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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 046 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

NAD GROBLĄ 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°05’51’’ 
Współrzędne odnoszą się do 
ujścia Młynówki do Nysy 
Małej 

Szerokość: 50°58’59’’ 

Gmina Paszowice 

Opis lokalizacyjny 

Rezerwat przyrody „Nad Groblą”, ze skalistymi zboczami 
będącymi przedmiotem opisu, jest położony w południowo-
wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, przy ujściu Młynówki 
do Nysy Małej, bezpośrednio na zachód od zabudowań 
miejscowości Grobla. Obiekt stanowią zatem zarówno lewe 
zbocza doliny Młynówki (w części zachodniej), jak i lewe zbocza 
doliny Nysy Małej (w części wschodniej). 

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

Długość zboczy doliny – 0,8 km. Wysokość – do 70 m. 
Zajmowana powierzchnia – około 10 ha. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zieleńce 
Geomorfologia – rzeźba erozyjna 

Rodzaj obiektu Powierzchniowy – obejmuje zbocza doliny 

Litologia Zieleńce (starszy paleozoik) 

Forma rzeźby terenu Zbocza doliny rzecznej 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Z geomorfologicznego punktu widzenia rezerwat „Nad Groblą” 
obejmuje dno i wschodnie/północne zbocze doliny 
Młynówki/Nysy Małej oraz przyległy fragment wierzchowiny 
Pogórza Złotoryjskiego. Obie doliny cechują się wyraźną 
asymetrią wysokościową zboczy – zbocza przeciwległe są 
znacznie niższe i mniej strome, praktycznie pozbawione 
wychodni skalnego podłoża. Odcinek równoleżnikowy (dolina 
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Nysy Małej) ma charakter przełomowy. Analiza rzeźby i budowy 
geologicznej wskazuje, że przed objęciem tego terenu 
zlodowaceniem (zapewne San 2) Nysa Mała płynęła na 
południe od grzbietu Szubieniczna (319 m) – Zagroda (358 m), a 
powstanie przełomu zostało wymuszone zasypaniem pierwotnej 
doliny i/lub zaleganiem w niej bryły martwego lodu podczas 
etapu zaniku lądolodu skandynawskiego na tym terenie. 
Geologicznie rezerwat „Nad Groblą” znajduje się w obrębie 
zbudowanej przeważnie z zieleńców jednostki Rzeszówek – 
Jakuszowa.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Opadające do den dolin zbocza w obrębie rezerwatu są strome 
i fragmentami skaliste. Zieleńce ujawniają się na powierzchni w 
formie ścianek skalnych kilkumetrowej wysokości (sporadycznie 
do 10 m wys.), ambon i nieregularnych w zarysie baszt, miejscami 
w układzie piętrowym. Ich kształt jest zdeterminowany gęstym 
systemem spękań i powierzchni złupkowacenia. Poniżej skałek 
rozciągają się usypiska rumoszu o wielkości odłamków 10–30 cm, 
częściowo ustabilizowane, z wyraźnymi płatami w stanie 
aktywności.  
W obrębie skalnych urwisk na zboczach doliny, zbudowanych z 
zieleńców występujących w różnych odmianach teksturalnych, 
miejscami występują zdeformowane struktury law poduszkowych. 
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 tego odcinka doliny została 
przedstawiona przez Migonia (1999) i omówiona na tle innych 
dolin wciosowych i jarów wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego.  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Biologiczne – obszar rezerwatu „Nad Groblą” jest zaliczany do 
cenniejszych z botanicznego punktu widzenia fragmentów Parku 
Krajobrazowego Chełmy (stanowisko jarzębu brekinii w obrębie 
ciepłolubnych dąbrów). 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Migoń P., 1999, Doliny jarowe na Pogórzu Kaczawskim. Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą, r. 55, z. 2, s. 91–99. 

Inne uwagi 

Zbocza dolin Młynówki i Nysy Małej, wraz z duża częścią 
przyległej wierzchowiny, zostały w 2001 r. objęte ochroną 
rezerwatową jako rezerwat „Nad Groblą”, o powierzchni 88 ha. 
Głównym przedmiotem ochrony jest jedno z największych w 
Polsce stanowisk jarzębu brekinii, występującego w obrębie 
ciepłolubnych dąbrów. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych ograniczają 
przepisy ochronne obowiązujące w rezerwacie przyrody, 
uniemożliwiające opuszczanie znakowanego szlaku 
(prowadzącego przy rzece) i ścieżki edukacyjnej Grobla – 
Radogost, której fragment biegnie drogą leśną trawersującą 
zbocza doliny w połowie ich wysokości. Korzystając z tych 
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dwóch znakowanych ścieżek można przedstawić zagadnienia 
procesów kształtujących strome zbocza dolin rzecznych, a także 
pokazać przykłady law poduszkowych i zróżnicowanie stopnia 
deformacji w zieleńcach. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Ograniczenia wynikające z ochrony rezerwatowej – poruszanie 
się po rezerwacie jest możliwe tylko korzystając ze 
znakowanych szlaków i ścieżek. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Wzdłuż strumienia prowadzi pieszy zielony szlak turystyczny z 
Grobli do Siedmicy, w połowie zbocza prowadzi ścieżka 
edukacyjna Grobla – Radogost. Brak innych elementów 
infrastruktury. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 

 

Dokumentacja graficzna  

046_1 Ściany skalne na zboczach doliny Młynówki, z dobrze widocznymi strukturami 
law poduszkowych. 

046_2 Urwiska zieleńcowe w górnych odcinkach stoku opadającego do Młynówki i 
Nysy Małej. 

046_3 Grawitacyjne usypiska rumoszu zieleńcowego – efekt wietrzenia 
mechanicznego i odpadania. 

  




