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Przedmowa
W	 2004	 roku,	 w	 trakcie	 przebudowy	
Szkolnego	 Schroniska	 Młodzieżowego	
w	 Jerischke	 otwarto	 pawilon	 z	 pierw-
szym	 Centrum	 informacji	 Geoparku	
(ryc.	1).	

W	wejściu	powstały	 trzy	 ścienne	grafi-
ki.	Są	to:	„Krajobraz	epoki	 lodowcowej	
Łuku	Mużakowa“,	 „Surowce	mineralne	
Łuku	 Mużakowa“	 oraz	 rekonstrukcja	
siedliska	 mamuta	 „Zuzia	 Kieł“	 (ryc.	 2).	
Pierwsze	dwa	podsumowują	 rzeczywi-
ste,	 autentyczne	 formowanie	 się	 Łuku	
Mużakowa	 przez	 Lodowiec	Mużakow-
ski	oraz	wydobycie	złóż	surowców,	po-
wstałych	w	wyniku	 spiętrzenia	moreny	
czołowej.	Krajobraz	 zalewowy	opowia-
da	 „geologiczną	historię“	mamuta	Zuzi	
z	okresu	 interglacjalnego.	Według	zna-
lezisk	kostnych,	żył	on	na	tym	terenie	z	
co	 najmniej	 trzema	 innymi	 gatunkami.	
W	tym	czasie,	około	115.000	lat	temu,	
średnia	 roczna	 temperatura	 na	 terenie	
Łuku	Mużakowa	była	o	około	2	°C	wyż-
sza	niż	obecnie.	Ta	sytuacja,	która	była	
całkiem	normalna	dla	ówczesnych	ma-
mutów,	stanowi	interesujący	punkt	wyj-
ścia	 do	 dyskusji	 i	 zrozumienia	 natural-
nych,	ale	także	spowodowanych	przez	
człowieka	zmian	klimatycznych.

W	2007	roku,	z	okazji	pierwszej	polsko	
–	 niemieckiej	 wymiany	 szkół	 w	 Geo-
parku,	 polskie	 i	 niemieckie	 stowarzy-
szenia	 wspierające	 Geopark	 wspólnie	
wydały	 zeszyt	 edukacyjny	 dla	 uczniów	
i	 nauczycieli	 zatytułowany	 „Łuk	 Muża-
kowa	 –	 lekcja	w	Szkolnym	Schronisku	
w	Jerischke“,	który	koncentrował	się	na	
ww.	 zdjęciach	 krajobrazowych.	 Ukazał	
się	 on	 w	 języku	 polskim	 i	 niemieckim,	
każdy	 w	 niewielkim	 nakładzie.	 Był	 on	
następnie	wykorzystywany	cyfrowo	 lub	
w	formie	drukowanej.
W	stylu	obrazów	z	Jerischke,	w	równie	
autentyczny	 sposób	 stworzono	 gra-
fikę	 z	 wieloma	 motywami	 Leśnej	 Ko-
lejki	 Mużakowskiej.	 Znajduje	 się	 ona	
w	otwartym	w	2009	 roku	Centrum	dla	
zwiedzających	 „Anlage	Mitte“	 w	Weiß-	
wasser/O.L.	 (ryc.	 3	 i	 4).	 Przedstawia	
trasy	 oraz	 typy	 lokomotyw	 i	 wagonów	
używanych	w	różnych	okresach,	a	tak-
że	główny	warsztat	 oraz	najważniejsze	
stacje	załadunkowe	lub	przeładunkowe.

Obecnie	 ukazało	 się	 drugie	 wydanie	
tego	 obrazkowego	 zeszytu,	 poszerzo-
ne	 o	 temat	 kolejki	 wąskotorowej	 oraz	
wersję	 angielską.	 Broszura	 dostępna	
jest	 zarówno	 w	 formie	 drukowanej	 do	
użytku	szkolnego,	 jak	 i	w	 formie	cyfro-
wej	 na	 stronie	 internetowej	 Geoparku	
Łuk	Mużakowa.

Dzięki	wypiętrzeniu	się	podłoża	350.000	
lat	 temu,	 warstwy	 geologiczne	 z	 głę-
bokości	100	–	300	m	wysunęły	 się	na	
powierzchnię	ziemi,	jednocześnie	stając	
się	dostępne	dla	człowieka.	Dziś	prawie	
zapomina	się	o	tym,	że	w	Bad	Muskau	
od	XVI	do	XIX	wieku	prowadzono	bar-
dzo	 znaczące	 wydobycie	 ałunu	 –	 soli	
używanej	 do	 garbowania	 skór	 i	 farbo-
wania	 tkanin.	 Wydobywano	 również	
rudę	 darniową,	 która	 już	 około	 2.000	
lat	temu	wykorzystywana	była	na	Łuży-
cach	 do	 produkcji	 żelaza.	 Najważniej-
szymi	gałęziami	przemysłu	były	 jednak,	
począwszy	 od	 rewolucji	 przemysłowej,	
węgiel	 brunatny,	 szkło	 i	 ceramika.	 Od	
ok.	 1840	 do	 1970	 r.	 region	 Łuku	Mu-
żakowa	przeżywał	rozwój	gospodarczy	
oparty	na	surowcach	 i	 rozwoju	gospo-

darczym	związanym	z	lokalizacją,	który	
wielu	ludziom	przyniósł	dochody	i	pew-
ną	zamożność	regionu.

Ryc. 2: Rycina pt. „Surowce mineralne Łuku Mużakowa”.

Ryc. 4: Centrum informacyjne kolejki leśnej „Anlage Mitte“ w Weißwasser.

Ryc. 3: W nowej hali pojazdów „Anlage Mitte“.

Ryc. 1: Pawilon, Centrum informacji Geoparku w 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Jerischke.
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Obszar	dzisiejszej	północnej	Polski	oraz	
Niemiec	 dawniej	 wyglądał	 podobnie.	
Duże	 ilości	 lodu	 napłynęły	 z	 północy,	
z	 Skandynawii	 i	 pokryły	 te	 obszary	 w	
znacznym	stopniu.	Było	bardzo	zimno,	
nie	tylko	w	zimie,	ale	 i	w	lecie.	Dlatego	
na	 obrazie	 nie	 widać	 żadnych	 drzew,	
prawie	 żadnych	 krzewów	 czy	 trawy.	
Był	 to	 klimat	okresu	 zlodowacenia.	Na	
dalekiej	 północy	 Europy,	 na	 wyspach	
Grenlandii	i	Spitsbergenu,	taki	lodowaty	
klimat	panuje	do	dziś.	(ryc.	6).

Ryc. 6: Na samej północy Norwegii, na wyspie 
Spitsbergen, krajobraz nadal wygląda podobnie 
jak obszar Łuku Mużakowa podczas zlodowace-
nia. Tylko góry nie są tu tak wysokie. To zdjęcie 
zostało zrobione latem (lipiec 2007).F o r s t

1.1		GLacjaŁy	i	inTerGLacjaŁy
Obecnie	na	Ziemi	jest	cieplej.	Geolodzy	
(naukowcy	badający	 skorupę	 ziemską,	
skały,	 powstawanie	 różnych	 warstw	
ziemi,	 skamieniałości	 i	 klimat	 dawnych	
czasów),	nazywają	teraźniejszość	inter-
glacjałem,	w	którym	również	występują	
mroźne	zimy	z	lodem	i	śniegiem.	Latem	
jednak	 robi	 się	 przyjemnie	 ciepło.	 Ale	
najważniejszą	 różnicą	 w	 stosunku	 do	
glacjału	jest	to,	że	w	trakcie	interglacjału	
rosną	lasy.	Są	tu	krzewy	i	wszędzie	zna-
leźć	można	zioła	 i	 trawy	 (ryc.	7).	Kiedy	
ziemia	pokryta	jest	lodem	lodowcowym	
podczas	zimnego	okresu,	nazywa	się	to	
epoką	lodowcową.

Objaśnienie	ryciny	pt.	
„Krajobraz	epoki	lodowcowej	Łuku	Mużakowa“

1.	Powstawanie	Łuku	Mużakowa	

Ryc. 5: Krajobraz Łuku Mużakowa podczas 
epoki lodowcowej 

Szkic: M. Kupetz, grafika N. Anspach
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W	 ciągu	 ostatnich	 500.000	 lat	 Europa	 Środko-
wa	 doświadczyła	 trzech	 zmian	 pomiędzy	 inter-
glacjałem	 i	 glacjałem,	 które	 również	 były	 epoka-
mi	 lodowcowymi.	W	Polsce	są	 to	 zlodowacenia:	
północno-	(Wisły),	środkowo-	(Odry)	i	południowo-
polskie	(Sanu).	Te	ostatnie	nazywane	jest	również	
krakowskim.	(ryc.	8).

Ryc. 7: Aktualnie żyjemy w interglacjale. Geolodzy nazywają go 
holocenem. Diorama w Młodzieżowym Schronisku Szkolnym 
(lewe pomieszczenie widziane od wejścia do Centrum informacji) 
przedstawia model krajobrazu właśnie w interglacjale. Przedsta-
wia on typowe rośliny i zwierzęta w tamtym czasie.

Ryc. 8: Trzy okresy 
zlodowaceń w Polsce: 
północno –, środkowo – 
i południowopolskie. W 
każdym z tych okresów 
występowały fazy o 
szczególnie dużych ma-
sach lodu. Nazywa się 
to transgresją lodowca. 
Po każdej z trzech epok 
lodowcowych następo-
wał kolejno interglacjał: 
mazowiecki, eemski 
oraz holocen (dziś).

Duży	obraz	w	przedsionku	centrum	
informacji	Geoparku	w	Młodzieżowym	
Schronisku	Szkolnym	w	jerischke	
przedstawia krajobraz epoki lodowcowej Łuku Mużakowa (ryc. 5). Znane 
nam dzisiaj miejscowości nie istniały w tamtym czasie. Niemniej jednak 
dzięki nim można lepiej orientować się na grafice i łatwiej oszacować 
zasięg obrazu, jeśli wiadomo, że po lewej (wschodniej) krawędzi obra-
zu znajduje się miasto Forst (Lausitz), a po prawej (zachodniej) wioska 
Boxberg/O.L.. Jasne góry w tle (u góry po prawej) to wygasłe wulkany. 
Znajdują się one na południe od Łuku Mużakowa, w Górnych Łużycach 
i w Czechach.

info
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W	 okresach	 zlodowaceń	 zimą	 padało	
więcej	śniegu	niż	mogło	stopnieć	wiosną	i	
latem.	Na	śnieg	z	poprzedniego	roku	pa-
dał	w	następnym	 roku	 nowy,	 który	 rów-
nież	nie	topniał,	co	powodowało	powsta-
wanie	kolejnych	warstw.	W	miarę	upływu	
czasu	młodszy	śnieg	coraz	bardziej	naci-
skał	na	stary,	który	w	końcu	zamienił	się	
w lód.
Kiedy	lód	staje	się	bardzo	gruby	(100	lub	
200	metrów),	nie	jest	już	stały,	lecz	zaczy-
na	płynąć	(ryc.	9).	Jest	to	 jednak	proces	
bardzo	 powolny,	 który	 trudno	 dostrzec	
gołym	 okiem.	 Z	 zewnątrz	 lód	 nadal	 wy-
gląda	 solidnie	 i	 sztywno.	 Są	 jednak	 na-
ukowcy,	którzy	przeprowadzali	badania	 i	
mierzyli	przepływ	lodu	przez	długie	okre-
sy.	 Udowodnili,	 że	 lód	 porusza	 się	 kilka	
centymetrów	lub	metrów	w	ciągu	 jedne-
go	dnia.	W	ciągu	lat	przepływa	on	w	ten	
sposób	wiele	kilometrów.

W	 epoce	 lodowcowej	 północ	 Europy	
Środkowej	 była	 całkowicie	 pokryta	 lo-
dem.	Północne	Niemcy,	północna	Polska,	
Morze	Bałtyckie,	Norwegia,	Szwecja,	Fin-
landia,	Dania,	Białoruś	i	Rosja	były	pod	lo-
dem.	Ponieważ	masy	lodu	rozciągały	się	
na	całe	kraje,	geolodzy	mówią	również	o	
lądolodzie	 lub	 lodowcu	 kontynentalnym.	
Krawędź	 lądolodu	 w	 czasie	 zlodowace-
nia	 południowopolskiego	 rozciągała	 się	
na	całą	Europę.	W	Niemczech	i	w	Polsce	
z	Hamburga	przez	Berlin	do	Krakowa.	Z	
tej	 linii	 na	 terenie	dzisiejszego	Geoparku	
wyłamał	 się	 mały	 lodowiec	 o	 kształcie	
krótkiego,	 ale	 szerokiego	 języka.	 Geo-
lodzy	 nazwali	 go	 Lodowcem	 Mużakow-
skim,	po	mieście	znajdującym	się	w	tym	
regionie.	Jego	długość	wynosiła	około	22	
km,	a	szerokość	około	20	km.	Krawędź	
jęzora	 lodowcowego	 charakteryzuje	 się	

info

półokrągłym	 kształtem.	Na	mapie	 ciągnie	
się	on	od	Tuplic	przez	Trzebiel	(oba	w	czę-
ści	północno	–	wschodniej),	Łęknicę	i	Bad	
Muskau	 (część	 południowo	 –	wschodnia)	
oraz	 Weißwasser/O.L.	 (południowa)	 do	
Döbern	i	do	jeziora	Felixsee	(oba	w	części	
północno	 –	 zachodniej	 dzisiejszego	Geo-
parku).	Po	stopieniu,	 lodowiec	pozostawił	
po	sobie	strukturę	w	kształcie	podkowy	–	
dziś	znaną	jako	Łuk	Mużakowa	(ryc.	10).

Lodowiec Mużakowski podczas zlo-
dowacenia północnopolskiego (Wisły) 
stanowił część tzw. krawędzi lądo-
lodu. Na północy Europy Środkowej 
średnie temperatury oscylowały w 
tym czasie poniżej punktu zamarza-
nia. Opady atmosferyczne były więc 
w postaci śniegu. Ponieważ śnieg nie 
topniał całkowicie, jego grubość stale 
rosła. Pod wpływem powtarzających 
się zjawisk rozmrażania i zamarzania, 
a także rosnącego ciężaru ciągle two-
rzących się nowych warstw śniegu, 
stary śnieg zmienił się w firn (formę 
przejściową między śniegiem i lodem 
firnowym), a w końcu w lód. Rezul-
tatem było to, co znane jest jako lód 
lodowcowy. 

W małych kawałkach (mniejszej ma-
sie), na przykład w postaci kostek 
lodu, lód jest ciałem stałym. Jednak, 
gdy osiągnie większą grubość – gdy 
stanie się prawdziwą masą lodu – za-
czyna powoli płynąć pod ciśnieniem 
własnego ciężaru. Ten przepływ jest 
jednak bardzo powolny. Lód porusza 
się w postaci lepkiej masy, podobnej 
do kaszki manny.

W ten sposób lodowiec kontynental-
ny zaczął powoli płynąć na południe. 
Zatrzymał się w momencie dotar-
cia do miejsca, gdzie średnia rocz-
na temperatura wynosiła około 0°C. 
Zatrzymanie (stagnacja lodowca) nie 
jest jednak procesem mechanicznym, 
lecz ustawieniem statycznej równo-
wagi pomiędzy dwoma procesami: z 
jednej strony, płynącym ruchem lodu, 
a z drugiej strony, topnieniem w prze-
ciwnym kierunku. Jeśli prędkość po-
ruszania się do przodu i stapiania lodu 
w przeciwnym kierunku jest równa, to 
krawędź lodu stoi w miejscu. Stąd też 
w lodowcu wyróżniamy strefę akumu-
lacji, gdzie gromadzi się śnieg i lód, 
oraz strefę ablacji, gdzie się topi. Na 
granicy tych stref znajduje się linia 
równowagi.

Ryc. 9: Lodowiec płynie jak kaszka manny wylewa-
na prosto z garnka. Zdjęcie zostało zrobione na wyspie 
Jan Mayen. Jest to mała wyspa należąca do Norwegii, 
położona około 550 km na północny wschód od Islandii i 
około 500 km na wschód od Grenlandii.

Ryc. 10: Łuk Mużakowa o kształcie półkola lub 
wielkiej podkowy.

1.2		LODOWiec	MużaKOWSKi
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Lodowiec	Mużakowski	przesuwał	się	na	
prawie	płaskim	terenie.	Różni	się	on	też	
zasadniczo	od	lodowców,	które	spływają	
w	dół	stromej	góry	i	mają	kształt	długiego	
wąskiego	języka.	Należą	one	do	rodzaju	
lodowców	 dolinowych	 i	 znajdują	 się	 w	
górach,	na	przykład	w	Alpach.

Na	 grafice	 z	 krajobrazem	 polodowco-
wym	 (ryc.	 11)	 zaznaczonych	 jest	 pięć	
różnych	elementów:	

1.		Lodowiec	Mużakowski	(po	lewej),
2.		Łuk	Mużakowa	(przed	lodowcem),
3.		Pradolina	Łużycka	(w	środku),
4.	obszar	wydmowy	w	Nochten	
	 (z	przodu	po	prawej)	oraz
5.		wulkany	górnołużyckie	i	
	 północnoczeskie	(z	tyłu	po	prawej).

Na	rycinie	lodowiec	sunie	od	lewej	stro-
ny.	Przybył	z	zimnej	północy	(Skandyna-
wii)	z	masami	lodu.	Dalej	w	prawo,	tj.	na	
południe,	biegnie	krajobraz	Pogórza	Łu-
życkiego.	Poniżej,	na	przedniej	krawędzi	
obrazu	 widać	 wnętrze	 ziemi.	 Geolodzy	
nazywają	to	„przekrojem	geologicznym“.	
Ziemia	 porozcinana	 jest	 jak	 tort,	 co	
umożliwia	 dostrzeżenie	 jej	 poszczegól-
nych	warstw.	Piasek	przedstawiony	jest	
w	kolorze	żółtym	a	czarne	kropki	to	jego	
ziarna.	Czarne,	cieńsze	warstwy	obrazu-
ją	warstwy	(pokłady)	węgla	brunatnego.	
Znane	 jest	 też	określenie	„czarne	złoto“	
podkreślające	jak	ważny	i	cenny	jest	dla	
ludzi	ten	surowiec.

W	 miarę	 ocieplania	 się	 klimatu,	 masy	
lodu	topniały	i	odsłaniały	silnie	zmienio-
ny	 krajobraz.	 Lód	 przetransportował	 z	
terenów	 północnych	 piaski	 i	 inne	 ska-
ły.	 Poprzez	 swój	 ruch,	 lodowiec	 rozbił	
ten	 materiał,	 który	 po	 stopieniu	 pozo-
stał	 jako	 odłamek,	 znany	 jako	morena	
denna.	 Termin	 „morena“	 pochodzi	 od	
francuskiego	 słowa	 „moraine“,	 które	
oznacza	 „otoczaki“.	 Składa	 się	 ona	 z	

1.3		LóD	KSZTaŁTuje	KrajObraZ
całego	 materiału	 dostarczonego	 przez	
lodowiec,	 który	 po	 jego	 stopieniu,	 po-
został	w	krajobrazie.	Są	głazy,	piasek	 i	
glina,	 będące	 skałami	 o	 różnej	wielko-
ści.	Wszystkie	razem	nazywane	są	gliną	
zwałową	lub	gliną	morenową.
Materiałem	 najbardziej	 rozdrobnionym	
przez	lodowic	jest	glina.	Jeśli	skała	jest	
bardzo	twarda	i	jednocześnie	odporna,	
lodowiec	nie	jest	w	stanie	jej	zmiażdżyć.	
Wówczas	 pojedyncze	 głazy	mogą	 być	
dość	duże	 i	 „płynąć”	w	glinie	moreno-
wej.	 Takie	 skały	 nazywane	 są	 głazami	
narzutowymi	(ryc.	12).	
Jeśli	materiał	 złożony	 jako	morena	 zo-
stał	 przetransportowany	 (=	 przeniesio-
ny)	 pod	 lodowcem	 lub	 na	 jego	 dnie,	
mamy	do	czynienia	z	moreną	denną.

Lodowiec	 Mużakowski	 miał	 wysokość	
od	400	do	500	metrów.	W	trakcie	ruchu	
do	przodu,	pchał	przed	sobą,	z	mniej-
szą	 częścią	 swojej	 siły	 piasek	 i	 skały.	
Jednak	 z	 większą	 siłą	 niż	 spychanie	
skał	w	części	czołowej,	oddziaływał	na	
grunt	swoim	ciężarem.	Proces	 ten	wy-
gląda	podobnie	do	wchodzenia	butem	
w	luźny	piasek.	Jest	on	ściskany	bezpo-
średnio	pod	butem	 i	wynurza	się	spod	
podeszwy	 z	 przodu	 oraz	 po	 bokach	
(ryc.	13).

Oczywiście	Lodowiec	Mużakowski	wa-
żył	 więcej	 niż	 człowiek.	 Zaburzył	 pod	
sobą	 grunt	 na	 głębokość	 prawie	 300	
metrów.	 Przebiegało	 to	 na	 dwa	 różne	
sposoby:

1)	pod	lodem	warstwy	ziemi	były	uwię-
zione,	jak	w	imadle:	z	góry	lód	dociskał	
na	 podłoże,	 od	 dołu	 dociskała	 ziemia.	
W	wyniku	tego	zostały	one	„wyrobione“,	
podobnie	 jak	ciasto	wyrabiane	 rękoma	
(ryc.	14).

2)	 przed	 lodem	 podłoże	 zostało	 roz-
kruszone	w	 inny	 sposób:	 warstwy	 były	

Ryc. 13: Lodowiec zniekształcił podłoże jak ludzka 
stopa podczas chodzenia po piasku.

Ryc. 12: Morena to nazwa nadana skałom 
transportowanym przez lodowiec. Tutaj, głazy 
narzutowe „pływają“ w glinie morenowej.  Osiągają 
rozmiary od 10 do 50 centymetrów.

Ryc. 11: Krajobraz Łuku Mużakowa podczas epoki lodowcowej.
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22	km	długości
20	km	szerokości
do	500	m	wysokości

fałdowanie	podłoża



wyciskane	do	przodu	i	w	górę.	Następ-
nie	 uległy	 złamaniu	 na	 duże	 kawałki	 i	
wypchnięte	stromo	ku	powierzchni.	Łu-
ski	 te,	 nazywane	 uskokami	 złamań	 lub	
przesunięciami,	poruszały	się	w	sposób	
podobny	do	ruchu	łopaty.	Są	one	ułożo-
ne	w	 połowie	 jedna	 na	 drugiej,	 co	wy-
glądem	przypomina	rybie	łuski	(ryc.	15).	
Na	 terenie	 Łuku	 Mużakowa	 mają	 one	
średnią	długość	od	200	do	250	metrów.	
Małe	mogą	mieć	tylko	50	metrów	długo-
ści.	 Największa	 znana	ma	 800	metrów	
długości.

Łuski	zostały	ściśnięte	i	spiętrzone	przed	
lodem	(z	przodu	lodowca),	tworząc	ścia-
nę	o	wysokości	od	100	do	180	metrów,	
nazywana	 moreną	 czołową.	 Ponieważ	
została	ona	również	ściśnięta	i	popchnię-
ta	przez	lodowiec,	nazywana	jest	more-
ną	 czołową	 spiętrzoną.	 Łuk	Mużakowa	
jest	właśnie	jej	przykładem.

W	 schronisku	 w	 Jerischke	 znajduje	 się	
model	 Lodowca	 Mużakowskiego	 prze-
suwany	 za	 pomocą	 korby	 (ryc.	 16).	W	
trakcie	 ruchu	 do	 przodu,	 jednocześnie	
zanurza	się	w	miękkiej	ziemi.	W	ten	spo-
sób	popycha	ziemię	do	przodu	i	do	góry,	
tworząc	ścianę.	W	ten	sposób	powstaje	
morena	czołowa.
Kiedy	lodowiec	się	topi,	woda	spływa	na	
jego	czole.	Zbiera	się	ona	w	rowie	mię-

Ryc. 14: Strzałki na rycinie pokazują, jak 
warstwy w ziemi zostały zaburzone przez lo-
dowiec: pod lodem uległy ściśnięciu. Warstwy 
przepływały bardzo powoli tworząc duże 
fałdy. Przed czołem lądolodu warstwy skalne 
rozpadły się na wielkie łuski, poukładane jedna 
na drugiej tworząc morenę spiętrzoną.

Ryc. 16: Wykorzystując model Lodowca Mużakowskiego w schronisku w Jerischke, uczniowie mogą 
samodzielnie stworzyć morenę czołową 

Ryc. 15: Skała macierzysta lodowca ściskana wzdłuż powierzchni w formie łopat, wyglądem przypomina 
łuski rybie, ułożone jedna na drugiej.
Rycina przedstawia kształtowanie się Łuku Mużakowa w trzech etapach:

górna część obrazu – dzisiejszy 
wygląd Łuku Mużakowa; młodsze 
lodowce oraz wiatry usuwały górne 
części łusek; rzeźba terenu została 
zniwelowana,

środkowa część obrazu – proces 
zsunięcia i układania łusek: lodowiec 
działa z kierunku czerwonej strzałki,

dolna część obrazu – warstwy skał, z 
węglem brunatnym włącznie, przed 
zaburzeniem przez lodowiec.

dzy	lodem	a	ścianą	moreny	czołowej.	Z	
czasem	 formułuje	 się	 jezioro	 lodowco-
we	 a	morena	 tworzy	 naturalną	 zaporę.	
W	 pewnym	 momencie	 ściana	 moreny	
czołowej	nie	jest	już	w	stanie	wytrzymać	
ciśnienia	wody	w	jeziorze	i	pęka.	Podob-
nie	 jak	w	 przypadku	 powodzi,	 gdy	wał	
przerywa	się	i	zalewa	pola	(ryc.	17).

Pęknięcie	 wału	 morenowego	 na	 Lo-
dowcu	 Mużakowskim	 było	 znacznie	
większym	wydarzeniem	niż	przełamanie	
wału	na	Odrze.	Woda	sięgała	 tu	ponad	
50,	może	nawet	100	metrów	wysokości.	
Brama,	 przez	 którą	 przepływała	 woda,	
miała	 tylko	2	do	3	 km	szerokości.	Siła,	
z	jaką	duża	ilość	wody	przebiła	się	przez	
mały	 otwór,	 była	 ogromna.	 Sytuację	 tę	
można	 porównać	 do	 ogromnej	 beczki	
w	wodą	deszczową,	w	której	nagle	wy-
ciąga	się	korek,	jak	np.	w	małej	wannie.	
Bramę	tę	można	zobaczyć	 jeszcze	dzi-
siaj	 pomiędzy	 miejscowościami	 Groß	
Düben	 i	 Halbendorf,	 która	 znana	 jest	
jako	bramą	morenową	k.	Düben	 (niem.	
Dübener	Moränentor).

Na	 południe	 od	 Lodowca	 Mużakow-
skiego	 woda	 zbierała	 się	 w	 szerokiej	
dolinie.	Stąd	płynęła	dalej	na	północny	
zachód,	 do	Morza	Północnego.	Dolina	
była	dużą	szeroką	niziną	z	wieloma	ma-
łymi	 odnogami	 rzek.	 Ten	 krajobraz	 na-
zywany	jest	pradoliną.
Pradolina	 wyglądała	 bardzo	 podobnie	
do	 dzisiejszego	 krajobrazu	 Szprewal-
du.	 Był	 to	 wilgotny,	 bagnisty	 nizinny	
teren,	poprzecinany	przez	wiele	małych	
rzek	 i	 potoków.	Podobny	 teren	można	
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jeszcze	 zobaczyć	 w	 rezerwacie	 przy-
rodyTrebendorfer	 Tiergarten	 niedaleko	
Weißwasser/O.L..

Inną	formą	krajobrazu	na	rycinie	i	w	tej	
okolicy	są	wydmy.	Pod	koniec	trzecie-
go	 i	 jednocześnie	ostatniego	zlodowa-
cenia	południowopolskiego	(Wisły)	sza-
lały	 zimowe	 burze	 śnieżne.	 Krajobraz	
był	 otwartą	 kamienisto	 –	 piaszczystą	
pustynią.	Nie	było	żadnego	 lasu,	który	
mógłby	utrzymać	gleby.	Wiatr	wydmu-
chiwał	 drobny	 piasek,	 który	 kilka	 kilo-
metrów	 dalej	 osiadł	 w	 postaci	 wydm.	
Te	 przesuwały	 się	 dalej	 jako	 tzw.	 wy-
dmy	ruchome,	poruszające	się	bardzo	
powoli	pod	wpływem	wiatru.	Na	przed-
niej	 stronie	 wydmy	 (tzw.	 strona	 Luv)	
wiatr	nasypywał	piasek	w	górę	wzgórza	

wydmowego,	 a	 na	 tylnej	 stronie	 (tzw.	
strona	Lee)	piasek	ponownie	opadał.

Wydmy	 są	 najmłodszą	 formacją	 geo-
logiczną	 w	 tym	 krajobrazie	 (ryc.	 18).	
Powstały	 one	 zaledwie	 około	 10	 000	
lat	 temu.	 Po	 ostatnim	 zlodowaceniu,	
klimat	 się	 ocieplał	 a	 lasy	 zaczęły	 po-
nownie	 rosnąć.	 Ruch	 wydm	 ustał	 w	
momencie	pojawienia	się	na	nich	roślin,	
które	 je	 utwierdziły.	 Dziś	 są	 one	w	 la-
sach	 i	 nie	od	 razu	można	 je	dostrzec.	
Większość	wydm	w	rejonie	Łuku	Muża-
kowa	znajduje	się	pomiędzy	Nochten	a	
Weißwasser/O.L.	(ryc.	19).	Pojedyncze,	
bardzo	ładne	wydmy	znajdują	się	rów-
nież	na	południowy	wschód	od	Łękni-
cy	 oraz	 niedaleko	Dużego	Stawu	 koło	
Tuplic.

Ryc. 17: Pęknięcie wału podczas zalania Odry w 1997 r. Zielona strzałka oznacza wał. Niebieskie strzałki 
pokazują, jak woda przepływa przez miejsce pęknięcie wału. 

Zdjęcie: Krajowy Urząd Środowiska Brandenburgii

Zbuduj	morenę

Wsyp piasek do płytkiego naczynia i 
wygładź go tak, aby powierzchnia była 
równa. Teraz napełnij worek wodą. 

Zawiąż mocno na górze, aby nic z nie-
go nie wyciekło! Teraz powoli przesuwaj 
worek po piasku w jednym kierunku. 

Worek foliowy nie może być mokry na 
zewnątrz. Możesz trochę naciskać pod-
czas pchania, lodowiec swoim ciężarem 
działał podobnie! Po wyjęciu worka po-
zostanie niewielka morena czołowa. W 
zależności od tego, jak ciężki był worek 
z wodą, taki odcisk pozostanie po wo-
reczku. Jest to „niecka“, z której osa-
dy zostały wyniesione przez lodowiec i 
osadzone po zatrzymaniu się lodu. 

W morenie czołowej znajdują się więc 
osady podłoża i czoła lodowca! Teraz 
wystarczy spuścić trochę lodowcowej 
wody i zbudować dolinę przełomową! 
W tym celu włóż „lodowiec“ z powrotem 
do naczynia. Teraz wystarczy widelcem 
przekuć worek z przodu, a więc z czo-
ła lodowca. Woda zacznie wypływać z 
lodowca. Tak zachowuje się lodowiec, 
gdy temperatura rośnie. 

Trzymaj worek w taki sposób, w jaki w 
naturze lodowiec opiera się o morenę 
czołową. Woda wypływa a następnie się 
spiętrza. Jednak w morenie zawsze jest 
jakiś słaby punkt - i to właśnie przez nie-
go przebija się w końcu woda z lodowca. 
Dzieje się tak, gdy ciśnienie wody jest 
tak duże, że nie ma ona ujścia. Spiętrzo-
na woda przebija się z dużą prędkością 
przez morenę. Najczęściej wypłukuje 
ona wiele osadów podziemnych, które 
ponownie odkładają się przed moreną.

experiment

Ryc. 18: Droga z Boxberg/O.L. do Weißwasser/O.L. przecinająca wydmę.
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W	tle	ryciny	widać	wulkany	na	Górnych	
Łużycach	 i	 w	 północnych	 Czechach.	
Były	 one	 aktywne	 około	 20	 milionów	
lat	 temu.	W	 tym	 czasie,	 zwanym	 trze-
ciorzędem,	powstały	również	warstwy	z	
węglem.	Na	 lądzie	 stałym	wulkany	dy-
miły	się	i	pluły	lawą,	gdzie	w	tym	samym	
czasie	 na	 skraju	 Morza	 Północnego	
tworzyły	 się	 torfowiska,	 z	 których	póź-
niej	powstał	węgiel	brunatny.
Od	 Górnych	 Łużyc	 po	 Rudawy	 (Sak-
sonia)	 i	północne	Czechy,	pozostałości	
tych	wulkanów	zachowały	się	do	dziś.	Z	
lawy	tych	ognistych	gór	powstały	twar-
de	 bazaltowe	 skały,	 dziś	 wydobywane	
w	 dużych	 kamieniołomach	 i	 wykorzy-
stywane	 głównie	 jako	materiał	 budow-
lany.
Lawa	 bazaltowa	 osiąga	 temperaturę	
do	 1200°C.	 Jest	 bardzo	 płynna	 i	 sze-
roko	rozlewa	się	po	powierzchni	ziemi.	
Wulkany	na	Big	 Island,	głównej	wyspie	

Ryc. 19: W tzw. cyfrowym modelu terenu najlepiej widać krajobraz wydmowy. Na rycinie widoczny jest 
odcinek krajobrazu o szerokości ok. 20 km. 

Zdjęcie: DGM Milan Geoservice GmbH

Ryc. 20: Bazaltowe kolumny z Górnych Łużyc 
zostały wykorzystane do kształtowania krajobrazu w 
Parku Kromlau.

Hawajów,	są	tego	znanym	przykładem.	
Gorąca,	 czerwono	 żarząca	 się	 lawa	
spływa	po	powierzchni	 lądu,	pokrywa-
jąc	wszystko	na	swojej	drodze	i	w	końcu	
krzepnie	w	czarną	bazaltową	skałę.	W	
miarę	schładzania	się	lawy,	jej	objętość	
zmniejsza	 się	 i	 kurczy:	 na	 powierzchni	
pokrytej	bazaltem	tworzą	się	pęknięcia.	
Przekształcają	się	one	w	kształty,	które	
często	są	sześciokątne	przypominające	
plaster	 miodu.	 Czasami	 mają	 również	
cztery,	 pięć,	 siedem	 lub	 osiem	 kątów.	
Wzór	 ten	 kontynuowany	 jest	 również	
wewnątrz	 płyty	 skalnej:	 gorąca	 masa	
skalna	 ochładza	 się	 wzdłuż	 tych	 ście-
żek,	 tworząc	kolumny.	Podczas	wydo-
bycia	bazaltu	w	kamieniołomie,	materiał	
skalny	rozpada	się	na	słupy.
Takie	bazaltowe	kolumny	spotkać	moż-
na	 na	 teren	 Łuku	 Mużakowa.	 Zostały	
one	 jednak	 przywiezione	 z	 wulkanicz-
nych	rejonów	Górnych	Łużyc	i	wykorzy-
stywane	 do	 projektowania	 krajobrazu.	
W	parku	w	Kromlau	 znaleźć	 je	można	
przy	moście	 i	w	grupach	nad	 jeziorem	
Rakotzsee	 (ryc.	 20),	 a	 także	 w	 wielu	
innych	miejscach	 (np.	 jako	materiał	do	
schodów).	W	Parku	w	Kromlau	można	
zobaczyć	bazalty,	pomimo	tego,	że	nie	
występują	tu	wulkany!
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Wydmy
Wydmy występujące na Łuku Mużako-
wa są tzw. wydmami parabolicznymi. 
W stosunku do ich szerokości, boki 
wydm lub odnóg bocznych są stosun-
kowo długie. Zewnętrzna strona wydm 
– przedstawiona na zdjęciu w ciemniej-
szym kolorze – jest bardziej stroma niż 
strona wewnętrzna (ryc. 19). Podczas 
formowania się wydm, wiatr – w sto-
sunku do grafiki – wiał z lewej strony. 
Wydmuchiwał on piasek w centralnej 
jej części w górę, wzdłuż płaskiej we-
wnętrznej krawędzi. Po dotarciu piasku 
do grzbietu wydmy, wiatr tracił swoją 
siłę transportową, a piasek osiadał na 
dnie zewnętrznej krawędzi wydmy. Z 
biegiem czasu w ten sposób wiatr prze-
nosił całą wydmę. Pozbawiona roślin-
ności, wewnętrzna część wydmy poru-
szała się szybciej niż boki wydmy, które 
były utrzymywane na ziemi przez wilgoć 
i słabą roślinność gruntową (trawę, ni-
skie krzewy itp.).
Na gładkiej i suchej powierzchni wydma 
miałaby inny kształt. Boki wydmy, które 
są tylko niewielką częścią w stosunku 
do jej całości i zawierają niewiele pia-
sku, poruszałyby się szybciej z kierun-
kiem wiatru niż wyższa i cięższa część 
środkowa. Taka wydma nazywana jest 
wydmą sierpową lub barchanem.
Obserwowane na tym terenie wydmy 
paraboliczne mają wysokość ponad 
10 metrów i długość od kilkudziesięciu 
do kilkuset metrów. Wydmy w pobliżu 
Nochten są geologicznie bardzo młode. 
Powstały pod koniec ostatniej epoki lo-
dowcowej (około 10.000 lat temu). Jako 
wydmy ruchome przemieszczały się aż 
do czasów epoki kamiennej. Największa 
część pola wydmowego przy Nochten 

znajduje się na poligonie wojskowym co 
uniemożliwia jego odwiedzenie. Droga 
federalna B156 między Weißwasser/O-
.L. a Boxberg/O.L. w kilku miejscach 
przecina pojedyncze wydmy. Żółte 
piaszczyste grzbiety widoczne są po le-
wej i prawej stronie drogi. Ponieważ na 
wydmach nie ma gleby, obszary o żół-
tym piasku są odsłonięte lub stopniowo 
zarastane przez suche trawy.
Ścieżka rowerowa Hermannsdorf bie-
gnie równolegle do głównej drogi B156 
na skraju kopalni odkrywkowej w Noch-
ten. W obszarze największej wydmy, 
którą przecina droga, na ścieżce rowe-
rowej umieszczona jest tablica informa-
cyjna.

Wulkany
Wracając do malowideł ściennych w 
schronisku w Jerischke, w prawym gór-
nym rogu dużego obrazu, w tle sche-
matycznie przedstawione są wulkany. 
Powstały, podobnie jak węgiel brunat-
ny, również w trzeciorzędzie. W nieco 
uproszczony sposób można powie-
dzieć, że w czasie tworzenia się węgla 
na brzegu morza, po stronie lądu sta-
łego aktywne były wulkany. Bazaltowy 
wulkanizm, spowodowany płytowymi 
procesami tektonicznymi w regionie 
śródziemnomorskim i związaną z tym 
początkową formacją górską w regio-
nie alpejskim (ruch płyty afrykańskiej w 
kierunku północnym, zderzenie z płytą 
euroazjatycką), rozciąga się od Górnych 
Łużyc przez Rudawy do północnych 
Czech. Twarda skała wulkaniczna była 
i jest wydobywana w dużych kamie-
niołomach, głównie jako żwir i materiał 
do budowy dróg. W saksońskim mia-

steczku Stolpen, niedaleko Drezna, 
można zobaczyć bardzo dobrze znany 
wulkaniczny krater, który jako wulkan 
był aktywny w trzeciorzędzie. Stolpen 
jest niezwykle ważnym pod względem 
geologicznym miejscem. Tu nadano 
oficjalną nazwę tej skały wulkanicznej, 
znanej dziś jako bazalt. Wizyty takich 
osobistości jak Georgius Agricola (za-
łożyciel nowoczesnej geologii i górnic-
twa), Abraham Gottlob Werner (mine-
ralog i założyciel geologii) czy Johann 
Wolfgang von Goethe (wszechstronny 
uczony) podkreślają znaczenie tej miej-
scowości w kręgach naukowych. Ostat-
nie badania wykazały jednak, że skała w 
Stolpen, z której w dużej mierze zbudo-
wany jest znajdujący się tam kompleks 
zamkowy, to tzw. bazanit. Uważa się, że 
jego skład chemiczny różni się od skła-
du chemicznego bazaltu. Dotyczyć to 
może również innych trzeciorzędowych 
wulkanów bazaltowych. W tym kontek-
ście nieszkodliwe jest zatem mówienie 
o skałach bazaltowych.
Po stronie czeskiej, zwłaszcza w ob-
szarze tzw. Rowu Ohrzy, po wybuchach 
wulkanów do dziś nie doszło do całko-
witego ochłodzenia skorupy ziemskiej 
na jej niższych poziomach. W słynnych 
czeskich miastach uzdrowiskowych 
tj. Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie i 
Franciszkowe Łaźnie pojawiają się cie-
płe źródła, które do dziś kojarzone są z 
wulkanizmem. Są to źródła mineralne, 
których działanie lecznicze wykorzy-
stywane jest w uzdrowiskach i kąpieli-
skach. Występowanie takich ciepłych 
źródeł (termalnych) nazywane jest w 
terminologii technicznej zjawiskiem po-
wulkanicznym.

info

Wydma śródlądowa
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morena	czołowa

sandr

morena denna

lód

Morena	denna,	morena	czołowa	 i	 pra-
dolina	 tworzą	 razem	 krajobraz	 polo-
dowcowy	(ryc.	21).	W	jego	skład	wcho-
dzą	również	inne	formy	krajobrazu,	np.	
sandry.	 Na	 Łuku	 Mużakowa	 trudno	 je	
dostrzec,	gdyż	są	zbyt	płaskie.
Formy	 polodowcowe	 zostały	 zidentyfi-
kowane	ponad	100	 lat	 temu	w	Alpach	
przez	dwóch	geologów.	Byli	to	Albrecht	
Penck	i	Eduard	Brückner.	Ich	podręcz-

1.4		FOrMy	pOLODOWcOWe
nik	 „Alpy	w	 epoce	 lodowcowej“	 został	
wydany	w	 latach	1901–1909	w	 trzech	
tomach.	W	nim	po	raz	pierwszy	opisane	
zostały	formy	polodowcowe.
Podczas	przesuwania	się	lądolodu	(tzw.	
transgresji	 bądź	 awansu	 lodowca)	 po-
wstają	nowe	formy	polodowcowe	skła-
dająca	 się	 z	 moreny	 dennej,	 moreny	
czołowej	 i	 pradoliny	 (i	 ewentualnie	 in-
nych	elementów).	Na	terenie	Łuku	Mu-

żakowa	dwie	moreny	czołowe	leżą	jed-
na	na	drugiej	w	tym	samym	miejscu.	W	
okresie	 zlodowacenia	 południowopol-
skiego,	 ok.	 350.000	 lat	 temu	 powstał	
najpierw	 Łuk	Mużakowa	 jako	 spiętrzo-
na	morena	 czołowa.	Około	 140	 –	 130	
tys.	lat	temu,	w	młodszej	części	okresu	
zlodowacenia	środkowopolskiego	zwa-
nego	stadiałem	Warty,	ukształtowała	się	
druga	morena	czołowa.

Ryc. 21: Formy morfologiczne przerysowane z oryginalnej ilustracji PENCK & BRÜCKNER (1909).

Na	rycinie	widać,	że	pradolinę	zamiesz-
kiwało	 osiem	gatunków	wielkich	 zwie-
rząt,	 które	 właściwie	 nie	 są	 zaliczone	
do	epoki	zlodowacenia.	Między	zlodo-
waceniem	 środkowo–	 a	 północnopol-
skim,	ok.	120.000	 lat	temu	trwał	 inter-
glacjał,	zwany	eemskim	(Eem	=	nazwa	
rzeki	 w	 Holandii).	 Wówczas	 w	 rejonie	
miasta	Forst	istniało	olbrzymie	pojezie-
rze.	 Część	 jezior	 przekształcała	 się	 w	
bagna,	 które	następnie	 stały	 się	 torfo-
wiskami.	I	tu	zaczął	się	proces	tworze-
nia	się	węgla,	zwany	uwęgleniem.

W	 torfowiskach	 w	 pobliżu	 Forst	 (Lau-
sitz)	 zachowały	 się	 skamieniałości.	 Są	
to	 ślady	 i	 pozostałości	 po	 martwych	
istotach	 żywych	 (zwierzętach	 oraz	 ro-
ślin),	które	są	starsze	niż	10	000	lat,	a	
więc	nie	pochodzą	z	holocenu	(obecne-
go	interglacjału).	Żyły	one	w	czasie,	gdy	
powstawały	 warstwy,	 w	 których	 dziś	
znajdują	się	ich	kości.	W	sumie	odkryto	
skamieniałości	 ośmiu	 gatunków	 ssa-

1.5	 SKaMieniaŁOści

ków,	z	których	wszystkie	są	przedsta-
wione	na	obrazie:	mamuta	włochatego,	
konia,	 dzikiego	 bydła,	 jelenia	 olbrzy-
miego,	 nosorożca	 włochatego,	 łosia,	
hieny	i	lisa.	Z	większości	z	tych	zwierząt	
przetrwało	 tylko	 kilka	 kości.	 Z	 olbrzy-

miego	jelenia,	zachowało	się	tylko	duże	
poroże.	To	wystarczy,	aby	udowodnić,	
że	żyło	tam	całe	zwierzę,	a	wraz	z	nim	
towarzyszące	 mu	 stado.	 Oczywiście,	
mamut	 jest	 szczególnie	 interesujący	
(ryc.	22).

jezioro

jezioro jezioro

12

Ryc. 22: Rysunek szkieletu mamuta z 
Klinge. Zachowane elementy są  
zaznaczone na czarno. 

FISCHER (1996)



W	 kopalni	 iłów	 w	 pobliżu	 wsi	 Klinge	
koło	 Forst	 znaleziono	 szczątki	 kostne	
co	 najmniej	 czterech	 włochatych	 ma-
mutów.	W	1903	 r.	 spostrzegawczy	 ro-
botnicy	 odkryli	 w	 glinianym	 wyrobisku	
prawie	 kompletny	 szkielet	 mamuta.	
„Prawie	 kompletny“	 oznacza,	 że	 około	
2/3	wszystkich	kości	zostało	zachowa-
nych.	Z	dwóch	dużych	kłów	znaleziono	
tylko	 jeden	mały	 jego	czubek	o	długo-
ści	około	20	centymetrów.	Odnaleziona	
czaszka	niestety,	z	biegiem	czasu	uległa	
rozkładowi.	Kości,	które	się	zachowały,	
zostały	w	międzyczasie	bardzo	dobrze	
zakonserwowane	 (=	 uwolnione	 z	 po-
zostałego	 materiału	 skalnego,	 który	 je	
otaczał).	Przechowywane	są	w	Muzeum	
Przyrodniczym	w	Berlinie.

W	2001	roku	zrekonstruowano	szkielet	
mamuta	i	dodano	brakujące	kości.	Wy-
konana	 kopia	 (odlew)	 całego	 szkieletu	
została	 umieszczona	 w	 budynku	 Sta-
rostwa	powiatowego	Sprewa	–	Nysa	w	
Forst	(Lausitz)	(ryc.	23).

Ponieważ	w	wyniku	badań	okazało	się,	
że	mamut	był	zwierzęciem	płci	żeńskiej,	
otrzymał	imię	Zuzia	Kieł.	Dziś	znany	jest	
jako	maskotka	Geoparku	(ryc.	24).

Zuzia	 miała	 około	 45	 do	 50	 lat,	 kiedy	
zmarła,	 co	w	przypadku	mamutów	nie	
oznacza,	 że	 są	 starym	 zwierzęciem.	 Z	
natury	samice	są	mniejsze	od	samców.	
Ponieważ	 Zuzia	 była	 jeszcze	młoda,	 a	
jako	 samica	 mamuta	 –	 niejako	 dziew-
czynka	–	była	stosunkowo	małym	zwie-
rzęciem:	jej	wysokość	w	kłębie	wynosiła	
około	2,75	metra.

Normalnym	jest,	że	zwierzęta	na	wolno-
ści	 –	 tak	 jak	 Zuzia	 –	 są	 zjadane	 przez	
drapieżniki	 po	 ich	 śmierci.	 Takimi	 dra-
pieżnikami	mogą	być	np.	hieny.	Wtedy	

Ryc. 25: Tak wyglądałaby Mamut Zuzia,   
gdy jeszcze żyła.
 Grafika: N. Anspach

1.6	 MaMuT	ZuZia	KieŁ:	
	 WyjąTKOWa	SKaMieLina

pozostają	 tylko	 nieliczne	 kości.	 Jed-
nak	 ten	mamut	nie	został	zjedzony	 lub	
w	 inny	 sposób	 zniszczony	 po	 swojej	
śmierci.	 Zuzia	 zapadła	 się	w	 błocie	 na	
skraju	jeziora,	nie	mogąc	z	niego	wyjść,	
utonęła.	W	 taki	 sposób	 jej	 szkielet	 zo-
stał	zachowany	w	warstwach	torfu.

Z	czasem	woda	w	bagnie	zabarwiła	 jej	
kości	 na	 ciemnobrązowy,	 prawie	 czar-
ny	kolor.	Wraz	z	kośćmi	zachowały	się	

także	szczątki	roślin,	np.	drewno,	liście	
i	pyłki.

Z	 pyłku	 brzozy	 wynikło,	 że	 ówczesny	
klimat	był	 o	dwa	stopnie	cieplejszy	niż	
obecnie.	 To	 znaczy,	 że	 Zuzia	 nie	 żyła	
podczas	 glacjału,	 a	 interglacjału.	 Ma-
muty	nie	były	więc	wyłącznie	zwierzęta-
mi	z	okresu	zlodowaceń,	 jak	uważano,	
lecz	 niekiedy	 żyły	 też	 zapewne	 w	 cie-
plejszych	czasach	(ryc.	25).

Ryc. 23: Szkielet Zuzi Kieł w 
budynku Starostwa powiato-
wego w Forst (Lausitz). Nie 
są to jednak oryginalny szkie-
let, lecz jego odlew. Bardzo 
często pokazywane są w 
muzeach i na wystawach 
zamiast bardzo cennych 
oryginałów. Prawdziwe kości 
Zuzi przechowywane są w 
Muzeum Przyrodniczym w 
Berlinie.

Ryc. 24: Zuzia Kieł jako maskotka Geo-
parku.
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2.	surowce	
	 Łuku	Mużakowa

Ryc. 26: Przemysł wydobywczy i przetwórczy surowców na Łuku Mużakowa.  Szkic: M. Kupetz, grafika: N. Anspach 

Objaśnienie	ryciny	„Surowce	Łuku	Mużakowa”

Na grafice, po prawej stronie od drzwi 
wejściowych, w Schronisku Młodzie-
żowym w Jerischke, przedstawiono 
wydobycie różnych surowców i zwią-
zane z nim gałęzie przemysłu, które 
rozwinęły się na terenie Łuku Muża-
kowa (ryc. 26). W czasie zlodowace-
nia południowopolskiego, Lodowiec 
Mużakowski w rejonie Łuku Muża-
kowa spiętrzył warstwy w głębi ziemi 
tworząc fałdy i łuski. Eksperci mówią, 
że zostały one spiętrzone.

Zazwyczaj poszczególne warstwy 
piasku, gliny i węgla brunatnego 
leżą płasko (poziomo) jedna na dru-
giej. Wygląda to jak stos książek, 
gdzie każda z nich jest inną warstwą. 
Ze względu na nacisk lodowca na 
podłoże i ruch płynący z mas lodu, 
warstwy zostały sfałdowane i uło-
żone stromo, które na tym obrazie 
widoczne są w dolnej jego części. 
Przekrój ten obrazuje, jak ułożone są 
warstwy pod powierzchnią ziemi. Są 

one bardzo nachylone i górną czę-
ścią docierają do powierzchni ziemi. 
To dzięki temu spiętrzeniu, od cza-
sów starożytnych ludzie mogli zna-
leźć na powierzchni ziemi surowce, 
takie jak węgiel brunatny czy piasek 
szklarski. Gdyby nie zostały spiętrzo-
ne, znajdowałyby się na głębokości 
50, 100 lub nawet 200 metrów. Były 
to dogodne warunki dla stosunkowo 
prostego wydobycia surowców na 
obszarze Łuku Mużakowa.

info
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Górna	część	zdjęcia	pokazuje,	jakie	ro-
dzaje	 surowców	 wydobywane	 były	 na	
terenie	 Łuku	 Mużakowa.	 Już	 400	 lat	
temu	wydobywano	 iły	ałunowe	 i	wyko-
rzystano	 je	 do	produkcji	 ałunu.	 Iły	 ału-
nowe,	świeżo	po	wydobyciu,	są	czarną	
mazistą	masą.	Jako	świeża	glina	może	
być	ugniatana	jak	ciasto.	Wydobywano	
ją	za	pomocą	prostych	narzędzi,	takich	
jak	 łopata	 i	 taczka,	w	otwartych	wyro-
biskach	na	powierzchni	ziemi	 (tzw.	ko-
palniach	odkrywkowych)	 lub	w	małych	
kopalniach	 podziemnych.	 Iły	 ałunowe	
początkowo	 nie	 zawierają	 soli	 ałuno-
wych,	 a	 jedynie	 związek	 chemiczny	
siarczku	żelaza	(wzór	chemiczny:	FeS₂),	
który	 jest	drobno	rozłożony	w	glinie.	Są	
to	bardzo	małe	kryształy	minerałów	piry-
tu	(zwanego	również	iskrzykiem	lub	zło-
tem	głupców)	i	markasytu.	Gromadzono	
je	przez	dłuższy	czas	(przeważnie	przez	
zimę)	 na	 niewielkich	 usypiskach	 (hał-
dach)	w	celu	poddawania	ich	procesom	
wietrzenia	(ryc.	27).	W	tym	czasie	nara-
żone	były	na	działanie	czynników	atmos-
ferycznych.	 Minerały	 pirytu	 i	 markasytu	
rozkładały	się	pod	wpływem	tlenu	w	po-
wietrzu	i	wody	deszczowej.	Materiał	gli-
niasty	też	ulegał	zwietrzeniu.	Z	tych	wie-
trzejących	produktów	powstawał	ałun.

Zwietrzałe	 iły	 ałunowe	 ulegały	 wymywa-
niu.	Rozpuszczone	w	wodzie,	odparowa-
ły	do	postaci	stałej	soli	(ryc.	28).	

Chemicznie	 rzecz	 biorąc,	 ałun	 jest	
uwodnionym	 siarczanem	 potasu	 i	 glinu	
[KAl(SO4)2	·	12	H2O].
Tlenek	 glinu	 był	 wcześniej	 wykorzysty-
wany	do	garbowania	skór	zwierzęcych,	
farbowania	 tkanin,	a	 także	do	sklejania	
papieru.	Obecnie	wydobywanie	iłów	ału-
nowych	 nie	ma	 już	większego	 znacze-
nia:	sól	produkowana	jest	w	czysto	che-
miczno	–	techniczny	sposób	(ryc.	29).

Ryc. 27: Iły ałunowe eksploatowane były w 
małych kopalniach i w celu poddawania ich 

procesom wietrzenia, składowane były na 
niewielkich usypiskach (hałdach).

Ryc. 29: Historyczne zdjęcie zakładu przetwórczego ałunu w Bad Muskau ok. 1850 roku. Litografia Eduarda Sachse.  Archiwum: Fundacja Parku Księcia Pücklera

Ryc. 28: Sztucznie wytworzone kryształy ałunu.

2.1		iŁy	aŁunOWe2.1		iŁy	aŁunOWe
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2.3		ruDa	DarniOWa
Gdy	bogata	w	żelazo	woda	źródlana	ma	
kontakt	z	tlenem	zawartym	w	powietrzu	
lub	gdy	w	wodzie	żyją	pewne	bakterie,	
bezbarwne	 jony	 żelaza	 (II)	 zamieniają	
się	w	czerwono	–	brązowe	jony	żelaza	

(III).	Te	łączą	się	z	jonami	tlenu	i	wodo-
rotlenków,	tworząc	tlenki	i	wodorotlen-
ki	 żelaza.	Nie	są	one	 rozpuszczalne	w	
wodzie,	 dlatego	wytrącane	 są	 z	wody	
w	postaci	czerwono	–	brązowych	pła-

Ryc. 32: Ruda darniowa z Boxberg, szerokość 
kawałka wynosi 21 cm.

źródeł,	z	czego	około	połowa	to	źródła	
mineralne.	 Większość	 z	 nich	 znajduje	
się	na	dwóch	zboczach	zwróconych	w	
kierunku	Nysy	Łużyckiej	(ryc.	31).

2.2		ŹróDŁa	MineraLne
W	związku	z	wytwarzaniem	soli	ałuno-
wych,	 siarczek	 żelazowy	 poddawany	
jest	 sztucznemu	 procesowi	 wietrze-
nia.	 Naturalnie	 odbywa	 się	 to	 również	
na	powierzchni	 ziemi,	 lecz	wtedy	 trwa	
znacznie	 dłużej.	 Podczas	 tego	 proce-
su,	siarczek	żelazowy	staje	się	siarcza-
nem	 żelaza	 (wzór	 chemiczny:	 FeSO4)	
poprzez	absorpcję	tlenu.	Nazywa	się	to	
utlenianiem.	Woda	ma	 kwaśny	 i	 nieja-
ko	żelazowy	posmak.	Taka	woda	może	
występować	 w	 źródłach,	 które	 nazy-

wane	 są	 „źródłami	 wód	 mineralnych”.	
W	 tym	 przypadku	 są	 to	 źródła	 zawie-
rające	siarczan	żelaza.	W	Bad	Muskau	
dwa	 z	 tych	 źródeł	 są	wykorzystywane	
jako	źródła	lecznicze	już	od	połowy	XIX	
wieku.	 Stąd	 przedrostek	 „Bad“	 (niem.	
kurort,	 uzdrowisko)	 przy	 nazwie	 miej-
scowości,	wskazujący	na	istnienie	lecz-
niczych	 lub	 uzdrowiskowych	 źródeł.	
Jedno	z	nich	w	Bad	Muskau,	Herman-
nsbrunnen	(studnia	Hermanna),	zostało	
zniszczone	w	czasie	II	wojny	światowe.	

Drugie	 źródełko	 nosi	 nazwę	
Badequelle	 (źródło	 uzdrowi-
skowe)	i	nadal	wykorzystywane	
jest	 do	 kuracji	 kąpielowych.	
Na	 wschód	 od	 Łęknicy	 znaj-
dują	 się	 dwa	 miejsca,	 gdzie	
na	 dużych,	 nie	 zarośniętych	
powierzchniach	 piasku	 wybija	
kilka	 źródeł	 (ryc.	 30).	 Często	
jednak	 takie	 źródła	 są	 zaro-
śnięte	trawą	i	krzewami,	przez	
co	 rzeczywisty	 odpływ	 wody	
jest	 trudny	 lub	niemożliwy	do	
dostrzeżenia.
W	sumie	na	terenie	Łuku	Mu-
żakowa	znajduje	się	około	30	

Ryc. 30: Na terenie dawnej kopalni 
węgla brunatnego „Babina“ koło Łęknicy 
znajdują się duże źródła mineralne. 

Ryc. 31: Źródła przygraniczne (niem. Grenzer-
quelle) koło Pusack w dolinie Nysy są ulubionym 
celem wycieczek gości Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego.

tów.	Woda	ma	wtedy	rdzawo	–	brązo-
wy	kolor	i	zawiera	osadzający	się	czer-
wono	–	brązowy	szlam	żelazowy.	Nowo	
utworzone	 minerały	 żelaza	 pokrywają	
warstwą	rdzy	glebę	i	rośliny.	Ten	proces	
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węgiel	drzewny

ruda	żelaza

piec	gliniany

surówka	hutnicza

kotlinka

żużel

wiatr

1.300 – 1.400°C

200°C

Ryc. 35: Wytopiony w piecu dymarkowym kawałek żużla, wykorzystany w ruinach wieży w Trzebielu, 
szerokość kawałka wynosi 16 cm. Później żelazo wytapiane było w tzw. hucie Keula. Aby zapewnić pilnie 
potrzebne zaopatrzenie w wodę, w pobliżu Weißwasser/O.L. utworzono sztuczny zbiornik Braunsteich.

Ryc. 33: Rysunkowa rekonstrukcja celtyckiego pieca dymarkowego. Szkic: Wolfgang Koschke, 2002

daje	 początek	 powstawania	 rudy	
żelaza,	 znanej	 jako	 ruda	 darnio-
wa.	 Termin	 opisuje	 tworzenie	 się	
rudy	żelaza	bezpośrednio	pod	po-
wierzchnią	ziemi	na	wysokości	dar-
ni.	W	przeszłości	w	kilku	miejscach	
na	 terenie	 Łuku	 Mużakowa	 istniały	
niewielkie	 złoża	 rudy	 darniowej,	 tj.	
w	pobliżu	wsi	Keula,	która	obecnie	
jest	 dzielnicą	 Krauschwitz	 oraz	 w	
Boxberg	(ryc.	32).

Ruda	 darniowa	 jest	 najstarszym	
surowcem	 mineralnym	 wykorzy-
stywanym	 przez	 człowieka	 na	
terenie	 Łuku	 Mużakowa,	 bo	 już	
od	 2.000	 lat.	 Do	 pieca	wkładano	
kawałek	 rudy	 darniowej	 oraz	wę-
giel	drzewny	a	po	kilku	godzinach	
z	 dolnej	 części	 pieca	 wypływało	
ciekłe	 żelazo.	 Takiego	 typu	 piec	
zwany	 jest	 dymarką	 lub	 piecem	
dymarkowy	 („Rennofen”)	 (ryc.	
33).	 Niemiecka	 nazwa	 pochodzi	
od	 czasownika	 „rinnen	=	 rennen”	
(pływać	 –	wypływać).	W	muzeum	
w	Sagar	zrekonstruowano	taki	hi-
storyczny	 piec.	Regularnie	 (raz	w	
roku)	 odbywają	 się	 pokazy	 pracy	
pieca,	a	zwiedzający	mogą	zoba-
czyć,	jak	w	przeszłości	wytapiano	
żelazo.	 (ryc.	34).	Narzędzia	 z	po-
czątków	 wytopu	 żelaza	 niestety	
nie	 zostały	 zachowane.	 Czasami	
jednak	znajdowane	są	resztki	żuż-
la	(ryc.	35).

Ryc. 34: W muzeum w Sagar w zrekonstruowa-
nym piecu wytapiano żelazo.
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2.4		WęGieL	brunaTny
Najważniejszym	surowcem	na	Łuku	Muża-
kowa	był	węgiel	brunatny.	
W	latach	1843	–	1973	węgiel	brunatny	wy-
dobywany	był	w	około	80	–	90	kopalinach.	
Dokładna	 ich	 liczba	nie	 jest	 już	dziś	zna-
na.	Wiele	z	nich	zostało	sprzedanych	kilka	
razy,	inne	były	prowadzone	pod	jedną	na-
zwą.	Nie	wiadomo	już,	czy	niektóre	z	pól	

kopalnianych	 mają	 tylko	 nazwę	 kopalń,	
czy	też	rzeczywiście	na	tym	obszarze	mia-
ło	miejsce	wydobycie	węgla	brunatnego.

Najstarszą	 kopalnią	 węgla	 brunatnego	
była	kopalnia	„Julius“	w	pobliżu	Friedrich-
shain,	 w	 brandenburskiej	 części	 Łuku	
Mużakowa.	 Kopalnia	 „Conrad“	 niedaleko	

Ryc. 36: Węgiel brunatny wydobywany był metodą podziemną. Następnie transportowany na 
powierzchnię i dalej przetwarzany.

Groß	 Kölzig	 działała	 najdłużej:	 w	 latach	
1860	–	1959,	dokładnie	99	lat	i	9	miesię-
cy.	 Ostatnia	 kopalnia,	 którą	 zamknięto,	
była	kopalnia	„Przyjaźń	Narodów“	w	pobli-
żu	Łęknicy	w	polskiej	części	dzisiejszego	
Geoparku.	Przed	wojną	nosiła	nazwę	„Ba-
bina“,	co	w	 języku	serbołużyckim	znaczy	
„babcia“.	
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Ryc. 37: Węgiel brunatny, który 
jest pozyskiwany bezpośrednio 
z kopalni i nie został jeszcze 
poddany dalszej obróbce, 
nazywany jest surowym węglem 
brunatnym.

W	 XIX	 wieku	 i	 w	 pierwszych	 latach	 30	
–	 tych	 XX	wieku,	węgiel	 brunatny	wydo-
bywany	 był	 głównie	 metodą	 podziemną.	
Duże	 kopalnie	 odkrywkowe,	 jak	 je	 dziś	
znamy,	nie	istniały	w	tamtym	czasie.	Wte-
dy	nie	 było	 jeszcze	możliwe	 zbudowanie	
silnych	pomp	do	podnoszenia	(=	wypom-
powywania)	penetrujących	korytarzy	wód	
gruntowych	 w	 celu	 wydobycia	 węgla	 z	
niezalanej	 odkrywki.	 Dlatego	 też	 wbija-
no	 w	 ziemię	 wały	 pionowe,	 przez	 które	
można	 było	 dotrzeć	 do	 pokładu	 węgla	
brunatnego	 (=	 warstwy	 węgla	 brunatne-
go).	 Zazwyczaj,	 napędzane	 obok	 siebie	
były	dwa	szyby	(ryc.	36).	Jeden	służył	do	
celów	 transportu	 urobku	 –	 wchodząc	 w	
szyb	górnicy	przedostawali	się	do	kopal-
ni.	 Przez	 ten	 szyb	wydobywano	 również	
węgiel	 brunatny.	 Drugi	 szyb	 był	 szybem	
wentylacyjnym.	Używano	go	do	wentylacji	
wyrobiska	 (=	kopalni).	Kiedy	górnicy	pra-
cowali	 pod	 ziemią,	 używali	 tlenu	 atmos-
ferycznego.	 Dlatego	 świeże	 powietrze	
musiało	być	cały	czas	doprowadzane	do	
kopalni.

Zadaniem	 szybu	 wentylacyjnego	 było	
więc	doprowadzenie	świeżego	powietrza	
do	kopalni.	Zwykle	na	wyjściu	z	wału	wen-
tylacyjnego	instalowany	był	duży	wentyla-
tor,	tzw.	głowica	wału.	Wentylator	zasysał	
powietrze	z	wału.	W	wyniku	 tego	świeże	
powietrze	 przepływało	 przez	 wał	 do	 ko-
palni.	Tak	utworzono	stabilny	obwód	wen-
tylacyjny.

Na	 powierzchni	 ziemi	 zwykle	 znajdowała	
się	 wieża	 wydobywcza	 z	 dużą	 obrotni-
cą,	 przez	 którą	 opuszczano	 do	 kopalni	
na	 linie	klatkę	szybową.	Przy	pomocy	 tej	
konstrukcji	 wydobywano	 z	 kopalni	 wę-
giel	brunatny.	Były	 to	wieże	o	konstrukcji	
metalowej	wyglądające	podobnie	do	dzi-
siejszych	słupów	wysokiego	napięcia	(ryc.	
38).	 Podobne	 wieże	 znajdują	 się	 np.	 w	
Zagłębiu	 Ruhry	 (Niemcy)	 lub	 na	 Górnym	
Śląsku	w	kopalniach	węgla	kamiennego.
Nie	wiadomo,	czy	na	terenie	Łuku	Mużako-
wa	wydobywano	węgiel	brunatny	w	kopal-
niach	podziemnych.	 Istnieją	 istotne	różnice	
między	 górnictwem	 podziemnym	 węgla	
kamiennego	 i	 brunatnego:	 węgiel	 kamien-
ny	 wydobywany	 był	 na	 głębokości	 ponad	
1000	 metrów.	 Dla	 porównania,	 kopalnie	
węgla	 brunatnego	 miały	 zazwyczaj	 głębo-
kość	mniejszą	niż	100	metrów.	Najgłębsze	
wydobycie	na	terenie	Łuku	Mużakowa	miało	
miejsce	w	kopalni	 „Conrad“.	W	1898	 roku	
szyb	 w	 kopalni	 „Elisenmulde”	 miał	 107	 m	
głębokości.	 Z	 szybów	 prowadziły	 boczne	
chodniki	 w	 kierunku	 pokładu	 węgla.	 Takie	
chodniki	w	języku	górniczym	zwane	są	po-
ziomami	wydobywczymi.	We	wspomnianej	
kopalni	 „Elisenmulde”	 istniały	 22	 poziomy	
wydobywcze	położone	jeden	na	drugim.
Od	 około	 1920	 r.	 na	 obszarze	 Łuku	Mu-
żakowa	 istniały	 również	 większe	 kopalnie	
odkrywkowe.	 W	 dawnych	 odkrywkach,	
węgiel	brunatny	wydobywano	ręcznie	ura-
biając	 go	 oskardem	 ze	 ściany	 (pokładu)	
(ryc.	39).

Ryc. 39: Górnicy ręcznie urabiali węgiel ze ściany 
(pokładu).

grafika: N. Anspach

Ryc. 38: Typowy szyb wydobywczy w kopalni 
„Conrad“ w okolicach miejscowości Groß Kölzig. 
Zdjęcie wykonano ok. 1953 r. Dzisiaj na terenie 
Łuku Mużakowa nie ma już żadnych wież wydo-
bywczych.
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Największą	 kopalnią	 odkrywkową	 węgla	
brunatnego	na	Łuku	Mużakowa	była	kopal-
nia	„Frieden“	w	pobliżu	Halbendorf	(ryc.	40)	
która	 działała	w	 latach	 1961	 –	 1970.	Wy-
dobycie	 odbywało	 się	 za	 pomocą	 małych	
koparek	 kubełkowo	 –	 łańcuchowych.	 Dziś	
dawne	wyrobisko	 tej	 kopalni	 odkrywkowej	

kaflowych	i	kuchenek	w	mieszkaniach.	Jed-
nak	większość	węgla	brunatnego	była	spa-
lana	w	celu	wytworzenia	energii	elektrycznej	
w	elektrowniach.

Ryc. 41: Pracownicy brykietowni kopalni „Conrad“ w pobliżu Groß Kölzig układają gotowe do transportu 
brykiety z węgla brunatnego.

Ryc. 42: Brykiety z węgla brunatnego z 
kopalni „Conrad“.

Ryc. 40: W kopalni odkrywkowej „Frieden“ koło Halbendorf węgiel brunatny wydobywany był małymi pogłębiaczami kubełkowymi. Zdjęcie z około 1963 roku.

wypełnione	jest	wodą	i	znane	jako	jezioro	
Halbendorf.	Plaże	na	tym	jeziorem	są	po-
pularnymi	kąpieliskami.

Część	wydobytego	węgla	 była	 prasowana	
w	brykietowniach	(ryc.	41).	Do	1990	r.	bry-
kiety	stosowane	były	do	ogrzewania	pieców	
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info

Ryc. 43: Krajobraz torfowiska w miocenie na Łużycach, z którego powstał węgiel brunatny.  Projekt: J. Rascher & L. Richter, Grafika: F. Stein

Wahania poziomu morza powodowały 
powstawanie bagien w strefach brze-
gowych. Takie zmiany poziomu morza 
mogą być wywołane przez wypiętrza-
nie i osiadanie kontynentów, np. przez 
aktywność wulkaniczną na dnie oce-
anu, fałdowanie gór lub przez groma-
dzenie się i topnienie mas lodowych. 
Na bagnach rosły niewyobrażalne 
ilości roślin. Martwe rośliny i drzewa 
przewracały się i tonęły. Ponieważ nie 
miały dostępu do tlenu, nie ulegały 
rozkładowi. W ten sposób powstała 
warstwa torfu: masy roślinne ułożone 
jedna na drugiej, ściśnięte własnym 

ciężarem i zagęszczone. Z biegiem 
czasu, tj. w ciągu tysiącleci i milionów 
lat, region ten był raz po raz zalewany 
przez morze. Na warstwie torfu osa-
dzały się gruz, muł, piasek i glina. Gdy 
tylko morze ponownie się cofnęło, 
nowe rośliny zasiedliły żyzną glebę i 
proces rozpoczął się od nowa. Z każ-
dą kolejną odkładaną warstwą wzra-
stał nacisk na podłoże. Ciężar po-
szczególnych warstw ziemi wycisnął 
z roślin składniki płynne i gazowe – 
głównie wodę i tlen, ale także metan. 
W ten sposób na przestrzeni milionów 
lat torf stał się węglem brunatnym.

Węgiel	 brunatny	w	 tym	 regionie	 powstał	
około	 20	milionów	 lat	 temu	w	miocenie,	
okresie	 trzeciorzędu.	 W	 tym	 czasie	 Łu-
życe	znajdowały	się	na	skraju	 rozległego	
morza,	którym	było	wówczas	Morze	Pół-
nocne.	 W	 ciepłym	 i	 wilgotnym	 klimacie	
rozwinęły	się	lasy	i	torfowiska	węgla	bru-
natnego.	Rosły	tu	drzewa	iglaste,	takie	jak	
sekwoje,	chińskie	cyprysy	bagienne	i	so-
sny,	a	także	drzewa	liściaste,	takie	jak	ma-
gnolie	(tulipanowce)	i	wawrzyny	szlachet-
ne	(drzewo	laurowe).	Mniejszymi	roślinami	
były	na	przykład	krzewy	rododendronów	i	
palmy	drzewa	laurowego	(ryc.	43).
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2.5		piaSeK	SZKLarSKi
Poniżej	pokładu	węgla	brunatnego	znaj-
duje	się	warstwa	bardzo	czystego,	pra-
wie	białego	piasku.	Razem	z	wapniem	i	
potażem	(jako	topnik	obniżający	tempe-
raturę	topnienia),	piasek	ten	używany	był	
do	produkcji	 szkła.	Dlatego	 nazywa	 się	
go	piaskiem	szklarskim.

Szklarze	 przybyli	 na	 ten	 teren	 z	 Czech	
w	 połowie	 XVIII	 wieku.	 Oprócz	 piasku	
szklarskiego,	 wapna	 i	 potażu,	 topienie	
szkła	 wymagało	 dużo	 energii.	 W	 ów-
czesnych	 czasach	 energia	 generowana	
była	głównie	przez	spalanie	drewna.	Ze	
względu	 na	 duże	 zapotrzebowanie	 na	
ten	surowiec,	hutnicy	wycięli	i	spalili	pra-
wie	 wszystkie	 czeskie	 lasy	 i	 z	 czasem	
przenieśli	się	na	północ.	W	rejonie	Łuku	
Mużakowa	 znaleziono	 zarówno	 piasek	
szklarski,	 jak	 i	mnóstwo	drewna.	Z	tych	
powodów	osiedlili	się	właśnie	tutaj.	Póź-
niej	szklarze	pozyskiwali	piasek	kwarco-
wy	z	okolic	Hosena	i	Hohenbocka	(koło	
Senftenberg),	który	był	lepszej	jakości.	W	
sumie	na	terenie	Łuku	Mużakowa	z	bie-
giem	czasu	działało	ponad	30	hut	szkła.

Ryc. 44: Butelki z lat 40–tych XX wieku do użytku w handlu i aptekach z hut szkła z terenu Łuku Mużakowa. Eksponaty są częścią wystawy w Muzeum Szkła w 
Weißwasser.

Około	 1970	 roku	 miasto	Weißwasser/	
O.L.	 było	 największym	 producentem	
szkła	 opakowaniowego	w	 Europie,	 tj.:	
butelek,	słoików	na	przetwory,	szklanek	

do	 picia	 i	 innych	 szkieł	 codziennego	
użytku	(ryc.	44	oraz	45).	Dziś	pozostało	
już	 tylko	 kilku	 działających	 producen-
tów	szkła.

Ryc. 45: Szklane karafki i szklanki do picia z lat 1935 – 1947 z hut szkła na terenie Łuku Mużakowa. Eksponaty 
są częścią wystawy w Muzeum Szkła w Weißwasser.
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2.6		GLina
Powyżej	 i	 poniżej	 pokładu	 węgla	 bru-
natnego	 występują	 dwie	 sekwencje	
warstw	iłów.	Wydobywano	je	w	licznych	
wyrobiskach	 gliny.	 Pozostawiły	 one	 po	
sobie	 wiele	 często	 zielono	 zabarwio-
nych,	 gliniastych	 zbiorników	wodnych,	
czyli	małych	jezior	pokopalnianych.	Gli-
na	 była	 podstawą	 do	 rozwoju	 trzech	
gałęzi	 przetwórstwa:	 produkcji	 cegieł	 i	
dachówek,	 przemysłowych	 wyrobów	
ceramicznych	 oraz	 glinianych	 naczyń	
stołowych.	 Świeżo	 wydobyta	 glina	ma	
zazwyczaj	 kolor	 szary,	niebieskawy	 lub	
zielonkawy.	Kiedy	przetwarzana	jest	na	
cegły,	zmienia	swój	kolor	na	żółty.	Zmia-
na	koloru	następuje	podczas	wypalania	
gliny.	Do	dziś	 zachowało	 się	wiele	 do-
mów	 z	 takich	 żółtych	 cegieł,	 które	 są	
charakterystyczne	dla	terenu	Łuku	Mu-
żakowa	(ryc.	46).

W	niektórych	przypadkach	gliny	były	tak	
wysokiej	 jakości,	 że	 wyrabiano	 z	 nich	
ceramikę	przemysłową.	Są	to	produkty	
stosowane	 w	 przemyśle	 budowlanym,	
chemicznym,	 elektrycznym	 i	 innych.	
Wśród	wytwarzanych	 z	 gliny	wyrobów	
ceramicznych,	wyróżnić	można:	pojem-
niki,	 rury	 i	 pompy	do	kwasów	 i	 zasad,	
rury	 kanalizacyjne,	 umywalki	 i	 koryta,	
baterie	i	izolatory	do	linii	wysokiego	na-
pięcia	 (ryc.	47).	Od	połowy	 lat	30–tych	
XX	 wieku	 obszar	 Łuk	 Mużakowa	 było	
bardzo	 ważnym	 miejscem	 produkcji	
przemysłowych	 wyrobów	 ceramicz-
nych.	 W	 tym	 czasie	 w	 Krauschwitz	
działała	firma	Deutschen	Ton–	und	Ste-
inzeugwerke	Krauschwitz	AG	(DTS).	Po	
1945	r.	była	to	firma	VEB	(Volkseigener	
Betrieb)	 Steinzeugwerke	 Krauschwitz.	
(ryc.	48).

Ryc. 46: W tym regionie jest jeszcze wie-
le domów zbudowanych z tradycyjnej 
żółtej cegły. Ten dom mieszkalny znajduje 
się w Łęknicy.

Obszar	Łuku	Mużakowa	ma	400	–	 let-
nią	 tradycję	produkcji	 ceramiki	użytko-
wej	 i	ozdobnej.	Rycina	49	przedstawia	
proste	 garnki	 do	 codziennego	 użytku	
w	piwnicach	i	kuchniach.	Do	produkcji	
ceramiki	ozdobnej	 istniały	dwa	ośrodki	
na	 Łuku	 Mużakowa,	 z	 których	 każdy	
stosował	 inne	 kolory	 do	 dekoracji	 na-
czyń.	W	okolicach	Tuplic	zastosowano	
kolory	niebieskie,	w	okolicach	Bad	Mu-
skau	kolory	brązowe.

Ryc. 47: Przemysłowe wyroby ceramiczne z Niemieckich Zakładów Glinianych i Kamionkowych w 
Krauschwitz (niem. Deutsche Ton– und Steinzeugwerke AG, Krauschwitz): różne rury gliniane, szyjka 
wlewu, koło skrzydełkowe i zasuwa.

Ryc. 48: Największy pojemnik kamionkowy wyprodu-
kowany w zakładach Deutsche Ton– und Steinzeu-
gwerke AG, Krauschwitz, pojemność 6000 litrów, 
około 1925 r. 

Archiwum: DTS AG, Holger Klein

Ryc. 49: Garnki i ceramika ozdobna z odpadów 
rzemieślniczych garncarni przy Kirchstraße 3 w Bad 
Muskau. Wykonane zostały w okresie od końca XVII 
do początku XVIII wieku i przedstawione na wystawie 
czasowej Nowym Zamku w Bad Muskau w 2020 
roku.
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2.7		piaSeK	i	żWir
Piasek	i	żwir	są	również	szeroko	rozpowszechnione	na	terenie	
Łuku	Mużakowa.	Pozostały	one	po	stopieniu	się	lodu	lodow-
cowego	(ryc.	50).

Gruboziarniste	piaski	i	żwiry	używane	są	w	dużych	ilościach	
jako	żwir	i	kruszywo	do	betonu	przy	budowie	dróg	i	domów.	
Drobne	piaski	są	często	składnikiem	tynków	zewnętrznych.
Piaski	niskiej	jakości	stosowane	są	do	wyrównywania	i	wypeł-
niania	powierzchni	ziemi	na	terenach	zabudowanych.	Ponad-
to,	w	tym	regionie	piaski	są	często	podstawowym	materiałem	
do	tworzenia	gleb.	Gleby	piaszczyste	nie	są	zbyt	żyzne.	Czę-
sto	na	 takich	piaszczystych	glebach	stoją	 lasy	sosnowe.	W	
wielu	miejscach	istniały	małe	odkrywkowe	żwirownie.

Do	2008	roku	istniała	również	większa	żwirownia	w	okolicach	
Przewoźnik	 (ryc.	 51).	 Do	 dziś	 czynna	 i	 eksploatowana	 jest	
tylko	 jedna	żwirownia	w	pobliżu	Kromlau	na	obszarze	Łuku	
Mużakowa.	Dla	 potrzeb	 lokalnych	 istnieją	 również	mniejsze	
miejsca	wydobycia	żwiru	(rys.	52).

Ryc. 51: W dawnej żwirowni koło Przewoźnik wydobywano piasek i 
żwir do 2008 roku. Materiał wykorzystywany był w budownictwie i do 
produkcji betonu.

Ryc. 52: Piaski zabarwione na kolor rdzawo-brązowy przez żelaziste wody 
gruntowe w żwirowni w Groß Düben.

Ryc. 50: Warstwowe piaski i żwiry z topniejących wód lodowcowych w Bohs-
dorf Vorwerk.
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2.8		baGna	i	TOrF
Kolejną	 cechą	 szczególną	Łuku	Mużakowa	są	 liczne	
torfowiska	 (ryc.	 53).	 Rosną	 one	 do	 dziś.	 Jednak	 w	
większości	przypadków	pod	warstwą	roślinną	znajdu-
ją	się	pokłady	torfu.	Torf	to	nazwa	nadana	obumarłym	
już	roślinom	bagiennym,	które	są	przykryte	i	porośnięte	
przez	nowe	rośliny.	Obumarły	materiał	roślinny	z	cza-
sem	zmienia	kolor	na	ciemnobrązowy.	Po	wysuszeniu	
jest	doskonałym	materiałem	opałowym.	W	minionych	
stuleciach	ludzie	osuszali	więc	torfowiska	za	pomocą	
rowów	melioracyjnych	i	wydobywali	torf	(ryc.	54).

Torf	wydobywano	za	pomocą	narzędzi	podobnych	do	
łopat.	Został	on	pocięty	na	małe	prostokąty	(brykiety),	
a	 następnie	wysuszony.	Po	 zakończeniu	wydobywa-
nia	torfu,	tak	zwana	wycinka	torfowa	została	ponownie	
umieszczona	pod	wodą.	W	ten	sposób	krajobraz	zo-
stał	powtórnie	znaturalizowany.	Największą	odkrywką	
torfu	na	terenie	Łuku	Mużakowa	było	torfowisko	Reu-
thener	Moor	(ryc.	55).

Ryc. 55: Torfowisko Reuthener Moor było w XIX wieku dużym wyrobiskiem torfu. Torf 
wydobywano na polach o kształcie pasów. Po wydobyciu, ponownie je zanurzono, a 
ścinki torfu uzupełniono wodą. Dzisiaj torfowisko Reuthener Moor jest ważnym rezer-
watem przyrody. Żyją tu żurawie i wiele innych gatunków ptaków.

Ryc. 54: W skansenie w Klukach, w Słowińskim Parku Narodowym, prezentowa-
na jest dla zwiedzających tradycyjna metoda pozyskiwania torfu z XIX wieku.

Ryc. 53: Torfowisko Rethener Moor.  Zdjęcie: P. Radke
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3.	transPort	surowców	
	 Leśną	koLejką	Mużakowską

Do	 końca	 XIX	wieku	 drewno	 z	 lasów	 i	
węgiel	brunatny	były	ważnymi	towarami	
masowymi	 na	 Łuku	 Mużakowa.	 Prze-
wożono	 je	 wozami	 konnymi.	 Było	 to	
pracochłonne	 i	zajmowało	dużo	czasu.	
Ponadto	wozy	 te	mogły	być	 ładowane	
tylko	niewielkimi	ilościami	węgla	brunat-
nego,	więc	transport	był	kosztowny.

W	1883	roku	właścicielem	majątku	Mu-
skau,	w	skład,	którego	wchodziła	duża	
część	obszaru	Łuku	Mużakowa,	został	
hrabia	 Traugott	 Hermann	 von	 Armin	 –	
Muskau.	 Zaplanował	 on	 budowę	 pry-

watnej	 sieci	 kolejowej,	 aby	 usprawnić	
transport	 pomiędzy	 swoimi	 zakładami	
produkcyjnymi.	 Chciał	 również	 wyko-
rzystać	 ją	 do	 połączenia	 z	 siecią	 kolei	
państwowych.	Swój	 szeroko	zakrojony	
projekt	 rozpoczął	 około	 1895	 roku	 od	
budowy	 kolei	 konnej.	 Polegało	 to	 na	
ciągnięciu	wozów	przez	 konie	 po	 pro-
stych	 torach	 (ryc.	 57).	 Pierwsza	 linia	
prowadziła	 z	 byłej	 kopalni	 „Caroline	 I“	
koło	 Krauschwitz	 do	 rampy	 załadow-
czej	przy	wjeździe	do	Muskau.	Trasa	ta	
miała	 około	 4	 km	długości.	 Służyła	 do	
transportu	węgla	brunatnego.

Objaśnienie	ryciny	„Leśna	Kolejka	Mużakowska”

Ryc. 56: Tory i system transportowy Leśnej Kolejki Mużakowskiej. 
Szkic: H. Lichnok, grafika: N. Anspach

3.1	na	pOcZąTKu	byŁa	KOLej	KOnna

Ryc. 57: Na początku konie ciągnęły załadowane 
wagony po szynach.
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info
Kolej	podbija	niemcy

Stale rosnąca rozbudowa sieci kolejowej w 
Niemczech od około lat 50–tych XIX wieku przy-
niosła ogromne ułatwienia w ruchu drogowym i 
dlatego uważana jest za rewolucję w transporcie. 
Również otwarcie linii kolejowej Berlin – Görlitz w 
dniu 31 grudnia 1867 r. zapoczątkowało erę kolei 
w tym regionie. Doprowadziło to do szybkiego 
rozwoju przemysłu, szczególnie w południowej 
części Łuku Mużakowa wokół gmin Weißwasser 
i Hermannsdorf. Powstały tu elektrownie wę-
gla, brykietownie, cegielnie, huty szkła, tartaki, 
papiernie i fabryka tektury. Wszystkie fabryki były 
w stanie transportować swoje produkty do reszty 
świata koleją. Szybko okazało się, że łatwiej i 
bardziej ekonomicznie jest zaopatrywać fabryki 
w regionalne surowce, takie jak drewno, węgiel 
brunatny, glina, piasek i żwir. 
Tak	narodziła	się	Leśna	Kolejka	Mużakowska.

Koleje	leśne

Na początku istniała duża liczba różnych szerokości torów. Tyl-
ko koleje państwowe miały jednolity rozstaw wynoszący 1435 
mm. Jest to tak zwany standardowy lub normalnotorowy roz-
staw szyn, najbardziej rozpowszechniony w dzisiejszej Europie. 
Prywatni przedsiębiorcy często używali mniejszych szerokości, 
ponieważ były one prostsze technicznie, wymagały mniej mate-
riału (mniejsze koszty) i miejsca. Były również w stanie pokony-
wać ostrzejsze zakręty. Koleje o mniejszym rozstawie torów niż 
rozstaw standardowy nazywane są kolejami wąskotorowymi. 
Powszechnie stosowaną szerokością torów dla kolei materiało-
wych było 600 mm, jak w przypadku Leśnej Kolejki Mużakow-
skiej (ryc. 58). Koleje, które wykorzystywane były głównie do 
transportu drewna, nazywane są kolejami leśnymi.

Ryc. 58 Kolejka leśna przecinała bocznicę normalnotorową kopalni Frie-
den przed cegielnią w Weißwasser, 1973 r. 

Archiwum F. Tischer
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Ryc. 63: Lokomotywa brygadowa 1709 pochodzi z zapasów Niemieckich Kolei Polowych Armii z okresu I 
wojny światowej. Ten typ lokomotywy był zastępowany przez ponad 16 maszyn w trakcie jej eksploatacji. 
Rok 1935.      

Archiwum F. Tischer

3.2		KOLej	LeśnO	–	prZeMySŁOWa	
	 W	cZaSach	SWOjej	śWieTnOści

Ryc. 61: Lokomotywa 99 3315 jest dziś ponownie eksploatowana przez Leśną Kolejkę Mużakowską. Tutaj 
ciągnie pociąg z węglem w pobliżu Krauschwitz, 1976 r.  
 Zdjęcie: F. Tischer

Liczba	 przewozów	 koleją	 konną	 i	 wy-
korzystanie	 linii	 rosło	 bardzo	 szybko.	
Dlatego	 już	w	1896	r.,	wkrótce	po	uru-
chomieniu	kolei	konnej,	zakupiono	dwie	
lokomotywy	 parowe.	 Jedna	 z	 nich	 za-
chowała	się	do	dziś	i	jeździ	jako	Miejska	
Kolej	Parkowa	w	Cottbus	(ryc.	59).

W	 krótkim	 czasie	 na	 terenie	 posiadło-
ści	Muskau,	pomiędzy	 rzekami	Sprewą	
a	 Nysą	 Łużycką,	 powstała	 sieć	 torów	
o	 długości	 ok.	 50	 km.	 Stanowiła	 ona	
podstawę	z	jednej	strony	dla	leśnictwa,	
a	 z	 drugiej	 dla	 przemysłu.	 Z	 rozległych	
obszarów	 leśnych	 drewno	 długie	 (pnie	
drzew)	przywożono	do	tartaków,	drew-
no	 wykorzystywane	 do	 obudowy	 gór-
niczej	 do	 kopalni	 węgla	 brunatnego,	 a	
drewno	budowlane	do	różnych	miejsco-
wości	 (ryc.	 60).	Węgiel	 brunatny	 trans-
portowany	był	bezpośrednio	do	kotłowni	
fabrycznych	(ryc.	61).	Przewożono	rów-

Ryc. 59: Jeden z dwóch pierwszych parowozów 
kolejki został zbudowany w 1896 roku przez 
fabrykę lokomotyw Krauss & Co w Monachium. 
Dziś należy do Miejskiej Kolei Parkowej w Cottbus 
pod nazwą „Graf Arnim“. Tu w 2020 roku na spot-
kaniu parowozów, gościnnie w Bad Muskau.

Ryc. 60: Pociąg z drewnem z lokomotywą spalinową Deutz o mocy 12 KM na linii w pobliżu Neudorf. Około 
1914 r. 

Archiwum F. Tischer

nież	produkty	przemysłowe,	węgiel	prze-
siewany,	cegły,	papier	i	tekturę	oraz	inne.
Obok	 torów	 zbudowano	 stacje	 przeła-
dunkowe	 (ryc.	 62).	 Leśna	 Kolejka	 Mu-
żakowska	 jeździ	 tylko	 po	 dzisiejszej	
niemieckiej	 części	 Geoparku	 Łuku	 Mu-
żakowa.
Do	 1919	 r.	 usługi	 transportowe	 Leśnej	
Kolejki	Mużakowskiej	stale	się	rozwijały.	

Aby	móc	obsłużyć	większą	ilość	kursów,	
zakupiono	kolejne	cztery	parowozy.	
W	czasie	I	wojny	światowej	zbudowano	
wiele	 tzw.	 wojskowych	 kolei	 polowych	
do	 transportu	 materiałów	 wojennych.	
Były	 to	 również	 koleje	 wąskotorowe	 o	
rozstawie	 600	mm.	 Po	 wojnie,	 na	 po-
czątku	 lat	 20–tych,	 na	 podstawie	 wer-
salskiego	traktatu	pokojowego,	były	one	

Ryc. 62: Stacja przeładunkowa z przesiewaczem 
węgla brunatnego, w tle brykietownia zakładów 
węglowych hrabiego von Arnim w Weißwasser z 
połączeniem z kolejką leśną, ok. 1911 r. 

Archiwum F. Tischer 
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W	 tym	 samym	 czasie	 wiele	 zakładów	
przemysłowych	 przestawiło	 swoje	 cie-
płownie	z	węgla	brunatnego	na	gaz.	To	
był	koniec	Leśnej	Kolejki	Mużakowskiej,	
którą	 zamknięto	 29	 marca	 1978	 roku.	
Po	82	 latach	pracy	parowozu,	w	 loko-
motywowni	 w	 Krauschwitz	 odbyła	 się	
uroczystość	pożegnalna.	Jeszcze	w	tym	
samym	roku	długość	torów	wynosiła	55	
km.	 W	 przyszłości	 transport	 towarów	
miał	 zostać	 przejęty	 przez	 samochody	
ciężarowe.

W	czasie	II	wojny	światowej	 i	po	jej	za-
kończeniu,	Leśna	Kolejka	Mużakowska	
przeżywała	ciężkie	chwile.	Wojna	pozo-
stawiła	zniszczenia	na	torach	i	w	warsz-
tatach,	 a	 także	w	 lokomotywach	 i	wa-
gonach.	 Największą	 stratą	 było	 jednak	
to,	że	część	kolei	trafiła	do	Związku	Ra-
dzieckiego	jako	reparacje	za	zniszczenia	
wojenne.	 W	 tym	 celu	 zdemontowano	
szyny	na	15–kilometrowym	odcinku	linii.	
Szyny	 te,	 wraz	 z	 kilkoma	 parowozami	
zostały	 przewiezione	 do	 Związku	 Ra-
dzieckiego.	Leśna	Kolejka	Mużakowska	
była	 jednak	 niezbędna	 do	 odbudowy	
powojennego	 przemysłu	 w	 południo-
wej	części	Łuku	Mużakowa.	W	związku	
z	 tym	 w	 1951	 roku	 Deutsche	 Reichs-

3.3		ZMienny	OKreS	OD	1945	r.	
	 DO	KOńca	eKSpLOaTacji	W	1978	r.

bahn,	państwowe	przedsiębiorstwo	ko-
lejowe	NRD,	przejęło	obiekty	 i	pojazdy,	
aby	kontynuować	działalność.	W	latach	
60.	usługi	transportowe	kolei	ponownie	
wzrosły,	ponieważ	produkcja	węgla	sta-
le	 rosła,	 osiągając	 poziom	 wyższy	 niż	
przed	II	wojną	światową.

W	latach	1969/1970	kopalnia	„Frieden“	
koło	Halbendorf	była	ostatnią	zamkniętą	
kopalnią	węgla	brunatnego	po	niemiec-
kiej	 stronie	 dzisiejszego	 Geoparku	 Łuk	
Mużakowa	 (ryc.	 65	 i	 66).	 Z	 Leśną	 Ko-
lejką	 Mużakowską	 łączyła	 ją	 bocznica	
z	 Weißwasser.	 Zaopatrzenie	 w	 węgiel	
przejęły	 teraz	 wielkie	 kopalnie	 odkryw-
kowe	poza	granicami	Łuku	Mużakowa.	

Ryc. 65: Widok na kopalnię odkrywkową „Niecka B Zachód” przy polach Trebendorf elektrowni węgla bru-
natnego „Frieden“ przy Weißwasser z jej rozległym zakładowym zapleczem kolejowym. Rok 1956.

Archiwum F. Tischer

nadal	 wykorzystywane	 do	 celów	 nie-
wojskowych.	W	 ten	 sposób	 do	 Leśnej	
Kolejki	 Mużakowskiej	 trafiło	 kilka	 paro-
wozów,	tzw.	brygadówek	(parowóz	typu	
HF),	oraz	duża	ilość	wagonów	(ryc.	63).	
Lokomotywy	 i	wagony	z	czasów	wojny	
zostały	 przebudowane	 w	 warsztatach	
Leśnej	 Kolejki	 Mużakowskiej	 tak,	 aby	
nadawały	 się	 do	 specjalnych	 celów,	 tj.	
transportu	węgla	 brunatnego,	 gliny	 lub	
piasku.	 Od	 1922	 roku	 w	 Krauschwitz	
znajdowała	 się	 zajezdnia	Leśnej	Kolejki	
Mużakowskiej,	centrum	operacyjne	ko-
lei	 i	punkt	startowy	wszystkich	 linii	 (ryc.	
64).	W	 jego	skład	wchodziła	 lokomoty-
wownia,	warsztaty	i	liczne	bocznice.

W	latach	20.	i	30.	ubiegłego	wieku	uży-
wano	 również	 lokomotyw	spalinowych.	
Ponieważ	nie	miały	 takiej	mocy	 jak	pa-
rowozy,	używano	ich	tylko	do	manewro-
wania.	Parowozy	o	większej	mocy	prze-
woziły	pociągi	na	liniach	kolejowych.
W	1939	 roku	Leśna	Kolejka	Mużakow-

ska	 posiadała	 jedenaście	 parowozów	 i	
kilka	lokomotyw	spalinowych	oraz	około	
500	 wagonów.	 W	 latach	 40–tych	 sieć	
tras	 została	 najbardziej	 rozbudowana	 i	

osiągnęła	długość	75	km.	W	zależności	
od	potrzeb	budowano	 i	 rozbierano	od-
gałęzienia	i	 łącznice.	Długość	linii	ciągle	
ulegała	zmianie.

Ryc. 66: Kopalnia „Frieden“ była największą 
odkrywkową kopalnią węgla brunatnego na terenie 
Łuku Mużakowa. Dziś miejsce to popularne jest 
jako jezioro Halbendorfer See znane z kąpielisk i 
uprawiania sportów wodnych.

Zdjęcie: P. Radke

Ryc. 64: Przegląd rozległych obiektów stacji kolei leśnej w Krauschwitz, która była centrum operacyjnym 
kolei. Mieściła się tu również lokomotywownia i szopa węglowa. Rok 1977. 

Zdjęcie: F. Tischer
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W	 1978	 roku	 Leśna	 Kolejka	 Mużakow-
ska	 została	 zlikwidowana	 jako	 część	
państwowej	Deutsche	Reichsbahn,	 a	 jej	
tory	 rozebrano	 z	 wyjątkiem	 11–kilome-
trowego	 odcinka	 między	 Weißwasser	 a	
Mühlrose.	Została	ona	przekazana	cegiel-
ni	 w	 Weißwasser	 jako	 kolej	 zakładowa.	
W	 latach	 1965	 –	 1967	 w	 pobliżu	 miej-
scowości	Mühlrose,	7	km	na	zachód	od	

3.4		KOLejKa	GLiniana

Ryc. 67: Lokomotywa parowa 99 3312 prowadzi pociąg z wagonami pełnymi gliny do fabryki dachówek Tiesler w Krauschwitz, rok 1973. 
Archiwum: F. Tischer.

Ryc. 68: Pociąg z wagonami do przewozu surowca z lokomotywą parową 99 3315 transportuje glinę z Mühlrose do Weißwasser. Trasa do wyrobiska gliny w Mührose 
została w międzyczasie nadmiernie wyeksploatowana przez działania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Nochten i musiała zostać ponownie poprowadzona, 1977 r. 

Zdjęcie: F. Tischer

Weißwasser,	 wydobywano	 nowe	 złoża	
gliny.	Stamtąd	Leśna	Kolejka	Mużakow-
ska	zaopatrywała	zakłady	w	Weißwasser	i	
Krauschwitz	w	surową	glinę	(ryc.	67	i	68).	
Od	1978	r.	tylko	cegielnia	w	Weißwasser	
miała	być	zaopatrywana	w	surową	glinę	
dwa	 razy	 dziennie	 jednym	 pociągiem.	
Dalsza	eksploatacja	tego	odcinka,	po	 jej	
faktycznym	przerwaniu	musiała	być	pro-

wadzona	 pod	 kierownictwem	 cegielni	
jako	kolej	 zakładowa,	ponieważ	nie	było	
wystarczających	 możliwości	 transporto-
wych	 z	 wykorzystaniem	 samochodów	
ciężarowych	oraz	niezbędnych	urządzeń	
przeładunkowych.	W	1990	roku	cegielnia	
została	zamknięta	z	powodu	zmian	poli-
tycznych,	 a	 kolej	 zakładowa	 zakończyła	
swoją	działalność.
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Na	początku	lat	80–tych	XX	wieku	miło-
śnicy	kolei	wąskotorowej	z	Weißwasser	
zjednoczyli	 się,	 aby	 zachować	 Leśną	
Kolejkę	 Mużakowską	 i	 odbudować	 ją	
jako	 kolej	 turystyczną.	 Zorganizowali	
się	 w	 Niemieckim	 Związku	 Kolei	 Mo-
delarskich	 NRD	 (DMV)	 jako	 grupa	 ro-
bocza	 „Waldeisenbahn	 Muskau“,	 a	 w	
1990	 r.	 powstało	 stowarzyszenie	 Wal-
deisenbahn	Muskau	e.V.	Ich	celem	jest	
zachowanie,	 naprawa	 i	 prezentacja	
historycznych	 pojazdów	 Leśnej	 Kolej-
ki	 Mużakowskiej	 oraz	 innych	 dawnych	
kolei	 zakładowych.	 W	 1985	 roku,	 z	
okazji	 90.	 rocznicy	 założenia	 Leśnej	
Kolejki	Mużakowskiej,	 odbył	 się	 pierw-
szy	 oficjalny	 przejazd	 specjalny	 na	 linii	
kolejki	 glinianej.	 Należy	 pamiętać,	 że	
Leśna	Kolejka	Mużakowska	była	koleją	
towarową	 i	nie	posiadała	wagonów	do	
przewozu	osób.	Pasażerowie	 jechali	w	

3.5		KOLej	MuZeaLna

oczyszczonych	wagonach	towarowych,	
które	wyposażone	były	w	ławki	ogrodo-
we.	Wycieczka	wzbudziła	duże	 zainte-
resowanie,	 po	 czym	 nastąpiły	 kolejne	

publiczne	 przejazdy	 między	 Weißwas-
ser	i	Mühlrose.	
Rozwój	 Leśnej	 Kolejki	 Mużakowskiej	
jako	kolei	muzealnej	przyspieszyła	zmia-

Ryc. 69: Sieć tras kolejki muzealnej, rok 2021.

Ryc. 70: Dziś z gośćmi kursują nowe wagony pasażerskie, tutaj z lokomotywą spalinową.

STacja	GŁóWna Muzem	Dworcowe

tor	kolejowy

rozwidlenie	dróg
Mühlrose
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na	 sytuacji	 politycznej	 w	 1990	 roku.	
Duże	 fragmenty	 dawnej	 trasy	 zostały	
zrekonstruowane	i	prowadzą	dziś	do	im-
ponujących	zabytków	i	celów	turystycz-
nych:	 wpisanego	 na	 Listę	 Światowego	
Dziedzictwa	UNESCO	Parku	Mużakow-
skiego	w	Łęknicy	/	Bad	Muskau,	Parku	
Rododedronów	 w	 Kromlau,	 wieży	 am	
Schweren	Berg	 i	 przez	Światowy	Geo-
park	UNESCO	Muskauer	Faltenbogen	/	
Łuk	Mużakowa	(ryc.	69).

Pierwsza	trasa	turystyczna	z	Weißwasser	
do	Kromlau	 zostało	otwarte	30.05.1992	
r.	po	zaledwie	rocznej	budowie.	Od	tego	
czasu	w	półroczu	 letnim	(od	Wielkanocy	
do	października)	odbywają	się	 regularne	
połączenia	pasażerskie	 (ryc.	70	 i	71).	W	
1995	 roku,	 z	 okazji	 100–lecia,	 odcinek	
Weißwasser	 –	 Bad	 Muskau	 został	 po-
nownie	otwarty	w	pierwotnym	przebiegu.	
W	 tym	 samym	 roku	 ponownie	 urucho-

miono	 pierwszą	 lokomotywę	 parową,	
lokomotywę	 brygadową	 99	 3317,	 która	
przez	wiele	 lat,	 od	 1979	 do	 1990	 roku,	
stała	jako	pomnik	w	centrum	miasta	We-
ißwasser.	 Kolejnymi	 wiernie	 odbudowa-
nymi	parowozami	są	99	3312	(„Diana“)	 i	
99	3315.	Obecnie	Leśna	Kolejka	Muża-
kowska	posiada	łącznie	pięć	parowozów,	
ponad	30	lokomotyw	spalinowych	i	aku-
mulatorowych	 oraz	 około	 100	 zabytko-
wych	wagonów.	W	2017	roku	otrzymała	
zupełnie	 nową	 linię	 do	 stacji	 „Schwerer	
Berg“	–	wieży	widokowej	z	znajdującym	
się	 tam	Centrum	Komunikacji	 i	Ochrony	
Przyrody	Weißwasser.	Zmiana	 trasy	była	
konieczna,	 ponieważ	 duża	 kopalnia	 od-
krywkowa	węgla	brunatnego	w	Nochten	
zajęła	 część	 starej	 kolei	 glinianej	między	
Weißwasser	a	Mühlrose.

Dzisiejszym	 centrum	 turystycznym	 ko-
lejki	muzealnej	 jest	 teren	 Teichstraße	w	
Weißwasser	(ryc.	71).	Od	końca	lat	80–
tych	został	całkowicie	przebudowywany.	
Dziś	ma	dwanaście	torów	 i	 trzy	perony.	
W	 odległości	 zaledwie	 kilku	minut	 spa-
cerem	 od	 niego	 znajduje	 się	 Centrum	
dla	 zwiedzających	 „Anlage	Mitte“	 (patrz	
rycina	 w	 przedmowie).	 Ten	 kompleks	
budynków	 składa	 się	 z	 dwóch	 dużych	
hal	 z	 pojazdami	 oraz	 lokomotywownią.	
W	warsztacie	budowane	i	przebudowy-
wane	 są	 wagony	 oraz	 konserwowane	
lokomotywy	(ryc.	72).	Niestety,	starej	za-
jezdni	w	Krauschwitz	nie	można	już	było	
podłączyć	do	sieci	Leśnej	Kolejki	Muża-
kowskiej.

Szczególną	atrakcją	dla	miłośników	kolei	
jest	przejazd	kolejką	nad	linią	normalno-
torową	do	Görlitz	(ryc.	73).

Ryc. 72: Widok na warsztat zakładowy Leśnej 
Kolejki Mużakowskiej przy Teichstraße.

Ryc. 71: Dwa pociągi turystyczne na stacji Teichstraße, każdy pociąg ciągnięty przez dwie lokomotywy 
parowe różnych typów (lokomotywy brygadowe).

Ryc. 73: Tutaj spotykają się parowóz wąskotorowy 99 3312 i parowóz pospieszny 02 201.
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Dawan	 Kopalnia	 babina	 koło	 Łęk-
nicy
Start	i	meta:
Parking	P3	w	Łęknicy	(PL),	
(GPS:	51.535243,	14.752045).

czas	trwania:	ok.	3	½	godziny
Długość:	ok.	8	km

Ścieżka	 geoturystyczna	 przebiega	
przez	 fragment	 pojezierza	 antropoge-
nicznego	 znajdującego	 się	 na	 terenie	
Światowego	 Geoparku	 UNESCO	 Mu-
skau	Faltenbogen	/	Łuk	Mużakowa.	Tu	
wydobywano	 węgiel	 brunatny	 w	 kilku	
zagłębieniach.	 Na	 szczególną	 uwagę	
zasługują	wielobarwne	zbiorniki	wodne,	
w	tym	największe	 jezioro	pokopalniane	
Afryka	 (20	 ha),	 formy	 erozyjne,	 żelazi-
ste	źródła	z	bakteriami	żelazistymi,	wy-
chodnie	pokładów	węgla	czy	pozosta-
łości	po	nieczynnych	kopalniach.	

Nad	jeziorem	Afryka	znajduje	się	wieża	
widokowa	 o	 wysokości	 29,5	m.	 Trasa	
jest	dobrze	oznakowana	i	nadaje	się	do	
uprawiania	turystyki	pieszej	i	rowerowej.

4. Zalecane trasy dla 
 dZiennych wyciecZek sZkolnych
Dostępne	są	również	wycieczki	z	przewodnikiem	Geoparku.	
Rezerwacje	telefoniczne:	
+49	(0)35600	–	365602	
e-mail:	e.brauer@muskauer-faltenbogen.de

bajkowy	las
Start	i	meta:
Pusack	–	Dawny	most	przy	Nysie	
(GPS:	51.595969,	14.750488).
Zalecany	jest	przyjazd	samochodem.

czas	trwania:	ok.	2	½	godz
Długość:	ok.	7,5	km

Wędrówka	 rozpoczyna	 się	 przy	 Daw-
nym	 Moście	 w	 miejscowości	 Pusack.	
Trasa	 rowerowa	 Odra–Nysa	 prowadzi	
w	 kierunku	 miejscowości	 Zelz.	 Trasa	
wędrówki	oznaczona	jest	zieloną	krop-
ką.	Po	krótkim	odcinku	drogi	wkracza-
my	 już	 na	 teren	 rezerwatu	 przyrody	
„Schwarze	 Grube“	 z	 rzadkimi	 jodłami	
srebrzystymi,	 wysokimi	 bukami,	 brzo-
zami	 i	 olchami.	 Przy	 okazji,	 po	 lewej	
stronie	 ścieżki	 rowerowej	 znajduje	 się	
„Obszar	źródliskowy	na	dolnym	zboczu	
doliny	Nysy“	-	wilgotno-błotnisty	obszar,	
w	którym	wypływają	małe	źródła.	Tutaj	
można	również	zobaczyć,	jak	Nysa	Łu-
życka	 przed	 laty	 torowała	 sobie	 drogę	
przez	Łuk	Mużakowa.	Różnice	wysoko-
ści	pomiędzy	doliną	rzeki	a	wyniesiony-
mi	 tarasami	 rzecznymi	 są	 zdecydowa-
nie	imponujące.

Góry	Smocze	koło	Krauschwitz
Start	i	meta:
Zajazd	„Zur	Linde“	
w	02957	Krauschwitz,	
Bautzener	Straße	26	
(GPS:	51.525697,	14.688751)

czas	trwania:	ok.	2	godz
Długość:	ok..	5	km

Geologiczny	 szlak	 turystyczny	 najlepiej	
rozpocząć	 od	 gospody	 „Zur	 Linde“.	
Następnie	 szlak	 kieruje	 się	 na	 zachód,	
bezpośrednio	wzdłuż	drogi	B115.	

Po	 drugiej	 stronie,	 gdzie	 kolejka	 leśna	
skręca	 w	 kierunku	 Gablenz,	 idziemy	
prostą	drogą	w	las	bezpośrednio	w	kie-
runku	docelowym.	Trasa	biegnie	tu	po-
czątkowo	płasko,	potem	przez	wyraźne	
wzniesienia.	

Wzdłuż	 trasy	 ustawiono	 pięć	 tablic	 in-
formacyjnych.	 Tuż	przed	Drachenberg,	
najwyższym	 wzniesieniem	 saksońskiej	
części	Geoparku	(163	m	n.p.m.),	ścież-
ka	prowadzi	w	górę	 i	w	dół.	Można	 tu	
odpocząć	 na	 ławkach	 i	 wpisać	 się	 do	
księgi.	 Dalej	 trasa	 biegnie	 spokojną	
okrężną	 drogą	 wzdłuż	 grzbietu,	 naj-
pierw	na	wschód,	a	potem	dalej	na	pół-
noc	 z	 kolejnym	podejściem	do	punktu	
wyjścia.
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