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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 045 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

WĄWÓZ SIEDMICKI 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°04’26’’ 
Współrzędne odnoszą się do 
środkowego punktu w osi 
doliny 

Szerokość: 50°59’48’’ 

Gmina Paszowice 

Opis lokalizacyjny 

Wąwóz Siedmicki jest położony w południowo-wschodniej części 
Pogórza Kaczawskiego, w górnym biegu potoku Młynówka – 
dopływu Nysy Małej. Wylot odcinka przełomowego znajduje się 
w odległości 1,2 km od śródleśnej osady Siedmica, położonej 
przy drodze Jawor – Lipa. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Długość odcinka przełomowego – 0,6 km. Głębokość – do 50 m. 
Zajmowana powierzchnia – około 9 ha. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Litologia – zieleńce 
Geomorfologia – rzeźba erozyjna 

Rodzaj obiektu Powierzchniowy – obejmuje dno doliny i zbocza. 

Litologia Zieleńce (starszy paleozoik) 

Forma rzeźby terenu Dolina V-kształtna (wciosowa), z progami skalnymi i usypiskami 
na zboczach 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny; nieznaczne przekształcenia antropogeniczne 
na krawędzi wierzchowiny (pozostałości średniowiecznego 
gródka) 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Mianem Wąwozu Siedmickiego jest określany przełomowy 
odcinek Młynówki w południowo-wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, wcięty między bezimienne kulminacje o 
wysokościach 365 m n.p.m. (po stronie północnej) i 360 m n.p.m. 
(po stronie południowej) i łączące szersze, kotlinowate odcinki 
doliny koło Nowej Wsi Wielkiej i Siedmicy. Powstanie odcinka 
przełomowego jest prawdopodobnie związane z erozyjną 
działalnością wód roztopowych podczas zaniku ostatniego 
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lądolodu na tym obszarze, zapewne podczas zlodowacenia San 
2. Zasypanie starych dolin i zaleganie w nich brył martwego lodu 
spowodowało erozyjne wycięcie nowych dolin o charakterze 
przełomowym. Podobną genezę postulowano dla innych 
głębokich dolin wciosowych we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego (Wąwóz Myśliborski, Wąwóz Nowowiejski). 
Geologicznie Wąwóz Siedmicki znajduje się w obrębie 
zbudowanej przeważnie z zieleńców jednostki Rzeszówek – 
Jakuszowa, z zachowanymi pierwotnymi strukturami 
poduszkowymi, typowymi dla podmorskiego wulkanizmu 
bazaltowego.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Wąwóz Siedmicki w rzeczywistości nie jest wąwozem (w 
rozumieniu klasyfikacji form rzeźby w geomorfologii), tylko doliną 
wciosową, która w środkowym, najwęższym odcinku ma 
charakter jaru. Ma wąskie dno, z odcinkiem w którym potok 
płynie bezpośrednio po skalnym podłożu, i strome zbocza. W 
górnych i środkowych partiach zboczy licznie występują 
zieleńcowe progi, żebra i ambony o wysokości do 20 m, gęsto 
spękane. Poniżej nich rozciągają się częściowo tylko 
ustabilizowane usypiska rumoszu skalnego, będącego efektem 
wietrzenia mechanicznego i odpadania od ścian skalnych. 
Skaliste zbocza wyżej przechodzą w wyrównany płaskowyż.  
W obrębie skalnych urwisk są miejscami dobrze odsłonięte 
struktury law poduszkowych, niekiedy nieco zdeformowane 
(spłaszczone). Mają postać owalnych, wydzielonych fragmentów 
skały o długości do 40–50 cm i grubości do 20 cm, ułożonych 
równolegle do siebie. 

Historia badań 
naukowych 

Prawdopodobna geneza doliny została przedstawiona przez 
Migonia (1999) i omówiona na tle innych dolin wciosowych i 
jarów wschodniej części Pogórza Kaczawskiego.  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Historyczne – na skalnej ostrodze po południowej stronie 
przełomu istniał w późnym średniowieczu niewielki gródek, 
zwany Zbójeckim Zamkiem. Pozostały po nim relikty suchej fosy i 
obwałowań. 
Biologiczne – Wąwóz Siedmicki jest zaliczany do cenniejszych z 
botanicznego punktu widzenia fragmentów Parku 
Krajobrazowego Chełmy (zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w 
tym ciepłolubne dąbrowy, olszyny, zbiorowiska naskalne, 
turzycowiska).  

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Migoń P., 1999, Doliny jarowe na Pogórzu Kaczawskim. Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą, r. 55, z. 2, s. 91–99. 
Migoń P., 2010, Z geomorfologii Sudetów (40). Wawóz Siedmicki. 
Sudety, nr 10(115), s. 36-37. 

Inne uwagi 

Przełomowy odcinek doliny Młynówki wraz z częścią przyległej 
wierzchowiny został w 2001 r. objęty ochroną rezerwatową jako 
rezerwat „Wąwóz Siedmicki”, o powierzchni 68 ha. Głównym 
przedmiotem ochrony są zróżnicowane zbiorowiska roślinne i 
fitocenozy naskalne. 

Stan i możliwości wykorzystania 
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Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych ograniczają 
przepisy ochronne obowiązujące w rezerwacie przyrody, 
uniemożliwiające opuszczanie znakowanego szlaku i swobodną 
penetrację zboczy doliny. Niemniej, korzystając ze 
znakowanego szlaku można przedstawić zagadnienia rozwoju 
rzeźby dolinnej i procesów rzeźbotwórczych związanych z 
pobytem lądolodu skandynawskiego, a także pokazać przykłady 
law poduszkowych i zróżnicowanie stopnia deformacji w 
zieleńcach. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Ograniczenia wynikające z ochrony rezerwatowej – poruszanie 
się po dolinie jest możliwe tylko korzystając ze znakowanego 
szlaku. Ograniczeniem infrastrukturalnym jest brak możliwości 
parkowania przy drodze Jawor – Lipa w Siedmicy. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Dnem doliny prowadzi pieszy zielony szlak turystyczny z Grobli i 
Siedmicę przez Wąwóz Siedmicki i dalej w kierunku Muchowa. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 

 

Dokumentacja graficzna  

045_1 Urwiska zieleńcowe na północnych zboczach przełomu Młynówki (Wąwozu 
Siedmickiego). 

045_2 Baszty skalne poniżej Zbójeckiego Zamku (południowe zbocza przełomu). 

045_3 Struktury law poduszkowych odsłonięte na skalnych ścianach przełomu. 

  




