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(2000 m) Z Guzowatej schodzimy ścieżką polną do drogi asfaltowej przy parkingu k/
Zalewu. Stąd udajemy się żółtym szlakiem w drogę powrotną i docieramy na Rynek 
w Radkowie. 

Fig.45 

Fig.46 
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 (12000 m) Wracamy ok. 1200 m do miejsca, gdzie opuściliśmy niebieski szlak 
i dalej kontynuujemy wędrówkę przez blisko 8 km w kierunku Božanova. Mijamy 
miejscowośd i idziemy dalej drogą w kierunku Radkowa. W miejscu, gdzie droga moc-
no skręca na południe szlak odbija od drogi prowadząc dalej w kierunku Broumov-
skich Stěn. My jednak nadal idziemy drogą i docieramy do Zalewu Radkowskiego. Na 
drugim ostrym zakręcie drogi w prawo, przy pierwszych zabudowaniach letnisko-
wych, wchodzimy na ścieżkę, która odchodzi w prawo od drogi, i która prowadzi nas 
na szczyt wzgórza Guzowata, do punktu widokowego. 
 
Geostanowisko 17 Guzowata – punkt widokowy. Z punktu widokowego na szczycie 
Guzowatej rozpościera się piękny widok na Próg Radkowa i leżący poniżej Zalew Rad-
kowski.  
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny od momentu oddania inwestycji w 1984 r. nadaje 
specyficzny klimat tej części Gór Stołowych – to jedyne miejsce, gdzie skały kredowe 
Progu Radkowa mogą się przejrzed w zwierciadle wody. Zalew ściąga rzesze turystów 
z całego Dolnego Śląska i Czech. 
 
Geostanowisko 18 Guzowata – geostanowiska. Od punktu widokowego w kierunku 
południowo-wschodnim krawędzią Guzowatej biegnie ścieżka o łącznej długości ok. 1 
km. Ścieżka przecina kilka dolinek. Schodząc nimi w dół każdy może zobaczyd i  do-
tknąd najmłodsze osady permu, które kooczą jedną z epok w rozwoju synklinorium 
śródsudeckiego. Są to tzw. zlepieoce z Radkowa. Brązowa barwa piaszczystej masy 
wypełniającej zlepieoce kontrastuje z jasnoszarą barwą dużych kryształów kwarcu 
i białą barwą wapieni. Te ostatnie to kopalne gleby pustynne kalicze. Ich obecnośd w 
osadach permu przekonuje, że w czasie kiedy gromadziły się żwiry i piaski dzisiej-
szych zlepieoców panował ciepły i suchy klimat. Wapienie tworzą izolowane war-
stewki lub nieregularne zwarte skupiska w obrębie piaskowców i zlepieoców 
(odpowiednio kalicze kolamtacyjne i gruzłowe) (Fig. 45). W najwyższej części zbocza 
Guzowatej pojawia się blisko 50 cm grubości ławica wapienna (kalicze masywne), 
kiedyś mylnie uznana za morski osad górnego permu (tzw. cechsztynu). Węglan wap-
nia stanowi główną substancję cementującą piaskowce i zlepieoce (kalicze  -  proszo-
ne), a jego ilośd sprawia, że na powierzchniach skalnych Guzowatej powstają różne 
formy krasowe – kawerny, a nawet jaskinie. Piaskowce i zlepieoce Guzowatej nie są 
zwyczajnym osadem. Materiał osadowy jest silnie przemieszany, tworząc rozmaite 
struktury deformacyjne – płaty deformacyjne, fałdy, powierzchnie ścinania i  nasu-
nięcia (Fig. 46). Pierwotny rumosz skalny pochodził z  obszaru dzisiejszych okolic Ku-
dowy, skąd okresowe rzeki wynosiły stare zwietrzeliny powstałe na granitach Kudo-
wy. Po krótkim, często burzliwym transporcie, materiał gromadził się na rozległych 
stożkach napływowych. Niekiedy, byd może w okresach nawałnicowych deszczy, 
osad ten lokalnie się upłynniał i przemieszczał się w dół stożków, jako osuwiska lub 
spływy. Tego rodzaju osady nazywamy koluwiami. W osadach pochodzenia lądowego 
koluwia osuwiskowe zachowują się niezwykle rzadko w stanie kopalnym. 
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 Radków, Broumov, granica… 
 Radków i Broumov łączy niemal wszystko, a dzieli tylko granica. Dziwna ta 
granica, która nie biegnie wzdłuż rzeki, ani grzbietem górskim, ani urwiskiem skal-
nym. Ot, linia rozdzielająca od setek lat dwa światy, których odrębnośd wynika wy-
łącznie z dziejów historii. Dziejów  Śląska i Czech (Fig. 1). 

Obydwie osady rozwinęły się w połowie XII wieku. Obydwa miasta nabyły 
prawa miejskie w połowie XIII w. Broumov, od początku związany z czeskim rodem 
Przemyślidów, prawa miejskie uzyskał od Karola IV. Radków otrzymał swoje prawa 
od Bolka II Ziębickiego z linii Piastów Śląskich. Broumov to domena benedyktynów, 
którzy mozolnie spisywali i powielali najważniejsze osiągnięcia współczesnej im cy-
wilizacji. Radków to obszar żmudnej pracy „inżynierów” i nauczycieli z zakonów cy-
stersów i jezuitów. 

Obydwa regiony od wieków łączy rzeka Ścinawka (Stěnava) (62 km, dorze-
cze 594 km²). Woda, zanim ujdzie do Nysy Kłodzkiej musi pokonad dwie krainy. Musi 
zmieścid się pod niewielkimi, ale sklepionymi mostami w Czechach i pod może nieco 
większymi, ale niemal poziomo łączący-
mi brzegi kładkami w Polsce. Rzeka, 
która niegdyś płynęła wieloma kanałami 
i której wody napędzały liczne młyny, 
dzisiaj musi zmieścid się w wąskim, czę-
ściowo uregulowanym korycie. Szcze-
gólnie wartko pokonuje wąski przeło-
mowy odcinek między Tłumaczowem 
a Ścinawką Górną, gdzie dolina rozcina 
pasmo skał wulkanicznych. Swoją drogą 
to właśnie Ścinawka, licząc od źródeł w 
okolicach Unisławia Śląskiego po jej 
ujście do Nysy Kłodzkiej, jest najdłuższą 
rzeką Środkowych Sudetów. Ścinawka 
odprowadza wody z całego obszaru Niec-
ki Śródsudeckiej – największego obniżenia śródgórskiego w  Sudetach. 

 
 Geologia okolic Radkowa 

 Radków i Broumov łączy również ta najstarsza, historia geologiczna. Obydwa 
regiony znajdują się w środkowych Sudetach w obrębie tzw. synklinorium śródsu-
deckiego (Fig. 2). Synklinorium to duża, regionalna struktura geologiczna, która po-
wstaje przez ugięcie serii skalnych pod wpływem naprężeo i deformacji tektonicz-
nych w miejscu, gdzie wcześniej gromadziły się osady, czyli w tzw. basenie sedymen-
tacyjnym. Fig. 3 w uproszczony sposób wyjaśnia zależnośd między basenem sedy-
mentacyjnym (środowisko), synklinorium (struktura geologiczna), a niecką (forma 
krajobrazu). 

Fig.1 Pogranicze radkowsko—broumovskie 
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 BASEN ŚRÓDSUDECKI 
(I etap rozwoju paleozoik) 

 Początki basenu śród-
sudeckiego sięgają wczesne-
go karbonu (ok. 355 mln lat). 
W okresie zwanym orogenezą 
waryscyjską utworzyły się na 
obszarze dzisiejszych Sude-
tów wąskie i dośd głębokie 
obniżenia – baseny sudeckie. 
Baseny stopniowo powiększa-
ły się i jednocześnie były szyb-
ko wypełniane osadami zno-
szonymi z pobliskich lądów. 
Ten etap w Sudetach nazywa-
my fazą synorogeniczną.  W 
basenie śródsudeckim, który 
raz był zbiornikiem morskim, 
kiedy indziej śródlądowym 
obniżeniem, przez blisko 110 
mln lat z przerwami gromadzi-
ły się różne osady w  tym 
m.in. pokłady węgla, piaskow-
ce i wapienie. 

W późnym karbonie 
i wczesnym permie, między 
ok. 310 – 250 mln lat temu, w 
nagromadzone w basenie 
osady wnikały magmy 
(melafiry, porfiry), które geo-
lodzy wiążą z tzw. fazą postoro-
geniczną formowania się Sude-
tów. Był to czas niepokoju tektonicznego. W wielu miejscach dymiły wulkany, a ze 
szczelin wylewała się na powierzchnię ziemi lawa. Czasem potoki lawowe docierały 
do płytkich jeziorzysk na powierzchni terenu. Powtarzające się trzęsienia ziemi spra-
wiały, że grunt pękał lub upłynniał się. Był to okres, kiedy zaczęło formowad się syn-
klinorium śródsudeckie (Fig. 3). 
Warto dodad, że intensywnym procesom geodynamicznym w głębi skorupy ziem-
skiej towarzyszyły na powierzchni ziemi wietrzenie i denudacja skał. Produkty wie-
trzenia in situ – tzw. saprolity znajdujemy dzisiaj w wielu miejscach na obrzeżach 
dawnego permskiego basenu śródsudeckiego. Materiał z pokryw zwietrzelinowych 
był przenoszony do śródlądowego obniżenia, które istniało na obszarze basenu 

Fig.2 Pogranicze radkowsko-broumovskie na tle budowy 
geologicznej 

Fig.3 Sedymentacja, diageneza osadów, tektonika i po-
wstanie synklinorium 
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Geostanowisko 16 W skarpie nad młynówką odsłaniają się drobnoziarniste łupki 

walchiowe. Liczne struktury sedymentacyjne w jaśniejszej odmianie łupków –  rip-
plemarki prądowe i falowe, ślady kropli deszczu, szczeliny z wysychania wskazują na 
środowisko okresowych płytkich jezior. Ciemniejsze odmiany są cienko laminowane 
i zawierają liczne pseudomorfozy po kryształach gipsu oraz ślady żerowania zwierząt 
w osadzie. W tej odmianie łupków znajdywane są łuski i zęby ryb permskich, a na-
wet dobrze zachowane kompletne szkielety. W odsłonięciu widoczne są deformacje 
tektoniczne - fałdy załomowe. To jedyne miejsce w środkowej części niecki śródsu-
deckiej, gdzie można oglądad w taki sposób zdeformowane osady permu (Fig. 44). 

Fig.44 



36 

(Fig. 43). Cios termiczny w skałach wulkanicznych powstaje w trakcie szybkiego 

schładzania wypływającej na powierzchnię terenu magmy. We wschodniej części 
kamieniołomu występują dobrze zachowane skały osadowe permu. Są to ciemne 
łupki mułowcowe, tzw. łupki walchiowe – pierwotnie osady  płytkich i okresowych 
jezior. Na powierzchniach łatwo oddzielających się od siebie warstw występuje bo-
gactwo struktur sedymentacyjnych – prądowe i falowe ripplemarki, ślady kropli 
deszczu i szczeliny z wysychania. Jednak najbardziej cenne dla geologów są znajdy-
wane tutaj tropy zwierząt permskich, które chętnie biegały po wysychających płyci-
znach w poszukiwaniu pożywienia. 
 (4300 m) Wracamy do drogi i kierujemy się niebieskim szlakiem wzdłuż drogi 
ku zachodowi w kierunku Broumova. Po przejściu 1700 m mijamy dawne zabudowa-
nia straży granicznej na granicy Polski i Czech. Idziemy dalej do miejsca, w którym 
szlak niebieski skręca na południe. Opuszczamy na chwilę szlak i kontynuujemy wę-
drówkę aż do mostku nad Stěnavą w Otovicach, w pobliżu kościoła. Barokowy ko-
ściół pod wezwaniem św. Barbary wzniesiony w latach 1725–1727 został zbudowany 
całkowicie z piaskowca ciosowego. Podobnie, jak mury i detale architektoniczne 
większośd zabudowao w Otovicach oraz liczne rzeźby sakralne z XVIII i XIX wieku.  
Przechodzimy na prawy brzeg rzeki i idziemy dalej asfaltową ścieżką w górę rzeki ok. 
300 m, aż do pierwszych zabudowao. Po lewej stronie widad „przyklejony” do zbo-
cza doliny Stěnavy kanał młynówki, budowli ziemnej umocnionej faszyną, który byd 
może pamięta świetnośd zakonu benedyktynów na tym terenie. Przy zabudowa-
niach przeprawiamy się przez młynówkę po lekkiej ażurowej kładce i podchodzimy 
do pionowej skalnej skarpy. 

Fig.43 
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śródsudeckiego u schyłku wczesnego permu. Na niemal pozbawionym roślinności  
terenie tworzyły się wa-
pienne gleby kalicze, ty-
powe dla gorącego, pu-
stynnego klimatu (Fig. 4). 

 
MORZE KREDOWE 

(II etap rozwoju, me-

zozoik)  

W erze mezozo-
icznej nastąpił długi okres 
względnego spokoju tek-
tonicznego. Obszar dzi-
siejszych Sudetów został 
niemal całkowicie zrów-
nany. Elewacje zostały 
z d e n u d o w a n e 
(peneplena), a zagłębie-
nia zasypane (pedyment). 
Doszło do głębokiego 
zwietrzenia całego obsza-
ru. Gorący i wilgotny kli-
mat, szczególnie korzyst-
ny dla procesów wietrzenia chemicznego, panował od późnego triasu po wczesną 
kredę. Na ówczesnych lądach dzisiejszego obszaru Europy powstały rozległe pokry-
wy zwietrzelinowe. 

Podniesienie się wody w Światowym Oceanie w późnej kredzie (ok. 100 mln 
lat temu), kiedy większośd lądów była niemal całkowicie zrównana, spowodowało 
zalanie olbrzymich obszarów lądowych, co w geologii określa się jako transgresję. Na 
obszar Sudetów morze transgredowało z południa, gdzie wcześniej powstał rozległy, 
chod płytki akwen - czeskie morze kredowe. Z czasem morze nieco obniżyło swój 
poziom i wyłoniły się lokalne elewacje,  między innymi tzw. kredowa wyspa 
wschodniosudecka, która obejmowała dzisiejsze masywy Gór Złotych, Śnieżnika 
i  Przedgórze Sudeckie. Tam, gdzie teraz są Góry Stołowe utworzyła się w tym czasie 
płytka zatoka morska (Fig. 5), w której osadzały się różne osady – późniejsze skały 
Gór Stołowych (por. Fig. 6). Sedymentacja w płytkim morzu kredowym trwała nie-
przerwanie ponad 15 mln lat. W tym czasie zasięg morza zmieniał się kilkukrotnie. 
Zwietrzeliny na lądach i płyciznach były rozmywane przez rzeki i falowanie, a następ-
nie roznoszone prądami morskimi. Bliżej lądu, na plażach i przybrzeżu osadzały się 
piaski, nieco dalej na szelfie, drobnoziarniste osady ilasto-wapienne. Parokrotnie 
kredowa zatoka sudecka była niemal całkowicie zasypywana, a brzeg morza przesu-
wał się ku południowi.  

Fig.4  Strefowa budowa wapiennej gleby kalicze zależna od 
poziomu wody gruntowej 
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Proces taki, nazywany progradacją wybrzeża, na obszarze dzisiejszych Gór Stoło-
wych powtórzył się co najmniej 5-krotnie i za każdym razem pozostawiał po sobie 
naprzemianległe poziomy mułu i piasku. Właśnie takim cyklom dzisiejsze Góry Stoło-
we zawdzięczają charakterystyczną „tortową” budowę geologiczną – płasko i  zale-
gające  na  przemian  na  sobie piaskowce (tzw. piaskowce ciosowe) i mułowce (tzw. 
plener) (Fig. 6). 

Zasypywanie kredowej zatoki sudeckiej przerywały krótkie okresy silnej 
aktywności tektonicznej. Dno basenu lokalnie obniżało się, a w miejscach, gdzie 
przebiegały aktywne uskoki tektoniczne  tworzyły się podwodne skarpy, które na-
stępnie były niszczone lub zasypywane przez prądy morskie. Właśnie takim skarpom 
zawdzięczamy powstanie charakterystycznej dla Gór Stołowych odmiany piaskow-
ców warstwowanych przekątnie w ogromnej skali. 

Około 85 mln lat temu morze kredowe ostatecznie ustąpiło z obszaru Sude-
tów. Po wyrównanym, niemal płaskim obszarze popłynęły rzeki, które rozpoczęły 
kształtowanie nowego krajobrazu, którego relikty w postaci rozległych płaskich tere-
nów (powierzchnie zrównania) i założeo niektórych dolin rzecznych znajdujemy dzi-
siaj w Sudetach. To właśnie wtedy rozpoczął się najmłodszy etap rozwoju geologicz-
nego Sudetów. 
 
 POWSTANIE GÓR STOŁOWYCH (III etap rozwoju, kenozoik) 

 Przez kolejne 60 mln lat pogrzebane na głębokośd kilkuset metrów dawne 
osady morza kredowego uległy diagenezie, czyli przeobrażeniu w skały.  

Fig.5 Paleogeografia obszaru dzisiejszych Sudetów w późnej kredzie - elewacje, wyspy oraz 
zatoki 
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Geostanowisko 14 Większośd zabudowao gospodarczych w Tłumaczowie i murów, 
w tym mur okalający barokowy Kościół św. Piotra i Pawła z XVIII w., zawiera różnej 
wielkości bloki skalne, które oddają niemal kompletnie obraz lokalnej budowy geo-
logicznej. Uważny obserwator znajdzie tu niemal wszystkie skały osadowe permu, 
od ciemnych mułowców (łupki antrakozjowe), po czerwone i brunatne piaskowce i 
zlepieoce. Czasem trafiają się skały wulkaniczne o  drobnokrystalicznej strukturze z 
pojedynczymi kryształami skaleni i jaśniejszymi żyłkami (Fig. 42). 

 (1600 m) Po przekroczeniu rzeki Ścinawy w Tłumaczowie kierujemy się na 
zachód w  kierunku Nowej Rudy i po dojściu do skrzyżowania skręcamy ostro w lewo 
w kierunku Rud i dochodzimy do trasy dojazdowej do starego kamieniołomu w Tłu-
maczowie.  
 
Geostanowisko 15 Kamieniołom w Tłumaczowie przez wiele lat dostarczał bardzo 
użytecznego surowca – kruszywa melafirowego. Melafir to wylewna zasadowa skała 
magmowa o charakterystycznej porfirowej strukturze. To permski odpowiednik 
współczesnych law bazaltowych. Kamieniołom został założony w części kominowej 
starego wulkanu. Z czasem jednak eksploatacja objęła również inne odmiany melafi-
ru,  w   tym  potoki   lawowe   o   charakterystycznym  słupowym  ciosie   termicznym  

Fig.42 Lokalne skały wykorzystane budowlach 
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Fig.40 Fragment najstarszej mapy geologicznej Sudetów autorstwa Leopolda von Bucha 

Fig.41 Struktury sedymentacyjne w permskich skałach osadowych 

7 

Pod koniec tego okresu obszar Sudetów zaczął się powoli podnosid. Proces 
taki w historii rozwoju geologicznego określa się jako inwersję tektoniczną – to co 
niegdyś było basenem sedymentacyjnym zmienia się stopniowo w obszar denudo-
wany, na którym nasilają się procesy erozji (Fig. 6). 

Szczególnie  intensywny  okres  inwersji  rozpoczął  się ok.  24 mln  lat  temu 
w neogenie i trawa do dzisiaj. Początkowo był denudowany przede wszystkim ob-
szar dzisiejszego Przedgórza Sudeckiego (blok przedsudecki). Wtedy też uformowała 
się częśd dzisiejszych dolin rzecznych w Sudetach, w tym między innymi Dolina Ści-
nawy. Główną rzeką odprowadzającą w tamtym okresie wodę z obszaru dzisiejszych 
Sudetów była Pra-Morawa, która płynąc ku południowi początkowo uchodziła do 
tzw. morza przedkarpackiego. Z czasem, kiedy morze zostało zasypane osadami, Pra
-Morawa stała się dopływem Dunaju. 
 Tuż przed nastaniem epoki lodowej obszar dzisiejszych Sudetów wypiętrzył 
się wzdłuż regionalnej dyslokacji – sudeckiego uskoku brzeżnego i nastąpiła tzw. 
inwersja paleogeograficzna. Obszar zbudowany ze skał kredowych znalazł się 
w środku wypiętrzanego obszaru. Rozpoczęła się intensywna denudacja, która trwa 
nieprzerwanie do dzisiaj.  

Większośd utworów kredowych została całkowicie zerodowana i wyniesio-
na rzekami poza Sudety. Dzisiejsze Góry Stołowe stanowią zaledwie niewielką pozo-
stałośd po dawnej pokrywie skał osadowych. Ich pozycja wzdłuż regionalnego wodo-
działu w Sudetach sprawia, że procesy rzeźbotwórcze są tutaj szczególnie intensyw-
ne. Erozję skał w Górach Stołowych bardzo ułatwia budowa geologiczna i silne spę-
kanie skał. W piaskowcach powstają wyraźne progi natomiast rozległe płaskie i sła-
biej nachylone obszary w Górach Stołowych zbudowane są w przewadze z drobno-
ziarnistych skał – mułowców wapnistych. 

Fig.6 Schemat pokazujący, jak powstawały Góry Stołowe od momentu transgresji w późnej 
kredzie do dzisiaj 
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  FORMY SKALNE W SUDETACH 

 PRÓG RADKOWA 

 Próg   Radkowa   to  niemal  pionowa  skarpa morfologiczna,  która   powstała 
w wyniku erozji wstecznej tzw. środkowego piaskowca ciosowego. To drugi, idąc od 
dołu profilu skał kredowych, poziom piaskowca. Skała poddana w przeszłości naprę-
żeniom i przemieszczeniom tektonicznym jest silnie spękana (Fig. 7).  

To właśnie system 
gęstych i regular-
nych spękao – cios 
tektoniczny nadał 
nazwę piaskowcom 
ciosowym Progu 
Radkowa i Szczelio-
ca-Skalniaka. Nie-
mal idealnie sze-
ścienne bloki pod 
wpływem zmian 
temperatury, dzia-
łalności wody i lodu, 
penetracji roślin, ale 
również w trakcie 

wstrząsów tektonicznych, oddzielają się od skały, obrywają i staczają w dół tworząc 
rozległe blokowiska skalne u podnóża progu. Znakomita blocznośd skały bardzo uła-
twia jej eksploatację i przeróbkę. Sprawiło to, że Próg Radkowa od dawien dawna 
stanowił dogodne miejsce, gdzie pozyskiwano piaskowiec w licznych, dzisiaj już nie-
czynnych kamieniołomach. Transport urobku skalnego odbywał się wieloma, zwykle 

utwardzanymi dro-
gami. Częśd daw-
nych traktów trans-
portowych spełnia 
dzisiaj rolę szlaków 
turystycznych. Pia-
skowce są wieku 
środkowoturooskie-
go (ok. 98 mln lat). 
Próg Radkowa  
i Broumovské stěny 
tworzą łącznie naj-
dłuższą skarpę mor-
fologiczną w obrębie 
Sudetów (Fig. 8). 

Fig.7 Sposoby formowania sie ciosu tektonicznego w piaskowcach 

Fig.8 Próg Radkowa widziany z Radkowskich Bastionów 
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wschodnim, mijamy przystanek PKS i dalej wędrujemy żółtym szlakiem początkowo 
w kierunku Ratna, a później drogą w kierunku Tłumaczowa. Po minięciu wsi Gajów 
dochodzimy do najwyżej położonego punktu naszej trasy na zboczu wzgórza Gar-
dzieo (480 m n.p.m., naprzeciw wejścia do dużego kamieniołomu melafiru). 
 
Geostanowisko 12 Gardzieo – punkt widokowy. To szczególne miejsce, z którego 
rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na nieckę śródsudecką (Fig. 39). To 
jedyne miejsce w Sudetach, z którego przy dobrej widoczności widad jednocześnie 
Śnieżkę, Śnieżnik i Szczeliniec. Właśnie te trzy, jakże charakterystyczne dla Sudetów 
góry zaznaczył na swojej mapie „mineralogicznej” Leopold Von Buch - podróżnik 
i  przyrodnik, przyjaciel K. Darwina. Jego mapa z 1796 roku jest najstarszym karto-
graficznym odwzorowaniem geologii Śląska (Fig. 40). Jest bardzo prawdopodobne, 
że i on musiał kiedyś na chwilę zatrzymad się w tym magicznym miejscu na wzgórzu 
Gardzieo. 
 
Geostanowisko 13 Gardzieo – kamieniołom melafiru. W kamieniołomie na wzgórzu 
Gardzieo, podobnie jak w wielu innych wyrobiskach w okolicach Tłumaczowa, wydo-
bywa się melafir. Magma wniknęła w osady permu, a miejscami dotarła do po-
wierzchni terenu i rozlała się tworząc potoki lawowe. Z powodu prac wydobywczych 
w kamieniołomie skały nie są dostępne in situ. Jednak w poeksploatacyjnych blo-
kach skalnych na poboczach drogi możemy znaleźd wiele ciekawych struktur sedy-
mentacyjnych, wskazujących na rzeczną i jeziorną genezę osadów (Fig. 41). Stąd 
pochodzi bogata kolekcja tropów gadów permskich (patrz opis życia w permie), któ-
ra obecnie jest eksponowana w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Wrocławskie-
go.  

 (1500 m) Idziemy dalej drogą i po przejściu ok. 1500 m docieramy do pierw-
szych zabudowao Tłumaczowa. 
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GEOTRASA III 
[Rynek w Radkowie (ok. 380 m n.p.m.) - Tłumaczów - Otovice  (ok. 480 m n.p.m.) - 
Rynek w Radkowie] 
*różnica wzniesieo ok. 100 m, długośd trasy ok. 28 km, orientacyjny czas: 7-8 go-
dzin] 

 (5220 m) Z Rynku w Radkowie udajemy się ulicą T. Kościuszki w kierunku 

Fig.38 

Fig.39 Panorama Środkowych Sudetów, punkt widokowy na wzgórzu Gardzieo 
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 SKALNE BASZTY, BASTIONY I LABIRYNTY 

 Skalne baszty to formy skalne, które powstają przez stopniowe powiększanie 
się szczelin ciosowych w piaskowcu (Fig. 9). Skalne baszty powstają zwykle na pła-
skich powierzchniach cypli skalnych, tuż przy ich krawędzi. W Progu Radkowa baszty 
najczęściej występują w grupach, tworząc charakterystyczne  bastiony  i  labirynty  
skalne  w  miejscach, gdzie skarpa ma największą  wysokośd i gdzie  mniejszą  rolę  
odgrywa  spływ  powierzchniowy,  a  woda  infiltruje  pionowo w dół w silnie uszczel-
nione skały. Skalne baszty są łatwo dostępne, a ich łączące się ściany ukazują liczne 
ślady najstarszych procesów geologicznych (Fig. 10 i 11). Są to ślady prądów mor-
skich i falowania (np. różnego typu warstwowania) oraz ślady bogatego życia na 
dnie dawnego morza (skamieniałości, ślady żerowania zwierząt). Są też zjawiska 
dokumentujące procesy diagenezy, czyli przeobrażania się osadu morskiego w skałę 
(konkrecje, ślady po nagromadzeniach gazu). Są  również struktury, które powstały 
w następstwie deformacji tektonicznych (spękania ciosowe, uskoki) 

Fig.9 Schemat ukazujący, jak powstają i gdzie zwykle występują skalne grzyby, baszty i bastiony  

Fig.10 Skalne Bastiony... 
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 SKALNE GRZYBY 

 Skalne grzyby stanowią najbardziej malownicze formy skalne w Górach Stoło-
wych (Fig. 12 i 13). Zwykle powstają w wyniku postępującej erozji skalnych baszt  
(Fig. 9). Skała traci swoją zwartośd pod wpływem zmian temperatury i krążenia wo-
dy. Niszczenie postępuje szczególnie intensywnie wczesną wiosną i późną jesienią, 
kiedy woda wysycająca skałę na przemian wielokrotnie zamarza i topnieje. Również 
woda  wypływająca ze skał wynosi luźny materiał (Fig. 14). W czasie roztopów wio-
sennych lub intensywnych opadów deszczu woda   wysyca   porowate   piaskow-
ce, a następnie wypływa na powierzchnię skałek w miejscach najbardziej porowa-
tych, wypłukując z piaskowca w pierwszej kolejności materiał najdrobniejszy. Proces 
taki nosi nazwę sufozji. Pozbawione więźby grubsze ziarna z czasem również wypa-
dają ze skały, a na jej powierzchni zaczyna formowad się  wklęsłośd. W miarę postę-
pującej erozji coraz większą rolę w kształtowaniu powierzchni skałek odgrywa ich 
pierwotna sedymentacyjna struktura. „Kapelusze” grzybów  skalnych  zbudowane  
są  zwykle  z  piaskowców  słabiej   przepuszczalnych i bardziej spoistych (tzw. pia-
skowce bezstrukturowe). Z kolei „nogi” skalnych grzybów formują się w piaskowcach 
o znacznie większej porowatości, najczęściej wyraźnie warstwowanych, zlepieoco-
watych, z licznymi pustkami po rozpuszczonych skorupach muszli małży. Pierwotna 
struktura piaskowców ciosowych sprzyja powstawaniu grzybów skalnych, które naj-

Fig.11 Skalne Baszty ... 
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Geostanowisko 10 W pionowej skale tuż przy drodze widoczny jest poprzeczny 
przekrój przez kanał, niegdyś wycięty w warstwowanym piasku, a następnie wypeł-
niony nieco grubszym piaskiem, miejscami zlepieocowatym. Wypełnienie kanału jest 
masywne i zawiera liczne ślady po muszlach małży. Jest to niezwykle rzadka sytu-
acja, gdzie w stanie 
kopalnym zachował 
się jeden z wielu 
dawnych kanałów, 
którymi materiał 
osadowy był wyno-
szony z plaży na 
szelf morza kredo-
wego  (Fig. 37).  
 (5000 m) 
Idąc dalej drogą 
docieramy do miej-
sca o nazwie 
„Stroczy Zakręt”, 
skąd niebieskim 
szlakiem udajemy 
się na zwiedzanie 
Radkowskich Ba-
s t i o n ó w 
(geostanowisko 8). 
Po powrocie na za-
kręt idziemy dalej ok. 900 m wzdłuż drogi czerwonym szlakiem w kierunku Karłowa 
aż do parkingu, gdzie szlak skręca w prawo. Stąd idziemy tuż nad krawędzią Progu 
Radkowa do skrzyżowania ze szlakiem żółtym, w miejscu zwanym Małym Karło-
wem, które znajduje się ponad Wodospadami Pośny. Po przejściu ok. 3,3 km, na 
ostrym zakręcie drogi w lewo, powyżej w zboczu, przy równoległej do naszej drodze, 
ok. 100 metrów od nas widoczny jest mały łom. 
 
Geostanowisko 11 W nieczynnym łomie odsłaniają się drobnoziarniste skały o szarej 
barwie, które na całym obszarze Gór Stołowych pokrywają piaskowce ciosowe Progu 
Radkowa (Fig. 38). Noszą nazwę mułowców ze Szczytnej Śląskiej. Osady z których 
powstały gromadziły się na płytkim szelfie poza zasięgiem fal i sztormów. Utwory 
tego typu występują od okolic Drezna po Bystrzycę Kłodzką i już w momencie odkry-
cia zostały nazwane plenerem. Nazwa pochodzi od rozległych, płaskich równin, jakie 
osady te tworzą wewnątrz masywów górskich. Są wyraźnie uławicone i zawierają 
liczne szczątki zwierząt i mikroorganizmów morskich. 
 (4700 m) W Małym Karłowie zmieniamy szlak na żółty i rozpoczynamy wę-
drówkę powrotną do Radkowa. Trasę kooczymy na Rynku w Radkowie. 

Fig.37 
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 (2700 m) po powrocie na 
parking przy Drodze Stu Zakrętów 
kontynuujemy wędrówkę drogą w 
kierunku Karłowa, czyli ku SE. 
Przez pierwszych 500 m w skarpie 
drogi widoczne są skały czerwone-
go spągowca (perm, ok. 280 mln 
lat). Osady, z których powstały te 
skały, nagromadziły się na obrze-
żach rozległej i niemal pozbawio-
nej rzek i strumieni równiny. 
W  suchym klimacie, okresowe 
i zwykle nawałnicowe opady desz-
czu wymywały z obrzeżających 
równinę gór ogromne ilości rumo-
szu. Materiał niesiony rwącymi 
potokami osadzany był na pogra-
niczu gór i równiny, gdzie formo-
wały się rozległe stożki napływo-
we.  
 Idąc dalej Drogą Stu Zakrę-
tów zauważamy coraz liczniejsze 
i większe bloki skalne leżące na 
zboczu. To fragmenty piaskowca 
kredowego, które odrywając się 
od skarpy Progu Radkowa staczają 
się w dół i tworzą rozległe bloko-
wisko.  
 Po przejściu kolejnych ok. 
1200 m docieramy do wjazdu do 
największego i jedynego czynnego 
kamieniołomu piaskowców cioso-
wych Progu Radkowa. Eksploata-
cja kamienia w tym miejscu roz-
poczęła się w 1895 r. i to właśnie 
stąd pochodzi materiał przerabia-
ny obecnie w  zakładach kamie-
niarskich w Radkowie. Z hałdy 
skalnej rozciąga się ładna panora-
ma na Radków i okolice. Idziemy dalej w kierunku do Karłowa i po 800 m docieramy 
do pierwszych ścian skalnych Progu Radkowa. Po ok. 200 m widoczna jest charakte-
rystyczna forma skalna z bardzo ciekawymi zjawiskami. 

Fig.35 Zbudowany wyłącznie z piaskowca ciosowego 
budynek kościoła Św. Andrzeja Boboli z 1905 roku 

Fig.36 Wodospady Pośny 
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chętniej rozwijają się po deszczu i na nachylonych zboczach, na których ułatwiony 
jest odpływ wody ze skał.  

Fig.12 Skalne Grzyby 

Fig.13 Skalne Grzyby 
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 ŻYCIE ORGANICZNE W PERMIE I KREDZIE 

 W skałach okolic Radkowa i Broumova zapisany jest niezwykle ciekawy wyci-
nek dziejów Ziemi. Obejmuje on wprawdzie „zaledwie” kilkadziesiąt milionów lat 
z liczącej przeszło cztery i pół miliarda lat historii Ziemi, ale jest to zapis ogromnie 
frapujący. Każdy, kto chciałby na moment pochylid się nad tą księgą, na długo pozo-
stanie pod wrażeniem tej niezwykłej historii. 

Skały Ziemi Radkowskiej dokumentują dwa systemy geologiczne – perm 
i  kredę. Obydwa pozostawiły po sobie fascynujące ślady dawnego życia zapisane 
w  skałach osadowych. Ich odnalezienie nie zawsze jest proste, ale dociekliwy poszu-
kiwacz na pewno spotka ich całe mnóstwo. Czyni to ten region jednym z najbardziej 
interesujących dla badao paleontologicznych w całych Sudetach. To jeden z niewielu 
obszarów, gdzie tak blisko siebie występują bogate w skamieniałości skały pocho-
dzenia lądowego i morskiego. Wyprawa śladami minionego życia na Ziemi Radkow-
skiej i w jej okolicach ułatwia rozumienie ewolucji świata organicznego i oddaje róż-
norodnośd dawnych środowisk i krajobrazów. Pokaże, że skały będące synonimem 
trwałości i niezmienności w geologicznej skali pojmowania czasu, zawierają niekiedy 
zapis procesów bardzo gwałtownych, często o charakterze wydarzeo. 
 
 PERM 

 Wyprawę śladami dawnego życia rozpoczynamy od wychodni skał permskich. 
Perm trwał od 299 do 252 mln lat temu i jest bardzo ważną epoką w dziejach Ziemi. 
Nastąpiły wtedy ważne zmiany w rozmieszczeniu kontynentów i oceanów na Ziemi. 
Świat zwierząt i roślin zaczął się bujnie rozwijad i jednocześnie różnicowad, czemu   
sprzyjała  wielośd  sąsiadujących  ze  sobą środowisk.  Sudety  i  tym   samym dzisiej- 

Fig.14 Związek sposobu powstawania skalnych grzybów w Górach Stołowych z pierwotną, 
sedymentacyjną strukturą piaskowca ciosowego 
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GEOTRASA II 
[Rynek w Radkowie (ok. 380 m n.p.m.) - Próg Radkowa (ok. 655 m n.p.m.) - Rynek 
w Radkowie] 
*różnica wzniesieo ok. 275 m, długośd trasy ok. 15 km, orientacyjny czas: 5-7 go-
dzin] 

 (3300 m) Z Rynku w Radkowie (Fig. 29) udajemy się ulicą Grunwaldzką w kie-
runku północno-zachodnim. Po przejściu 300 m dochodzimy do skrzyżowania dróg, 
przy którym znajduje się kościół Św. Andrzeja Boboli z 1906 r. (Fig. 35). Kościół nie-
mal w całości zbudowany jest z białego piaskowca ciosowego Progu Radkowa. War-
to dodad, że z tego piaskowca zbudowano większośd budynków Radkowa, w  tym 
Ratusz i kościół Św. Doroty z XVII w.), jak również liczne budowle w całej Polsce 
(m.in. miniaturę Mostu Karola w Kłodzku, elewacje MDM w Warszawie). Przy ko-
ściele skręcamy na zachód i idziemy drogą aż do rozwidlenia dróg, gdzie rozpoczyna 
się niebieski szlak i dalej szlakiem wzdłuż Drogi Stu Zakrętów, aż dochodzimy do 
pierwszego parkingu na terenie PNGS. Idąc stąd zielonym szlakiem ok. 400 m może-
my dojśd do miejsca, które nosi nazwę Wodospadów Pośny. 
 
Geostanowisko 9  Wodospady Pośny tworzyły niegdyś kaskadę wodną, uformowaną 
przez łączące się ze sobą strumienie wypływające z licznych źródeł na pograniczu 
skał permu i kredy. Obecnie strumienie są ujmowane, a znakomitej jakości woda 
zasila krany mieszkaoców Radkowa (Fig. 36). 
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Fig.33 Widok na Nieckę Śródsudecką z Progu Radkowa (Radkowskie Bastiony) 

Fig.34 Wyryte w skale "pieczątki" - świadectwo dawnych czasów, kiedy na Śląsku, na obszarze 
Gór Stołowych rozpoczęła się intensywna gospodarka leśna 
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sze okolice Radkowa znalazły się w obrębie jednego z największych kontynentów 
w dziejach Ziemi – Pangei. Ten megakontynent tworzył ogromną masę lądową, roz-
ciągającą się pomiędzy biegunami. Obszar naszej wyprawy znajdował się wtedy 
w strefie międzyzwrotnikowej. Od ówczesnego światowego oceanu Pantalassy, 
a  później Tetydy, obszar dzisiejszych Sudetów nie był co prawda zbytnio oddalony, 
ale oddzielało go wysokie pasmo gór na południowym wschodzie. Dlatego też więk-
szośd permskich  rzek spływała ku północnemu zachodowi, w stronę ówczesnego 
oceanu borealnego. Częśd z nich nigdy nie docierała do celu ginąc w ciągnących się 
tam bezkresnych pustyniach lub zasilając rozległe, często wysychające jeziorzyska. 
Jednocześnie na peryferiach wspomnianego łaocucha górskiego, w stopniowo osu-
szającym się gorącym klimacie, dokonywały się wielkie zmiany świata organicznego. 

Do niedawna panowały tu pełne drzewiastych widłaków, skrzypów oraz 
paproci wilgotne i bagniste lasy karbooskie. Ich pozostałośd, pokłady węgla, można 
oglądad chodby w sztolni dawnej kopalni węgla „Piast” w Nowej Rudzie. Na hałdach 
kopalnianych bez trudu znajdziemy liczne szczątki dawno wymarłych roślin, ilustru-
jących bogactwo tego lasu. 

W permie paprotnikowe lasy bagienne zastępowane były zespołami roślin 
typowymi dla klimatu suchego. Były to w przewadze drzewa iglaste, podobne do 
dzisiejszych araukarii. W podszyciu i w miejscach wilgotniejszych wciąż można było 
spotkad zarośla paprotników, jednak ich ilośd spadała wraz z osuszaniem się klimatu. 
W wielu miejscach spod rzadkiej pokrywy roślinnej prześwitywała naga ziemia. Osu-
szanie klimatu przyśpieszało zanik roślinności i bardzo ułatwiało erozję podłoża. 
Okresowe rzeki żłobiły rozległe doliny, a trzęsienia ziemi i inne nadzwyczajne wyda-
rzenia często oddzielały całe fragmenty dolin zamieniając je w okresowe jeziora, 
podobne do dzisiejszych śródgórskich jezior w Turcji czy wschodniej Afryce. Krajo-
braz tego czasu urozmaicały też stożki wulkaniczne i kaldery, często plujące lawą 
i  zasypujące okolice warstwami popiołów. 

Skały permu tworzące wychodnie w okolicach Radkowa noszą nazwę czer-
wony spągowiec. Łatwo zrozumied tę nazwę widząc wszędzie wokół czerwone i brą-
zowe barwy skał i gleb na zaoranych polach. Barwa pochodzi od związków żelaza, 
silnie utlenionego wskutek wietrzenia skał pierwotnych, a następnie zgromadzone-
go w osadach lądowych. Tylko osady powstałe w głębszych obszarach jezior są szare 
lub czarne, gdyż zawierają sporo nierozłożonej substancji organicznej. Dzięki temu 
też są niezwykle zasobne w skamieniałości i inne ślady dawnego życia. Czerwone 
osady dolin rzecznych i wybrzeży jezior przechowały za to bardzo liczne struktury 
sedymentacyjne oraz widoczne odciski roślin i ślady zwierząt (Fig. 15). 
Podobne do araukariowych lasy dawały schronienie ówczesnym panom życia na 
lądach – gadom. Były to zwierzęta poprzedzające rozwój dinozaurów mezozoicz-
nych, ale równie fascynujące i zróżnicowane. Najniżej w hierarchii ewolucyjnej znaj-
dowały się zwierzęta przejściowe pomiędzy płazami i gadami, inne były już bardzo 
podobne do dinozaurów. Częśd z nich dała zapewne początek ssakom. Można zatem 
o nich powiedzied, że byli to nasi bardzo odlegli w czasie przodkowie. 
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Skamieniałości, jakie po-
zostawiły po sobie perm-
skie czworonogi na ziemi 
radkowskiej to przede 
wszystkim tropy - liczne 
ślady ich wędrówek odci-
śnięte w  miękkim mule 
lub wilgotnym piasku 
(Fig. 16). Na podstawie 
tropów możemy     dużo      
powiedzied o trybie życia 
tych zwierząt, ich rozmia-
rach i cechach budowy. 
To bardzo ważna doku-

mentacja,    gdyż    kom-
pletnie dobrze zachowane 

szczątki   szkieletowe    są w osadach lądowych nieliczne. W okolicy Radkowa znale-
ziono dotychczas jeden kompletny szkielet gada – znaleziony ponad  100  lat  temu  
został  przekazany  do  berlioskiego  Muzeum  Humboldta, ale w noworudzkim ratu-
szu znajduje się doskonała kopia tego okazu. 

Fig.15 Wczesnopermskie organizmy rozpoznane w skałach z okolic Radkowa-Broumova 

Fig.16 Odciski łap wczesnopermskiego gada (kamieniołom w 
Tłumaczowie)  
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Ych widoków na Środko-
we Sudety, w tym na 
przepiękne i historycznie 
ze sobą związane tereny 
przygranicznych gmin 
Radkowa i Broumova. 
W całej okazałości wi-
doczny jest Próg Radko-
wa, przechodzący w kie-
runku zachodnim naj-
pierw w Broumovské 
stěny, a dalej w Miero-
szowskie Ściany. Widocz-
ny jest Radków 
i Broumov. Widoczne 
z tego miejsca są wszystkie najważniejsze turystycznie i geologicznie stanowiska 
regionu (Fig. 33). Ważna informacja płynie z wyrytych w skałach piaskowcowych 
znaków czasu – tutaj zawsze był Śląsk (Fig. 34). Tylko czasem bywało inaczej… 
 
Geostanowisko 8 Radkowskie Bastiony kooczą profil piaskowców ciosowych Progu 
Radkowa (por. Fig. 10 i 11). Powyżej występują mułowce wapniste turonu środko-
wego i górnego (ok. 99-98 mln lat), które można spotkad w małych nieczynnych ka-
mieniołomach wzdłuż drogi Stu Zakrętów w kierunku Karłowa. Najwyższą częśd ska-
łek tworzy ławica zwartego piaskowca, która pierwotnie składała się z wielu warstw 
piasku. Warstwowanie uległo całkowicie zatarciu wskutek wymieszania osadu przez 
zwierzęta mułożerne. Bardzo charakterystyczna jest strefa „dziurawego piaskowca”, 
który tworzy w skałkach wyraźnie wklęsłą powierzchnię. To gruboziarnisty, miejsca-
mi zlepieocowaty piaskowiec, w którym występują niezliczone ilości śladów po 
muszlach małży. Osad ten stanowi najgrubszą pozostałośd (reziduum) po dużej ilości 
osadów, które były erodowane i zostały wyniesione dalej w morze w trakcie czę-
stych sztormów, jakie nawiedzały wybrzeża  morza kredowego. Utwory takie noszą 
nazwę bliskich sztormitów lub tempestytów. To one są najbardziej porowate i to 
właśnie w nich najintensywniej zachodzi sufozja, czyli wypłukiwanie ze skały drob-
niejszych ziaren z masy piaskowca. 
 (1100 m) Powracamy niebieskim szlakiem do miejsca, gdzie skręca on pod 
kątem prostym w lewo, ku wschodowi. Przekraczamy mniejszą dolinkę i przez kolej-
ny zespół  skalnych bastionów przechodzimy do większej doliny, którą schodzimy w 
dół. Mijamy skrzyżowanie szlaków u podnóża Progu Radkowa. Ponownie możemy 
zaobserwowad, jak zmienia się zabarwienie gleby i zwietrzeliny – tym razem z  jasnej 
na czerwoną.  
 (2850 m) Stopniowo wychodzimy z  obszaru Gór Stołowych i idąc wśród łąk 
i  pól okolic Radkowa docieramy do miejsca gdzie rozpoczęła się wędrówka. 

Fig.32 Pierwotne struktury sedymentacyjne w piaskowcach 
Progu Radkowa 
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 (2000 m) Szlakiem niebieskim podchodzimy zboczami doliny do skrzyżowania 
ze szlakiem żółtym. Dalej szlakiem żółtym idziemy w kierunku zachodnim aż do ko-
lejnego skrzyżowania ze szlakiem czerwonym. 

Geostanowisko 7 Już po 30 metrach od skrzyżowania napotykamy pierwsze skałki, 
które niczym grzebieo sterczą wzdłuż grzbietu skalnego w najwyższej, stropowej 
części piaskowców ciosowych Progu Radkowa. Na tym odcinku skałki występują na 
elewacji i są narażone na wszelkie możliwe procesy niszczące podłoże, tzw. procesy 
denudacyjne. W zależności od pierwotnej, sedymentacyjnej struktury oraz od lokal-
nego systemu spękao tektonicznych, skałki przyjmują różne finezyjne kształty. Jed-
nak w tej części Gór Stołowych są to przeważnie formy baszt, rzadziej piramidy 
i iglice (Fig. 32). Kształty skałek są efektem współczesnych procesów erozji. Procesy 
starsze, te które uformowały dawne osady, są widoczne w masie skalnej z bliska. 
Różne warstwowania, bruki muszlowe, rynny erozyjne, ślady żerowania zwierząt 
w osadzie – to zapis płytkowodnych warunków w morzu kredowym, gdzie groma-
dził się osad dzisiejszych piaskowców.  
 (3800 m) Szlakiem żółtym zmierzamy w kierunku zachodnim aż do parkingu 
przy drodze Stu Zakrętów i dalej w kierunku Radkowa do miejsca, gdzie zmieniamy 
szlak na niebieski. Po drodze mijamy niezliczoną ilośd form skalnych, z których więk-
szośd ma charakterystyczną formę skalnych grzybów (por. Fig. 12 i 13).  
 (400 m) Po przekroczeniu „drzwi do lasu”, jak leśniczy nazywają szlabany przy 
drogach pożarowych, dochodzimy do niebieskiego szlaku, którym nie zbaczając 
w prawo, docieramy do jednego z najpiękniejszych miejsc na krawędzi Progu  Rad-
kowa – Radkowskich Bastionów. Roztacza się z tego miejsca jeden z najwspanialsz-  

Fig.31 Spękane piaskowce w nieczynnym kamieniołomie (amfiteatr skalny Cedronu, strefa 
uskoku przesuwczego) 
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 Znalezione dotych-
czas tropy świadczą, że 
tutejszy zespół płazów 
i gadów składał się z wielu 
gatunków prowadzących 
bardzo zróżnicowany tryb 
życia. Najprostsze z ówcze-
snych czworonogów były 
lądowymi zwierzętami 
pośrednimi pomiędzy pła-
zami a gadami Reptilio-
morpha .  Największy 
z  nich, Diadectes, osiągał 
od 2 do 3 m długości i był 
łagodnym roślinożercą. 
Przypominał nieco mon-
strualną jaszczurkę z żabią 
głową. Pomimo wielkich 
rozmiarów nie był bezpieczny – polował na niego Dimetrodon. Ten groźny drapież-
ca, prawdziwy król wczesnopermskiej Pangei, należał do synapsydów - zaawanso-
wanych ewolucyjnie gadów, określanych dawniej jako ssakokształtne. Jego  ślady  
także  zostały  odnalezione  w  okolicach  Radkowa  (Fig. 17).  Wielki  gad z wyglądu 
przypominał drapieżne dinozaury. 
Ostre zęby, wielki kostny grzebieo 
na grzbiecie i  wysmukła sylwetka 
na pewno wzbudzały lęk u 
wszystkich stworzeo. Na jednej z 
płyt piaskowca znajdujemy jego 
ślady obok tropów Diadectesa 
(Fig. 18).  
Możemy tylko przypuszczad, jak 
dramatyczne sceny rozgrywały się 
w tym miejscu. Ofiarą Dimetrodo-
na padały zapewne też mniejsze 
gady i płazy, których tropy można 
odnaleźd w okolicach Radkowa. 
Płyty kamienne z zachowanymi 
śladami tych zwierząt można podziwiad w radkowskim lapidarium przy zalewie. Inne 
znajdują się w kolekcjach  w  Warszawie  i Wrocławiu.  Trwa naukowe opracowywa-
nie zespołu śladów czworonogów z terenu pomiędzy Radkowem a Nową Rudą. Jego 
wstępne wyniki pozwalają przypuszczad, że mamy do czynienia z  jednym z ciekaw-
szych w Europie nagromadzeo takich skamieniałości. 

Fig.17 Trop gada 

Fig.18 Tropy 3 gatunków czworonogów (kamieniołom 
w Tłumaczowie)  
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 Innym źródłem informacji o życiu we wczesnym permie są osady jeziorne. 
W terenie wyróżniają się one ciemną barwą, oddzielnością płytkową i obecnością 
węglanu wapnia. Skamieniałości są w nich bardzo częste i na ogół dobrze zachowa-
ne. Należy do nich bogaty zespół uwęglonych szczątków roślinnych, niekiedy tworzą-
cy nawet niewielkie pokłady węgla. Woda i wilgod przy brzegach jezior sprzyjały po-
rastaniu ich przez krzaczaste i drzewiaste paprocie (Fig. 18), widłaki i skrzypy. Były 

trochę podobne do roślin kar-
booskich, ale wyraźnie ustępo-
wały rozmiarami i liczebnością 
roślinom iglastym (Fig. 19 i 20) 
W toni wodnej jezior żyły licz-
ne zwierzęta, głównie ryby 
(Fig. 21 i 22). Pozostały po nich 
w osadach jeziornych łuski, 
kości i zęby, które w niektó-
rych miejscach występują ma-
sowo (Fig. 23 i 24). Niekiedy 
udaje się znaleźd także całe 
ryby, z doskonale zachowaną 
pokrywą łuskową i płetwami. 

Zespół ichtiofauny składał się 
z  wielu gatunków, zarówno 

roślinożernych, jak i drapieżnych. Pewną ciekawostką jest to, że w jeziorach pływały 
nawet… rekiny! Ich charakterystyczne zęby nie pozostawiają wątpliwości – pływanie 
w wielu jeziorach mogło byd wtedy niebezpieczne. 

Również inni mieszkaocy jezior - niewielkie stawonogi, pozostawili po sobie 
ślady. Podobne do małży liścionogi (Fig. 25) i ledwo widoczne gołym okiem małżo-
raczki stanowiły zapewne pokarm wielu ryb i płazów. Niekiedy ich szczątki występu-
ją masowo, tworząc na stropach warstw prawie szczelną pokrywę. Występowanie 

Fig.19 Odciski gałązek Walchii (kamieniołom w Tłuma-
czowie) 

Fig.20 Odcisk szyszki Walchii 
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Geostanowisko 4 Uważny wędrowiec zobaczy, jak nagle zmieniła się barwa zwie-
trzeliny i gleby. Jeszcze kilka metrów niżej wszędzie przeważała barwa czerwona. Na 
zakręcie szlaku gleba jest czarna, a zwietrzelina poniżej zaras. W tym miejscu, w 
podłożu, „ostro” graniczą ze sobą czerwone skały permu pochodzenia lądowego 
(niżej) i  jasne skały kredy pochodzenia morskiego. To jedno z tych magicznych 
miejsc na świecie, gdzie graniczą ze sobą nie tylko światy z przeszłości geologicznej, 
ale również te dzisiejsze. Od tego miejsca zmieniają się formy terenu, roślinnośd i 
gleby.  
 Nieco wyżej, na całej długości stromo nachylonych ku północy zboczy wypły-
wa z masywu Gór Stołowych woda podziemna, tworząc jedno z największych sku-
pisk źródeł. Liczne strumienie łączą się w dole tworząc potok Cedron. Powolna, ale 
stale postępująca erozja wsteczna w strefie źródliskowej uformowała jeden z naj-
większych amfiteatrów skalnych na obszarze Gór Stołowych – amfiteatr Cedronu. 
Obecnie znaczna częśd wypływających z masywu wód jest ujmowana w studniach i 
zasila gospodarstwa domowe w Wambierzycach.  
 (180 m) Kontynuujemy podejście niebieskim szlakiem. Po ok. 180 m dociera-
my do pierwszego odsłonięcia skał kredowych. 
 
Geostanowisko 5 Przy drodze z prawej strony znajduje się stary niewielki kamienio-
łom. Ciemnoszara skała osadowa to mułowiec z pogranicza dolnego i środkowego 
turonu (ok. 95 mln lat). Skała jest silnie spękana, co znamionuje bliskie sąsiedztwo 
uskoków tektonicznych. Rzeczywiście! Cała ta strefa źródliskowa Cedronu rozwinęła 
się w miejscu, gdzie masyw Gór Stołowych przecina kilka dużych uskoków, w tym 
jeden biegnący na przedłużeniu potoku Cedron (tzw. uskok Cedronu).  
 (1000 m) Szlak niebieski dalej prowadzi osią grzbietu, wchodzi na jedną z wie-
lu dróg poziomicowych i skręca w prawo ku zachodowi. Po drodze przez cały czas 
można obserwowad coraz liczniejsze i większe bloki skalne zalegające na zboczach – 
to wyraźny zwiastun zbliżania się do krawędzi morfologicznej. I rzeczywiście, droga 
na której się znaleźliśmy biegnie u podnóża stromej, niemal pionowej ściany skalnej. 
To środkowa częśd jednego z największych progów morfologicznych w Sudetach – 
Progu Radkowa. Szlak niebieski dochodzi do wylotu doliny, wchodzi w nią i dalej 
prowadzi pod górę. Warto z tego miejsca przejśd drogą poziomicową ok. 120 m 
i  dojśd do starego kamieniołomu w Progu Radkowa. 
 
Geostanowisko 6 Kamieniołom znajduje się na przedłużeniu doliny Cedronu w stre-
fie uskoku Cedronu. Poziomo warstwowane piaskowce ciosowe na pionowych ścia-
nach ukazują bogactwo struktur tektonicznych, które pozwalają odtworzyd kierunek 
ruchu mas skalnych. Przeważają rysy tektoniczne i charakterystyczne spękania, które 
wskazują,  że  masy  skalne  głównie przemieszczały się poziomo wzdłuż pionowych 
powierzchni. Taki rodzaj przemieszczeo jest charakterystyczny dla tzw. uskoków 
przesuwczych (Fig. 31).  Rola takich uskoków w kształtowaniu się dzisiejszych Gór 
Stołowych była bardzo duża, jeśli nie najważniejsza. 
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 (1800 m) Wracamy do skrzyżowania dróg i udajemy się w kierunku SE ku 
Wambierzycom. 
 
Geostanowisko 2 Po przejściu ok. 1800 m docieramy do miejsca, w którym płynący 
niegdyś ku północy prawobrzeżny dopływ Pośny wyżłobił dolinę o szerokości ok. 100 
m i głębokości do ponad 20 m. Dokładnie po przeciwnej stronie drogi, na południu, 
widoczne jest Wzgórze Mnich. Jest to najbardziej na NE wysunięta pozostałośd po 
niegdyś ciągłej pokrywie skał kredowych, tych samych, które tworzą masyw Gór 
Stołowych. Dalej ku SE, dokładnie na przedłużeniu suchej doliny i Mnicha znajdują 
się Radkowskie Bastiony – najwyżej położony cel wycieczki (por. Fig. 6).  
 (2800 m) Idziemy dalej  niebieskim szlakiem aż do Rynku w Wambierzycach. 
 
Geostanowisko 3 Podobnie jak Radkowie, zarówno elementy konstrukcyjne bazyliki, 
jak i schody i mała architektura wokół niej, wykonane zostały z lokalnego surowca – 
tzw. piaskowców ciosowych. Piaskowce te były eksploatowane w łatwo dostępnych 
skarpach Gór Stołowych w licznych kamieniołomach. Znaczącą częśd materiału do-
starczał jeden z najstarszych i największych kamieniołomów piaskowca w pobliskiej 
Studziennej.  
 (2400 m) Spod bazyliki w Wambierzycach, nadal niebieskim szlakiem, udaje-
my się dalej w kierunku Studziennej. Po ok. 1800 m, w miejscu gdzie droga do Stu-
dziennej skręca pod kątem prostym w lewo, kontynuujemy wędrówkę wzdłuż poto-
ku Cedron, aż do granicy Parku Narodowego Gór Stołowych (PNGS) i dalej szlakiem 
niebieskim. Po przejściu ok. 800 m od granicy PNGS docieramy do osi grzbietu, gdzie 
szlak ostro skręca ku południowemu zachodowi. To jest miejsce, gdzie rozpoczynają 
się Góry Stołowe. 

Fig.30 Zlepieoce Radkowskie w skarpie potoku Pośna 
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 wodnych płazów odnotowano na podstawie zachowanych szkieletów (Fig. 26). Po-
dobne nieco do traszek zapewne znakomicie czuły się w ciepłych wodach. 

Jak widad Radkowskie okno na perm prezentuje niezwykły krajobraz. 
W  świecie pozornie niegościnnym i surowym kwitło bujne życie pełne zaskakują-
cych form. Niekiedy przerażających, często dziwnych, zawsze fascynujących badaczy 
dawnych dziejów. 

Fig.21 Kompletnie zachowany szkielet ryby (kamieniołom w Tłumaczowie) 

Fig.22 Rekonstrukcja permskiej ryby 
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Fig.23 Łuski i kości ryb permskich (Ratno Dolne) 

Fig.24 Liśd paproci i łuska ryby kostnoszkieletowej (Ratno Dolne) 
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Właśnie fragmenty takich wapieni znajdujemy w bruku Rynku w Radkowie. 

Fig.29 Wykorzystanie skał z okolic Radkowa w budowlach i architekturze Rynku Radkowskiego 
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Do tej pory nie udało się odnaleźd w okolicach Radkowa szczątków lub śla-
dów wielkich gadów ery mezozoicznej – dinozaurów. Wprawdzie panowały one 
przede wszystkim na lądach i osady morskie nie są zbyt dobrym miejscem do poszu-
kiwao ich skamieniałości, ale pewne nadzieje wciąż istnieją. Może któremuś z Czytel-
ników uda się odnaleźd kośd wielkiego roślinożercy czy ząb Tyranozaura? Paleonto-
lodzy nie pogardzą też odciśniętymi w piasku śladami wielkich łap – w niektórych 
strefach morze było tak płytkie, że po jego dnie mogły spacerowad te przerażająco 
piękne zwierzęta. Zatem… zapraszamy do poszukiwao! Oczywiście z poszanowaniem 
zasad ochrony środowiska. Wszelkie ciekawe czy chodby intrygujące znaleziska moż-
na zgłaszad geologom – na Uniwersytecie Wrocławskim czy w Paostwowym Instytu-
cie Geologicznym. Ci, którzy chcieliby obejrzed niektóre ze skamieniałości znajdowa-
nych w okolicach Radkowa, powinni odwiedzid lapidarium przy radkowskim zalewie 
– tam sukcesywnie udostępniane będą kolejne ciekawe okazy. 

 
GEOTRASA I 
[Rynek w Radkowie (ok. 380 m n.p.m.) - Radkowskie Bastiony (ok. 655 m n.p.m.) - 
Rynek w Radkowie] 
*różnica wzniesieo ok. 275 m, długośd trasy ok. 16 km, orientacyjny czas: 5-7 go-
dzin] 

Rynek w Radkowie Tutaj zbiegają się wszystkie trasy turystyczne. Tutaj też rozpo-
czynają się 3 trasy geoturystyczne o różnym stopniu trudności. Plac rynkowy wyłożo-
ny jest brukiem kamiennym, w większości bloczkami i otoczakami pochodzącymi 
z  okolicznych potoków. Zdecydowanie przeważają wszystkie odmiany czerwonych 
i białych piaskowców i przypadkowo rozrzucone pojedyncze, białe gruzły wapieni 
kalicze (Fig. 29). Z kolei detale architektoniczne ratusza i kamieniczek są wykonane 
niemal wyłącznie z ukształtowanych bloczków piaskowca ciosowego. Skały, które 
możemy znaleźd w rynku stanowią przegląd niemal całej geologii Ziemi Radkowskiej.  
Jedynie łupek pokrywający wieżyczkę ratusza i dachy niektórych budynków przy ul. 
Grunwaldzkiej i detale granitowe nie pochodzą z okolic Radkowa.  
 (250 m) Z Rynku udajemy się w kierunku ESE do skrzyżowania z ulicą Tade-
usza Kościuszki i dalej ku mostowi nad Pośną. Przed mostem przekraczamy miejsce, 
w którym drogę niegdyś przecinało torowisko linii kolejowej ze Ścinawki Średniej do 
Radkowa. Na południe od tego miejsca zachowały się resztki zabudowao Stacji doce-
lowej w  Radkowie z 1903 r. Na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku północnym i po 
ok. 150 metrach idąc ulicą Przedmieście dochodzimy do stromej skarpy skalnej. 
 
Geostanowisko 1 W skarpie po wschodniej stronie drogi tuż przy korycie Pośny, 
w  starym wyrobisku skalnym, odsłaniają się czerwone skały permu – piaskowce 
i  zlepieoce czerwonego spągowca (Fig. 30). Dostępny profil obejmuje ponad 10 me-
trów skały. W skałach osadowych wyraźnie zaznaczają się jaśniejsze, niemal białe 
strefy – to wapienne gleby kalicze, które tworzyły się w półpustynnym i gorącym 
klimacie, jaki panował we wczesnym permie między 290 mln a 280 mln lat temu. 
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Fig.25 Nagromadzenie skorupek drobnych liścionogów (Ratno Dolne) 

Fig.26  Szkielet małego płaza (Ratno Dolne) 
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 KREDA 

 Ponad sto milionów lat później, w kredzie, zupełnie zmieniły się krajobrazy 
i  środowiska na terenie naszej wyprawy. Pangea rozdzieliła się na mniejsze konty-
nenty. Układ lądów i mórz przypominał w dużym stopniu dzisiejszą powierzchnię 
Ziemi. Około 100 mln lat temu zdecydowana większośd dzisiejszego obszaru Polski 
została zalana wodami płytkiego morza (transgresja cenomaoska). Na północy i 
wschodzie tworzyły się wtedy warstwy kredy piszącej, od której okres ten wziął swo-
ją nazwę. Na obszarze dzisiejszych Sudetów silnie zaznaczała się obecnośd pobliskich 
lądów i  płycizn, 
m . i n .  w y s p y 
wschodniosudec-
kiej. 

W takich 
warunkach żyły 
zwierzęta typowe 
dla płytkich obsza-
rów przybrzeżnych, 
z d o m i n o w a n y c h 
przez prądy morskie 
i falowanie. Znaj-
dziemy wśród nich 
okazy przypominają-
ce te, z wybrzeży 
Adriatyku, czy Mo-
rza Śródziemnego – 
różne gatunki małży, 
r a m i e n i o n o g ó w 
i ślimaków, raków 
i krabów, jeżowców 
i rozgwiazd (Fig. 27). 
Oprócz nich wystę-
powały tu zwierzęta, 
które niedługo póź-
niej wymarły, a któ-
re są niezwykle cen-
ne dla paleontologów - amonity i belemnity. Piaskowce Gór Stołowych uważnemu 
obserwatorowi ukazują liczne odciski i odlewy muszli oraz szkieletów. Ich cechą cha-
rakterystyczną jest to, że nie zachowała się pierwotna substancja szkieletowa. Łatwo 
przepuszczalne dla wód piaskowce, długo przemywane, nie uchroniły szczątków 
przed rozpuszczeniem. Jednak zachowały się ich odciski, dzięki którym bez problemu 
możemy je dziś opisywad i zaliczad do różnych grup systematycznych. 

Dzięki  temu wiemy,  że  piaszczyste  dno  morza   w  okresach   względnego  

Fig.27 Skamieniałości z osadów kredy w Górach Stołowych (kolekcja 
Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego) 
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spokoju szybko zasiedlał bogaty zespół mięczaków i szkarłupni. Liczne małże, w tym 
podobne do dzisiejszych ostryg, bądź zagrzebywały się w piasku, bądź na nim spo-
czywały. Pomiędzy nimi napotkad można było różnokształtne i zapewne kolorowe 
ślimaki, duże rozgwiazdy, jeżowce i stawonogi. Ponad tym pokrytym jasnym pia-
skiem dnem przepływały majestatycznie spiralnie zwinięte amonity, czy podobne do 
strzał belemnity. Zapewne uwijały się wśród nich ryby – jednak ze względu na wa -
runki tworzenia osadu pozostały po nich tylko nieliczne łuski i zęby. 
Ciekawymi skamieniałościami są też zachowane w niektórych warstwach ślady byto-
wania zwierząt (Fig. 28). Najczęściej należą one do stawonogów – podobne do ra-

ków czy krewetek drążyły w miękkim piasku morskiego dna swoje korytarze. W celu 
uchronienia ich przed zasypaniem, wzmacniały ich ściany niczym fachowi murarze. 
Dzięki temu nawet tam, gdzie ich szczątki się nie zachowały, możemy podziwiad ich 
codzienną krzątaninę. Inne ślady pozostawiły jeżowce. Ich dziełem są niewielkie, 
miseczkowate zagłębienia wypełnione drobnym żwirkiem lub piaskiem grubszym od 
tego z otoczenia. Mieszkając w jamkach, usuwały z nich osypujący się piasek. Naj-
grubszych i najcięższych ziaren nie mogły usuwad, stąd stopniowo zapełniały one te 
nietrwałe schronienia. Jednak czy rzeczywiście były one tak nietrwałe? Skoro prze-
trwały blisko sto milionów lat… Geologia zna takie paradoksy. 

W czasie gdy morze pogłębiało się, i możliwości dostawy tlenu do wody 
były coraz bardziej ograniczone, warunki życia na dnie pogarszały się.  
Niedobór  tlenu powodował, że mniej było chętnych do zgłębiania nor, a głównymi 
mieszkaocami dna zostały gąbki o krzemionkowych szkieletach i niezbyt liczne, ale 
niekiedy bardzo duże małże – Inoceramy. Ponad nimi wciąż jeszcze przepływały 
amonity i belemnity – nieubłagany zegar ewolucji dał im bowiem jeszcze kilka milio-
nów lat trwania po ostatecznym ustąpieniu morskich wód z tych terenów. 

Fig.28 Schemat ukazujący różnorodnośd życia w morzu kredowym na obszarze dzisiejszych 
Gór Stołowych 


