczej. Jest rzeczą charakterystyczną, że wzdłuż tej granicy dwóch różnych środowisk rozwinęły się 
najstarsze i największe osiedla: Gielniów, Przysucha, Skrzyńsko, Borkowice, Rzuców, Chlewiska – miasto 
i wsi gminne. 

Drugą istotną cechą jest odzwierciedlenie we współczesnej sieci rzecznej tektoniki – linii uskoków 
i pęknięć w mezozoicznym podłożu. W zasadzie wszystkie cieki na Garbie Gielniowskim korzystają z pre-
dyspozycji tektonicznej. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie górnego biegu Radomki, biorącej 
początek z dwóch cieków płynących ku sobie z przeciwnych kierunków. Obydwa strumienie płyną wzdłuż 
linii kontaktu tektonicznego z dwóch stron konsekwentnie w kierunku osi niecki geologicznej: z NE (źródła 
od strony Kozłowca) i SW (źródła od strony Kupimierza). Następnie, w drugim odcinku, powstała z dwu 
cieków Radomka skręca pod kątem prostym na SE, też po linii uskoku (kierunek subsekwentny), by po 
5 km, koło Januchty (trzeci odcinek, równoległy do pierwszego), znów prostopadle zmienić kierunek, tym 
razem ku NE (obsekwentnie, po linii kolejnego uskoku). Ale z tej ostatniej linii korzysta też jej dopływ od 
Ruskiego Brodu, mający połączenie ze źródłami Drzewiczki, rzeki płynącej dokładnie po tej samej linii, co 
trzeci odcinek Radomki, tylko w przeciwnym kierunku, na SW. Także inne rzeki, strumienie i źródła na ob-
szarze o podłożu dolnojurajskim wykazują ścisły związek z liniami tektonicznymi. Nierzadkim przypadkiem 
jest stykanie się we wspólnej dolinie na tej samej linii źródłowych odcinków dwu cieków płynących w prze-
ciwnych kierunkach i zasilanych wypływami znad tej samej warstwy iłów. Dobrym tego przykładem jest 
dolina na wschód od Długiej Brzeziny (fot. 14), w której na SE płynie dopływ Jabłonicy, a ku NW Radomki 
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Ryc. 2. Związek sieci rzecznej z tektoniką na Garbie Gielniowskim na podkładzie szkiców geologicznych odkrytych 
(Ziomek 1995, Cieśla i in. 1999 b)

Fig. 2. The connection of the river network with the tectonics found on the Gielniowski Hummock based on the disco-
vered geological sketches (Ziomek 1995, Cieśla, et al. 1999 b)
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Ukształtowanie powierzchni terenu 

Pod względem morfologicznym obszar jest dosyć silnie zróżnicowany. Najwyższym wzniesieniem jest 
kulminacja na północ od byłej wsi Gródek 350,3 m n.p.m. na południe od Borkowic (300 m n.p.m.), w rejo-
nie Skłobów (347,4 m n.p.m.). Najniżej zaś położone jest dno doliny Drzewiczki150,6 m n.p.m., zatem mak-
symalna różnica wysokości wynosi 200 m. Istotną cechą urzeźbienia terenu jest wyraźna krawędź mor-
fologiczna nawiązująca do głównego uskoku biegnącego z północnego zachodu na południowy wschód 
i dzieląca obszar na dwie strefy krajobrazowe (Ziomek 1992, 1995) (fot.1). 

Część południowo – zachodnia jest obszarem, na którym dominującą rolę rzeźbotwórczą odegrały pro-
cesy denudacyjno-erozyjne oraz w niewielkim stopniu akumulacyjne. Denudacja i erozja doprowadziły 
do powstawania powierzchni zrównań (pedymentów), ostańców, dolin i stoków denudacyjnych. Procesy 
akumulacyjne, przeważnie kumulacji rzecznej, zaznaczyły się w postaci wypełnienia niektórych dolin pia-
skami rzecznymi. Druga zaś część, za uskokiem, została ukształtowana w wyniku działalności lodowca, 
towarzyszących mu wód, erozji i akumulacji rzecznej, a także procesów eolicznych. Zasięg zlodowaceń 
środkowopolskich (zlodowacenie Odry) wyznaczają wyraźne formy akumulacji wodnolodowcowej. Są to 
kemy w Goździkowie, Zbożennej i Zdunowie. 

Formy pochodzenia eolicznego związane są z holoceńską działalnością wiatrów. Ta działalność przy-
czyniła się do powstania form wydmowych, równin piasków przewianych, zagłębień defl acyjnych oraz 
pokryw lessowo-pyłowych. Piaski wydmowe występują po zachodniej stronie wzgórz, w rejonie Starej 
Kuźnicy i Nieświnia. Pokrywy lessowe po wschodniej – od Borkowic na zachodzie po Politów i Ninków na 
wschodzie, także we wschodnim zboczu Krakowej Góry (Lindner 1967). Obszary te pocięte są otwartymi 
ku północy suchymi dolinami, przybierającymi miejscami charakter wąwozów, widocznych z drogi Wymy-
słów – Rudno – Borkowice, w okolicy Radestowa i Politowa (fot. 2). 

Budowa geologiczna i surowce

Obszar proponowany jako Geopark Przysucha położony jest na północno- zachodnim obrzeżeniu 
mezozoicznej osłony Gór Świętokrzyskich. Budują go utwory jury dolnej, reprezentowane przez nastę-
pujące piętra stratygrafi czne: hetang, w skład którego wchodzi formacja zagajska, skłobska, przysuska 
– rudonośna; synemur występuje w formacji ostrowieckiej; do pleinsbachu należy formacja gielniowska 
i drzewicka; w piętrze tarok występują dwie formacje – ciechocińska i borucicka (R. Wagner red. 2009). 
Z punktu widzenia surowcowego największe znaczenie posiadają formacje zagajska, skłobska i przysuska 
– rudonośna, z którymi związane są surowce mineralne: syderytowe rudy żelaza, iły ceramiczne i ochry 
oraz piaskowce.

Syderytowe rudy żelaza, grupują się w trzech poziomach:
 – poziom rudny, miąższości średnio około 10-12 m, pakiet piaskowcowo-łupkowy (miąższości średnio 

około 28-31m).
 – poziom rudny, miąższości średnio około 1,5-2,0 m, pakiet piaskowcowo-łupkowy (miąższości średnio 

ok. 22-24 m).
 – poziom rudny (miąższości średnio około 3,5-5,0 m).

Poziomy rudne wykształcone są w postaci płaskurów syderytów ilastych (węglan żelaza FeCO3 za-
wierający do 36% żelaza). Były one podstawą rozwoju hutnictwa żelaza na tym terenie w XVIII i XIX w. 
Gatunki rudy ciekawie i pięknym językiem opisał ks. Józef Osiński (1782): Rudy mamy dwojakie, to jest 
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jedne twarde, w płatach długich, szerokich i grubych daleko ciągnące się, drugie w kawałkach nie nadto 
wielkich, których nie wiele w jednym miejscu znajduje się. Pierwsze rudy zowią skalistemi i obłazowemi, 
drugie nazywają gnieździstemi. Rudy bądź skaliste, bądź gnieździste mają różne kolory i w różnych głę-
bokościach ukrywają się. Aby każdy do poznania rudy bądź skalistej, bądź gnieździstej przyzwyczaił się, 
niech ich wizerunki w kolorach wystawione pilnie uważy. Wykładam je podług liczb na kopersztychach 
wyrażonych, z dodatkiem, jak głęboko, która w ziemi znajduje się, jak ją do pieca przygotowują, ile której 
garniec miary teraźniejszej waży (opus cit. 31, pisownia uwspółcześniona). Wg ks. Osińskiego, rudy skali-
ste nie wymagały płukania, tylko należało je rozdrobnić. Rudy gnieździste poddawano płukaniu w specjal-
nych płuczkach. Rudy występowały na głębokościach od 4 do 10 sążni (7 do 17 m). Po wykopaniu szybu 
i zabezpieczeniu go cembrowiną, najczęściej drewnianą, wcinano się krótkimi sztolniami stemplowanymi 
lub nie. Urobek podnoszono do góry w „kiblach” kołowrotem ręcznym.

Iły związane są z II poziomem rudnym. Występują one we wschodnim skrzydle płaskiej synkliny prze-
biegającej na linii Zawada – Zapniów. Pokład iłów leży prawie poziomo na obszarze złożowym. Skały ilaste 
są zróżnicowane pod względem uziarnienia: od ilastych, poprzez mułowcowe do piaskowcowych o bar-
wach białej, szarej, ciemnoszarej, zielonkawej i czerwonej. Występowanie iłów w utworach liasu jest niere-
gularne – wiąże się to z ich facjalnym wykształceniem śródlądowym. Występują one w postaci soczewek, 
rzadziej pokładów wyklinowujących się, o niewielkim rozprzestrzenieniu i stosunkowo malej miąższości. 
Iły były eksploatowane w Jakubowie koło Przysuchy. Udokumentowane, a nie eksploatowane złoża iłów 
występują w Przysusze – Skowerówce, w Hamerni i Zawadzie, a także duży udokumentowany obszar 
iłów występuje w rejonie Radestów – Borkowice. Aktualnie iły z serii rudnej przysuskiej eksploatowane są 
w kopalni Zapniów. Wydobycie odbywa się metoda odkrywkową i upadowo. W piaskowcach spągowych 
płytowych o barwie kremowej znaleziono liczne ślady tropów gadów mezozoicznych (Gierliński, Sabath, 
Ploch 2006). 

Z formacją rudną Przysuchy związane są ochry naturalne, eksploatowane niegdyś w kopalni Buk 
koło Kolonii Szczerbackiej. Wykorzystywane były do produkcji farb suchych w fabryce Fidor w Nieświniu. 
Udokumentowane złoża tych kolorowych iłów występują w miejscowości Baczyna, Paruchy, a także pod 
Huciskiem i te ostatnie są w niewielkim stopniu wykorzystywane do produkcji terakoty w niewielkim zakła-
dzie w Gwarku.

Piaskowce praktycznie występują we wszystkich piętrach stratygrafi cznych i ich formacjach. Miejscami 
bywają eksploatowane okresowo. Są to piaskowce drobno- i średnioziarniste o barwach kremowych, żół-
tych, szarych, niekiedy do barw wiśniowych, o spoiwach żelazistych, krzemionkowych, ilastych i mułowco-
wych. Najczęściej w stropie są cienkopłytkowe, w spągu gruboławicowe.

Tektonika

Tektonika obszaru kształtowała się w dwóch etapach:
Pierwszy był związany ze słabymi starokimeryjskimi ruchami fałdowymi wynurzającymi i obniżającymi, 

erozją i niezgodnościami w zaleganiu warstw. Drugi etap – spowodowany ruchami fazy laramijskiej, która 
doprowadziła do powstawania licznych dyslokacji uskokowych, rozbijających teren na elementy blokowe, 
będące monoklinalnymi fragmentami pokrywy mezozoicznej. Zasadnicze znaczenie w obrazie budowy 
tektonicznej omawianego obszaru ma uskok Zychorzyn – Wysocko, o przebiegu z północnego zachodu na 
południowy wschód. Z uskokiem tym związana jest wyraźna krawędź morfologiczna, osiągająca 80-100 
m. wysokości względnej. Kolejną wyraźną linią tektoniczną jest uskok Krzciecin – Pogroszyn – Poręba 
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o podobnym przebiegu (ryc. 2, fot. 1). Poza głównymi uskokami występują mniejsze, poprzeczne, dzielące 
obszar na bloki. Niektóre z tych dyslokacji wykorzystane zostały przez górne odcinki Radomki, Drzewiczki, 
Jabłonicy i ich dopływów. 

W części południowej występuje obszar o charakterystyce synkliny, mianowicie niecka Przysucha – 
Borkowice, wydłużona w kierunku SE-NW, ograniczona od północnego wschodu uskokiem Zychorzyn – 
Wysocko, a od północnego zachodu młodszym uskokiem Budy – Stoczek – Przystałowice. Uskoki mają 
najczęściej charakter zrzutowo – przesuwczy, normalny, w niektórych przypadkach nożycowy, np. uskok 
Budy-Stoczek-Przystałowice, lub zawiasowy, np. Nieświń- Janików-Dębiny. Z uskokami normalnymi zwią-
zane są bloki: Korytkowa, Gąsiorowa, Długiej Brzeziny i Bokowa. Wychodnie trzech poziomów rudnych 
najbliżej powierzchni występują w niecce Przysucha – Borkowice na północy i w położonej na południe od 
niej synklinie Skarżysko – Kamienna. Tak ukształtowany teren tektoniką uskokowo – blokową daje obraz 
urozmaiconego krajobrazu naturalnego, który zasługuje na wyjątkową ochronę.

Wody powierzchniowe i podziemne

Opisywany obszar odwadniany jest przez górne odcinki Radomki, Drzewiczki i Jabłonicy. Stanowi węzeł 
hydrografi czny dla tych rzek, mających źródła w bliskim sąsiedztwie. Radomka bierze początek z obsza-
rów bagiennych okolic Kupimierza i stawów górnych położonych na garbie Gielniowskim (rezerwat przy-
rody Puszcza u źródeł Radomki), a także z prawego dopływu płynącego od Długiej Brzeziny do Ruskiego 
Brodu. Źródła Jabłonicy znajdują się w okolicy Bokowa i byłej gajówki Motyki. Drzewiczka rozpoczyna swój 
bieg z rozległego nieckowatego zagłębienia bagiennego, wypełnionego znaczną miąższością torfów, mię-
dzy Brzeźnicą, Kacprowem i Ruskim Brodem. W okresie intensywnej działalności przemysłowej nad górną 
Radomką (14 urządzeń spiętrzających) zapotrzebowanie na wodę było duże, stąd też źródła Drzewiczki 
przeciągnięto do dopływu górnej Radomki, poprzez wykopanie sztucznego koryta nazwanego cembro-
waną rzeką. Zamysł ten był mało skuteczny. Obecnie cembrowana rzeka stanowi zabagniony podmokły 
teren. Drzewiczka nadal jest zasobna w wodę przyjmując kilka strug wypływających ze źródeł oraz prawe 
dopływy: Brzuśnię z Gielniowianką. Źródła i wycieki występują głównie u podnóża stoków. Wydajność 
źródeł wynosi 1,5-4,0 m3/h. Są to, głównie źródła szczelinowe, związane są z wychodniami piaskowców.

Wody podziemne występują w piaskowcach dolnej jury. Są to wody porowo-warstwowe i szczelinowe, 
w licznych miejscach napięte. Warstwą napierającą są osady iłowcowe.

Wybrane geostanowiska 

Proces poznawania wybranych obiektów geologicznych, geomorfologicznych, wodnych i krajobrazo-
wych może dostarczyć satysfakcji intelektualnej i estetycznej, a zachowanie ich leży w interesie nauki 
i edukacji. 

W pierwszej kolejności opisano odsłonięcia i zjawiska związane ze starszym podłożem skalnym, na-
stępnie utwory lodowcowe i polodowcowe. 

Przysucha-Nadleśnictwo – opuszczony kamieniołom, odsłonięcie cienkopłytowego pias-kowca o le-
piszczu ilastym i żelazistym. Strefa przyuskokowa, skrzydło podniesione, utwór serii przysuskiej (fot. 3). 



50

Jan Ziomek, Romuald Olaczek, Dominik Kopeć

Fot. 4. Kopalnia Zapniów – płyty piaskowca z ripple-
markami i tropami dinozaurów (fot. J. Ziomek)

Photo 4. The Zapniów Mine – the sandstone plate with 
ripple marks and dinosaur traces 

Fot. 5. Skrzynno – piaskowce grubo- i cienkopłytowe serii 
ostrowieckiej (fot. J. Ziomek)

Photo 5. Skrzynno – coarse-, or thinplate sandstones of 
Ostrowiec origion ( J. Ziomek)

Fot. 6. Źródła szczelinowe na liniach pęknięć w pia-
skowcach podścielonych iłem (fot. J. Ziomek)

Photo 6.The sources of the cracks fund on the lines of 
cracks underlain by clays (J. Ziomek)

Fot. 7. Wnętrze kemu w Goździkowie (fot. J. Ziomek)
Photo 7. Inside of the kame in Goździkowo (J. Ziomek)

Fot. 8. Rozkopany kem koło Ruszkowic (fot. J. Zio-
mek)

Photo 8. Discovered kame near Ruszkowice ( J. Zio-
mek)

Fot. 9. Kopalnia piasku na sandrze w Nieświniu i rekultywa-
cja leśna (fot. J. Ziomek)

Photo 9. The mine of the sandstone in the area of the 
sandur in Nieświń and forest recultivation (J. Ziomek)
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Fot. 10. Wąwóz lessowy w parku w Borkowicach (fot. 
J. Ziomek).

Photo 10. The loess gully in the Borkowice Park (J. 
Ziomek).

Fot. 11. Głaz narzutowy na krańcach zasięgu zlodowace-
nia środkowopolskiego (Odry) – Kamienna Wola (fot. 
J. Ziomek)

Photo 11. The glacian erractic at the edges of the Polish central 
glaciation (Orda) – Kamienna Wola (J. Ziomek)

Fot. 12. Wyżynny bór jodłowy w okolicach Antoniowa 
(fot. D. Kopeć)

Photo 12. The upland fi r forest in the area of Antoni-
nów (D. Kopeć)

Fot. 13. Kwaśna buczyna na wzniesieniach Garbu Giel-
niowskiego (fot. D. Kopeć)

Photo 13. Acidic beech forest on the hills of the Gielniow-
ski Hummock (D. Kopeć)

Fot. 14. Torfowisko przejściowe koło Długiej Brzeziny 
(fot. D. Kopeć)

Photo 14. The temporary moor near Długa Brzezina 
(D. Kopeć)

Fot. 15. Łąka olszewnikowo-trzęślicowa w dolinie Jabło-
nicy (fot. D. Kopeć)

Photo 15. The Purple Moor Grass (Molinica meadow) in 
Jabłonica valley (D. Kopeć)
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Kopalnia Zapniów – kopalnia białych iłów ceramicznych. W spągu i stropie pokładu iłów o grubości do 
3,5 m leżą piaskowce jury dolnej serii przysuskiej. Na wyłożonych na terenie kopalni płytach piaskowca 
znakomicie zachowane ripplemarki, trafi ają się ślady dinozaurów celofyzów w postaci odcisków stóp (fot. 
4).

Skrzynno – odsłonięcie w starym kamieniołomie piaskowców serii ostrowieckiej. Wyraźne płaszczyzny 
ciosowe, kontakt facji piaskowca gruboławicowego o lepiszczu krzemionko-wym z piaskowcem cienkopły-
towym z warstwami ilastymi (fot. 5). 

Źródła szczelinowe – dwa źródła: w Kuźnicy i na Górze Skłobskiej, są przykładem licznego wystę-
powania źródeł ze szczelin założonych na liniach pęknięć i uskoków w skałach dolnej jury. Zwykle mają 
wyraźne nisze źródłowe i linię odpływu (fot. 6). 

Kem w Goździkowie – wyrazista forma, duże odsłonięcie w czynnej żwirowni. Może być przykładem trud-
nego do rozstrzygnięcia problemu geosozologicznego: co jest korzystniej-sze dla nauki i edukacji – zachowanie 
formy czy odsłonięcie jej struktury (fot. 7)? 

Kem koło Ruszkowic – odsłonięcie w czynnej żwirowni, forma glacjalna w sąsiedztwie obszaru o rzeź-
bie wyżynnej zrębowej. Na żwirach cienka warstwa zwięzłego utworu pylastego. Kopalnia stworzyła miej-
sce do gniazdowania jaskółek brzegówek (fot. 8). 

Sandr między Nieświniem a Komaszycami – czynna kopalnia piasku, odsłonięcie rozległego pola 
piasków przewianych i przykład kilku faz rekultywacji leśnej terenu pokopalnianego (fot. 9). 

Dolina Gielniówki – wąska, głęboka forma dolinna założona na linii uskoku między Gałkami a Gielnio-
wem. Na prawym stoku odsłonięcia i kamieniołomy piaskowca (skrzydło podniesione), na lewym (skrzydło 
rzucone uskoku) widoczne procesy denudacyjne, odpreparowujące formę doliny spod przysypania osada-
mi lodowcowymi. Piękny krajobraz.

Przełom Radomki przez krawędź Wyżyny Małopolskiej. Wyrazista dolina od Ruskiego Brodu do Rusz-
kowic, rzeka zasobna w wodę o dużym spadku. Dolina była w XVIII-XIX w., a zapewne i wcześniej, osią 
osadnictwa i przemysłu metalurgicznego, wkraczającego w głąb puszczy. 

Wąwozy lessowe – w tej części Polski obecność lessu i charakterystycznych form wąwozowych jest 
czymś wyjątkowym (fot. 2, 10). 

Głaz narzutowy – wyjątkowych rozmiarów głaz (granit gruboziarnisty) – 16,5 m obwodu znajduje się 
w Kamiennej Woli (fot. 11). 

Krakowa Góra k. Borkowic, 280,3 m n.p.m. Znakomity punkt widokowy z krawędzi wyżyny na rolniczą 
Równinę Radomską.

Kaplica k. Mechelina – punkt widokowy na lesisty krajobraz i zanikające rolnictwo na Garbie Gielniow-
skim. 

Dziedzictwo biologiczne – szata roślinna

Szata roślinna jest wielką wartością przyrodniczą projektowanego geoparku. Litologia sprawiła, że pa-
nują tu gleby krzemianowe, tworzące środowisko kwaśne, a rzeźba terenu sprzyja występowaniu źródlisk, 
torfowisk i wilgotnych łąk urozmaicających panowanie leśnych zbiorowisk wysoczyznowych. Po okresie 
intensywnego użytkowania zasobów leśnych przez hutnictwo (do czasów pierwszej wojny światowej), przy 
małej dbałości o odnowienie drzewostanów w lasach prywatnych, odtworzyły się w dużym stopniu natural-
ne zbiorowiska leśne złożone z wielu gatunków drzew od dawna tu panujących, z jodłą, bukiem i dwoma 
gatunkami dębów oraz sosną na czele. Po drugiej wojnie światowej, a zwłaszcza po roku 1989, w związku 
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z przemianami w rolnictwie, na nieuprawianych polach i niekoszonych łąkach nastąpiły intensywne proce-
sy sukcesji ekologicznej. Wszystko to sprawiło, że krajobraz roślinny jest dynamiczny, urozmaicony; obok 
zwartych powierzchni starych lasów występują młodniki, zarośla lub jeszcze inne, jeszcze nie zarosłe 
drzewami smugi zbiorowisk otwartych. Bogata jest także fl ora, w której obecne są – choć niezbyt liczne – 
gatunki roślin górskich, np. widłak wroniec Huperzia selago. W przestrzeni ekologicznej geoparku znajdują 
schronienie liczne gatunki zagrożone w Polsce lub Europie (Podgórska 2007). 

Lasy 

Lasy pokrywają nie mniej jak 60% powierzchni geoparku, tworzą rozległy, zwarty masyw z coraz to 
zmniejszającymi się enklawami i półenklawami zanikających osad rolniczych. Są północną częścią wielkiej 
Puszczy Świętokrzyskiej i mają nieporównywalnie wyższy stopień naturalności niż np. dawne lasy górnicze 
nad Kamienną. Częste w tych lasach ślady górnictwa, w postaci prymitywnych wyrobisk: zapadłych sztolni 
(dukli) i małych hałd nadkładu skały płonnej (warpi), po 100-200 latach okazały się czynnikiem wzbogaca-
jącym siedlisko leśne, choć utrudniającym prowadzenie gospodarki leśnej. 

Drzewostany leśne są zróżnicowane pod względem wieku, nierzadkie są drzewa ponad 150-letnie. 
Cenne są lokalne populacje buka, jodły i modrzewia polskiego rosnące na granicy geografi cznego zasięgu 
tych gatunków. Zbiorowiska leśne mają charakter wyżynny, a ich przyrodnicza i gospodarcza wartość jest 
bardzo wysoka. Na wzniesieniach, na podłożu skał piaskowcowych występuje wyżynny bór jodłowy Abie-
tetum polonicum (np. piękny bór w okolicy Długiej Brzeziny i Huciska), kwaśna buczyna Luzulo pilosae-
-Fagetum (fot. 12,13) albo las mieszany dębowo-bukowo-jodłowy; piękne płaty tych zespołów znajdziemy 
w rezerwatach Puszczy u Źródeł Radomki i Podlesie. Rzadko i we fragmentach występują żyzna buczy-
na – tylko tam, gdzie skałą macierzystą gleb jest skała ilasta, nawet wyrzucona na powierzchnię w toku 
dawnych robót górniczych. Stosunkowo rzadko występuje grąd Tilio-Carpinetum. Spotykamy go w dolinie 
na zachód od Kozłowca, gdzie bije źródło zwane Gorzelany Dół, a w runie leśnym obfi cie rośnie turzyca 
orzęsiona Carex pilosa, oraz na podłożu lessowym w okolicy Borkowic. 

Sosna była w przeszłości głównym gatunkiem popieranym lub uprawianym w lasach; podobnie jak, 
choć w mniejszym zakresie, świerk. Stąd problem z określeniem naturalności zbiorowisk lasów sosnowych 
lub sosnowo-świerkowych. Drzewostany sosnowe (rzadziej świerkowe) są tu powszechne wśród jodło-
wych i bukowych. Niewątpliwie naturalne są tu bory bagienne z żurawiną i borówką bagienną, występujące 
w wielu miejscach ale na małych areałach, oraz bory świeże na piaskach w strefi e krajobrazu polodow-
cowego. Największe powierzchnie dobrze zachowanych borów bagiennych zachowały się w źródłowym 
odcinku Doliny Czarnej powyżej Furmanowa. 

Lasami państwowymi na obszarze projektowanego geoparku zarządzają nadleśnictwa: Przysucha 
(część środkowa i północna parku), Rawicz (część południowo-zachodnia) i Stąporków (część południowo-
-wschodnia). Utworzenie geoparku nie zmienia zasad gospodarki leśnej opartej na prawie leśnym. Może 
natomiast przyczynić się do zwiększenia zainteresowania terenem ze strony badaczy przyrody i turystów. 

Torfowiska

Torfowiska wraz z łąkami trzęślicowymi to najcenniejsze ekosystemy nieleśne występujące na terenie 
projektowanego Geoparku Przysucha. Torfowiska rozwijają się w dolinach rzecznych i zasilane są zarówno 
wodami podziemnymi, opadowymi jak i pochodzącymi z wezbrań zalewających terasy rzeczne. Występują 
tu torfowiska typu niskiego i przejściowego, związane z dolinami rzek. Największe i najlepiej zachowa-
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ne torfowiska występują do dzisiaj w górnych odcinkach dolin: Czarnej Koneckiej, Jabłonicy, Drzewiczki 
i Brzuśni. Rozwijająca się na torfowiskach roślinność należy do chronionych typów siedlisk Natura 2000 
(kod: 7140). 

Torfowiska niskie ukształtowały się w dolinach niewielkich rzek i zasilane są głównie wodami podziem-
nymi i wezbraniowymi, a akumulujący się tam osad biogeniczny ma odczyn kwaśny. Torfowiska typu niskie-
go występują w dolinach: Brzuśni (na wschód od miejscowości Sołtysy), Drzewiczki (na północ od Telinko-
wa), Jabłonicy (na południe od Huciska Borkowieckiego). Dominujące na tych torfowiskach fi tocenozy to 
zespoły Carici canescentis-Agrostietum caninae są dobrze, typowo wykształcone. Opisane płaty są bogate 
fl orystycznie. Spośród występujących gatunków roślin naczyniowych szczególnie często stwierdzono: tu-
rzycę siwą Carex canescens, mietlicę psią Agrostis canina, fi ołka błotnego Viola palustris, gorysz błotny 
Peucednum palustre, siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre i chronionego bobrka trójlistkowe-
go Menyanthes trifoliata. Zbiorowiska te, niestety podlegają obecnie dynamicznym zmianom. Sukcesja 
wtórna, uruchomiona w wyniku braku użytkowania, prowadzi do ich szybkiego zarastania. Torfowiska te 
obecnie masowo porasta wierzba szara Salix cinerea i pięciopręcikowa S. pentandra, kruszyna pospoli-
ta Frangula alnus i olsza czarna Alnus glutinosa. Zachowanie tych cennych ekosystemów wymagałoby 
przywrócenia ekstensywnego użytkowania i bezwzględnego zachowania naturalnych warunków wodnych. 

Torfowiska przejściowe zajmują niewielką powierzchnię. Związane są z źródłowymi odcinkami rzek: 
Czarnej Koneckiej (od Furmanowa w górę rzeki do Antoniowa) oraz Jabłonicy (w okolicach Długiej Brzezi-
ny). Charakteryzują się one mieszanym reżimem hydrologicznym. Zasilane są głównie wodami opadowymi 
i gruntowymi. Rozwijające się na tych torfowiskach zbiorowiska roślinne należą do najcenniejszych na 
terenie projektowanego Geoparku i jednocześnie są miejscem występowania wielu chronionych gatunków 
roślin naczyniowych zagrożonych w skali regionu i kraju. 

W dolinie Jabłonicy stwierdzono fi tocenozy zespołów: Caricetum lasiocarpae, Sphagno-Caricetum ro-
stratae, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi. Wśród licznych gatunków roślin naczyniowych wystę-
puje tu m.in.: widłak torfowy Lycopodiella inundata (Podgórska 2007), turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, 
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata.

Znacznie rozleglejsze torfowiska występują w dolinie Czarnej Koneckiej. Wyściełają one dno doliny 
rzecznej od źródeł w okolicach Antoniowa po Furmanów. Występujące tu fi tocenozy należą do zespołów: 
Sphagno-Caricetum rostratae, Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi, Rhynchosporetum albae, Cari-
cetum limosae, Caricetum diandrae. Flora tych torfowisk obfi tuje w wiele gatunków specjalnej troski, np.: 
turzyca bagienna Carex limosa, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera 
rotundifolia. W dolinie Czarnej torfowiska te występują w kompleksie przestrzennym z cennymi ekosyste-
mami borów bagiennych. 

Łąki olszewnikowo-trzęślicowe

Łąki trzęślicowe to jednocześnie najbardziej atrakcyjne wizualnie i jedne z najcenniejszych ekosyste-
mów łąkowych występujących w Polsce. Należą do chronionych siedlisk Natura 2000 (kod: 6410). Wystę-
pują na siedliskach cechujących się znacznymi wahaniami poziomu wody w glebie, obojętnym odczynie 
gleby i ekstensywnym użytkowaniem. 

Łąki olszewnikowo-trzęślicowe występują stosunkowo często na terenie projektowanego Geoparku 
Przysucha – np. w okolicach: Antoniowa, Wólki Zychowej, Barczyna, Ruskiego Brodu, Długiej Brzeziny 
i Rusinowa – i są jedną z większych jego atrakcji przyrodniczych. Wyróżniają się znacznym zróżnicowa-
niem fl orystycznym i wielowarstwową strukturą. Są one miejscem występowania wielu rzadkich i chronio-
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nych gatunków roślin naczyniowych. Dziś Garb Gielniowski wraz z Płaskowyżem Suchedniowskim można 
uznać ze jedno z ważniejszych centrów występowania łąk trzęślicowych w Polsce Środkowej. Dodatkowo 
łąki te wyróżniają się znaczą odrębnością fl orystyczną w porównaniu z opisywanymi z innych regionów 
kraju, zaliczyć je można do zespołu Selino-Molinietum (Kuhn 1937). Średnia liczba gatunków roślin na-
czyniowych w jednym płacie o powierzchni 25 m2 to blisko 40 gatunków. Wśród nich licznie występują ga-
tunki chronione np.: kosaciec syberyjski Iris sibirica, mieczyk dachówkowaty Gadiolus imbricatus, kukułka 
plamista Dactylorhiza maculata, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, goździk pyszny Dianthus 
superbus. 

Większość tych łąk ulega sukcesji, przejawiającej się wzrostem pokrycia gatunków ziołoroślowych oraz 
krzewów i młodych drzew. Jeśli w najbliższych latach nie zostaną ponownie poddane użytkowaniu łąki te 
znikną z krajobrazu Garbu Gielniowskiego, a wraz z nimi jedna w większych osobliwości przyrodniczych 
tego regionu. 

Inne nieleśne zbiorowiska roślinne

W rozproszeniu, ale bardzo często występują zbiorowiska muraw napiaskowych i kserotermicznych; 
są one ukształtowane fragmentarycznie, jako inicjalne lub schyłkowe fazy rozwojowe zespołów roślinnych 
w dynamicznym krajobrazie roślinnym. Zwykle w ich fl orze występuje wiele gatunków przypadkowych, 
najczęściej chwastów polnych i roślin ruderalnych. W strefi e krajobrazu nizinnego, w okolicy Nieświnia 
znajdujemy murawy ze szczotlichą siwą Corynephorus canescens w kompleksie ze zwartą murawą na-
piaskową z kocanką piaskową Helichrysum arenarium i macierzanką Thymus serpyllum oraz fragmentami 
boru chrobotkowego. Na odsłoniętych żwirach na kemie w Goździkowie licznie rośnie goździcznik wycięty 
Petrorhagia prolifera. Na ścianach lessowego wąwozu wzdłuż drogi (wąwolnicy) w Politkowie występu-
je zwarta, wielobarwna murawa subkserotermiczna (fot. 16) z cieciorką pstrą Coronilla varia, przytulia-
mi Galium verum, G. mollugo, dzwonkami Campanula cervicaria, C.glomerata, wilczomleczem sosnką 
Euphorbia cyparissias i sierpnicą pospolitą Falcaria vulgaris i czterdziestoma innymi gatunkami roślin 
dwuliściennych i traw. Z kolei w strefi e krajobrazu wyżynnego, poza dolinami rzek, na wilgotnym podłożu 
piaskowcowym spotykamy płaty muraw bliźniczkowych, np. w okolicy Skłobów. Na cienkopłytowym pia-
skowcu z wkładkami ilastymi, na porzuconych i od ponad 10 lat nieuprawianych polach, nim las obejmie je 
w posiadanie, spontaniczna roślinność przechodzi przez kilka faz rozwojowych. Jedną z takich faz można 
widzieć w okolicy Kochanowa: jest to ciepłolubna łąka świeża na płaskim grzbiecie wzniesienia. Tworzy ją 
ok. 50 gatunków roślin, m.in. trawy łąkowe kostrzewa i wiechlina Festuca pratensis i Poa pratnesis, bukwi-
ca zwyczajna Betonica offi cinalis, owsica omszona Avenula pubescens, oman wierzbolistny Inula salicina, 
złocień łąkowy Leucanthemum vulagare, goryczel jastrzębocowaty Picris hieracioides, centuria pospolita 
Centaurium erythraea i in. Dużym urozmaiceniem krajobrazu roślinnego są zespoły roślin wodnych i szu-
warów. Występują we wszystkich, licznych w geoparku stawach i zbiornikach zaporowych młynów, pił, 
fryszerek itd. (fot. 17). Często budowle i ich urządzenia przestały już istnieć, ale groble i stawy pozostały. 



56

Jan Ziomek, Romuald Olaczek, Dominik Kopeć

Dziedzictwo kulturowe

Budowa geologiczna przesądziła także o zróżnicowaniu dziedzictwa kulturowego. W nizinnym krajo-
brazie rolniczym Równiny Radomskiej, w osiedlach o nierzadko wczesnośredniowiecznym rodowodzie są 
zabytki architektury, stare kościoły, dwory i pałace z parkami, zabytki kultury ludowej. Na uwagę zasługują:
• Przysucha, muzeum biografi czne Oskara Kolberga (1814-1890), wybitnego badacza i dokumentalisty 

kultury ludowej, który urodził się w tym mieście. Muzeum mieści się we dworze Dembińskich, położonym 
w pięknym parku na wzgórzu. 

• Borkowice, rozległe założenie pałacowo-ogrodowe na stoku lessowej wysoczyzny: park krajobrazowy 
założony w 1 połowie XIX w., przebudowany w 1902 r. według projektu Stefana Celichowskiego, pałac 
Dembińskich z początku XIX w., dwie aleje lipowe łączące park z lasem. W parku zachowało się 
nieco drzew z pierwszego założenia Onufrowej Małachowskiej. Są to drzewa znaczących rozmiarów 
i w wieku 160-180 lat, m.in. platan obwodu 5,30 m (fot. 18), buk zwyczajny 5,0 m, lipa drobnolistna 
4,25 m, dąb szypułkowy 3,85 m, modrzew polski 3,15 m. Główna masę drzewostanu tworzą drzewa 
100-110 letnie z założenia Celichowskiego, głównie lipy, jesiony, klony, jawory, dęby, graby a także buki 
czerownolistne, cyprysik groszkowy odmiany szpilkowej 1,16 m obwodu i kilka innych odmian drzew 
ozdobnych. 

• Chlewiska, dwór z XVIII/XIX (obecnie hotel) i park krajobrazowy z 1. połowy XIX w., położony na falistym 
terenie z licznymi starymi drzewami. 
Najcenniejszy zabytek w Chlewiskach należy już do drugiej grupy dziedzictwa kulturowego: zabytków 

techniki hutniczej, obróbki metalu i reliktów górnictwa rud żelaza z XVIII-XIX w. Wyżynna część geoparku, 
położona na fundamencie skał dolnej jury, jest fragmentem Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Na 
tym terenie od dawna działały dymarki i kuźnice. W XVI w. wzdłuż Jabłonicy działało 7 kuźnic, 1 nad Ra-
domką i 3 w okolicach Chlewisk; w XVIII w. wytapiały żelazo wielkie piece w Ruskim Brodzie (od 1750 r.), 
2 piece w Janowie (1755), w Rudzie (1762), poza tym w Stefanowie, Rzucowie, Przysusze; w połowie XIX 
w, działało tu 12 zakładów wielkopiecowych, nadto fryszerki, kuźnie, drutarnie itd. (Radwan 1963). Zacho-
wało się wiele śladów materialnych (także nazw topografi cznych) tej długotrwałej i efektywnej działalności 
gospodarczej. Liczne obiekty górnicze i hutnicze były z sobą powiązane siecią zależności i współpracy, 
tworzyły zamknięty system produkcyjny: od wypalania węgla drzewnego, łamania piaskowca i kopania 
iłów na potrzeby huty, wydobycia rudy żelaza, jej wzbogacania i wytapiania, przetwarzania surówki, po 
wykuwanie, odlewanie i wyciąganie gotowych wyrobów. Dlatego tak ważne jest zachowanie nie tylko po-
jedynczych obiektów, ale integralności całego przestrzennego układu, który wprawdzie już nie produkuje, 
ale jest chlubnym świadectwem naszej historii i może być atrakcją turystyczną. 

Świadectwa działalności górniczej są często rozsiane po lasach w postaci zrobów górniczych: zapad-
niętych szybików i sztolni (dukli) i otaczających je pierścieniem zwałowisk skały płonej (warpi) (fot. 19, 
20). W przestrzeni zespoły tych zrobów układają się pasowo tak, jak biegły wychodnie skał rudnonośnych 
(ryc.1). Bardziej efektowne są pozostałości zakładów metalurgicznych. Do unikatowych obiektów należy 
czynny młot kuźniczy poruszany kołem wodnym w Starej Kuźnicy (fot. 21), a także wielki piec w Furma-
nowie (fot. 22,23). Najcenniejszym zabytkiem staropolskiego hutnictwa jest Muzeum – Zabytkowa Huta 
Żelaza w Chlewiskach, fi lia Muzeum Techniki. Jest to prawie kompletnie zachowany zakład wielkopiecowy 
wybudowany w latach 1890-1892 i pracujący do 1940 r. Stoi tu wielki piec, który pracował na węglu drzew-
nym, przy nim winda wodna, dmuchawy o napędzie parowym, prażarki, hala odlewnicza, kolejka wąskoto-
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rowa i in. (fot. 24). Reprezentują one etap rozwoju techniki hutniczej z końca XIX w., oryginalne urządzenia 
są zachowane w doskonałym stanie. Jeśli są to iły to zmieniają siedlisko:

wśród jodłowego boru nagle pojawia się buczyna (fot. J. Ziomek). 

Fot. 16. Ciepłolubna murawa na lessowym zboczu w Po-
litowie (fot. J. Ziomek)

Photo 16. The thermophilous grass on the less slope in 
Politów ( J. Ziomek)

Fot. 17. Urządzenia piętrzące wody Młynkowskiej Strugi 
przy stąporni w Starej Kuźnicy (fot. J. Ziomek) 

Photo 17. The hydraulic structure that submerged water 
of the Młynkowa Struga near Stara Kuźnica (J. Zio-
mek) 

Fot.18. Platan o obwodzie pnia 5,30 m w parku w Borko-
wicach, w głębi buk obwodu 5 m (fot. J. Ziomek)

Photo 18. Sycamore tree with the trunk of 5.3 m circuit in 
the Borkowice Park, with the beach tree – 5 m circuit 
in the background (J. Ziomek).

Fot. 19. Ślady górnictwa rud żelaza – zwały skały płonej 
wokół starych szybów (dukli) 

Photo 19. Traces of iron ore mining – the piles of rocks 
around old pits (Dukla)
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Fot. 20. Stuletni buk na krawędzi szybiku kopalni, z której 
w XIX w. wydobywano syderyt (fot. J. Ziomek)

Photo 20. 100-year-old oak at the edge of pit, from which 
siderite was extracted (J. Ziomek)

Fot. 21. Stąpor – młot kowalski poruszany kołem wodnym 
w Starej Kuźnicy (Fot. J. Ziomek)

Photo 21. Stąpor – hammer of the smith moved by the 
water wheel in Stara Kuźnica (J. Ziomek) 

Fot. 22. Wieża wyciągowa wielkiego pieca w Furmanowie 
z 1830-1835 r. (fot. J. Ziomek)

Photo 22. The extraction tower of blast furnace from the 
period of 1830 and 1835 (J. Ziomek) 

Fot. 23. Tablica upamiętniająca pierwszy wytop surówki 
w Furmanowie (fot. J. Ziomek)

Photo 23. The board commemorating the fi rst smelting 
of pig iron (J. Ziomek) 

Fot. 24. Muzeum Huty Żelaza w Chlewiskach, obudowa wielkiego pieca z lat 1890-1892 (fot. J. Ziomek)
Photo 24. The museum of Iron – Ironworks in Chlewiskareconstruction of the blast furnace in the period of 1830 and 

1835 (J. Ziomek) 
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Geopark jako forma ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Pierwsze zadanie geoparku to poznanie całości tego dziedzictwa, a następnie wybór obiektów i obsza-
rów które powinny być zachowane, konserwowane lub restaurowane i udostępniane do zwiedzania. Zwy-
kle ustanowienie jakiegoś obszaru chronionego zwraca na niego uwagę zawodowych pracowników na-
ukowych i badaczy-amatorów, którzy mogą walnie pomóc zarządowi geoparku w spełnianiu jego zadania. 
Drugim zadaniem powinna być organizacja ochrony w terenie, w tym oznakowanie obiektów, ich objaśnie-
nie, wytyczenie ścieżek edukacyjnych i tras zwiedzania. Celem geoparku jest bowiem nie tylko ochrona 
dziedzictwa, ale także promocja regionu (m.in. przez publikacje) oraz uczestnictwo w gospodarczym jego 
rozwoju. Wybranym obiektom punktowym lub powierzchniowym należy zapewnić ochronę przed celowym 
lub przypadkowym zniszczeniem, przed swoistą autodestrukcją będącą skutkiem działania naturalnych 
procesów (np. wietrzenia i osypywania się skał, sukcesji ekologicznej), a w miarę potrzeby także zwiększyć 
zakres prawnej ochrony, np. przez uznanie za rezerwat, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne itp.

Główna metoda ochrony polega nie na mnożeniu zakazów i ograniczeń, lecz na kształtowaniu postaw 
szacunku i opiekuńczości do wartości przyrodniczych i kulturowych oraz na współpracy (kooperacji) parku 
z instytucjami i przedsiębiorstwami prowadzącymi na jego terenie jakąkolwiek działalność. Postawy sza-
cunku kształtują się przez dobry przykład organizacji i wytrwałą działalność edukacyjną. Partnerami do 
współpracy są w pierwszej kolejności:
• organy planowania zagospodarowania przestrzennego, które winny pomóc w utrzymywaniu 

integralności przestrzennej walorów przyrodniczo-kulturowych regionu;
• samorządy miast i gmin, ku których dobru i chwale geopark powstaje;
• nadleśnictwa lasów państwowych jako zarządcy w imieniu właściciela większości gruntów geoparku 

i jako gospodarz najważniejszego składnika dziedzictwa biologicznego;
• organy gospodarki wodnej i zarządy melioracji, przedsiębiorstwa przemysłowe, zwłaszcza 

gospodarujące kopalinami lub prowadzące rekultywację.
Działalność górnicza w parku powinna być utrzymywana i popierana nie tylko za względu na interes 

gospodarczy i tradycję. Także dlatego, że jest jednym ze sposobów odkrywania i udostępniania nowych 
walorów geologicznych. Ten wątek naukowo-edukacyjny powinien także być brany pod uwagę w progra-
mach rekultywacji wyrobisk górniczych; czasem wydzielenie niewielkiej powierzchni do celów pokazowych 
może być większą korzyścią społeczną, niż jej zalesienie lub zalanie wodą. Gospodarka leśna prowadzona 
zgodnie z prawem leśnym, a także rolna z zachętą w kierunku proekologicznym, nie podlegają w geoparku 
żadnym ograniczeniom. 
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