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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 027 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

JERZYKÓW – DAWNE TERENY GÓRNICZE W DOLINIE 
STARUCHY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°05’23’’ 
Współrzędne skrzyżowania 
szlaków turystycznych w 
dolnej części doliny 

Szerokość: 51°02’26’’ 

Gmina Męcinka 

Opis lokalizacyjny 

Dolina Staruchy znajduje się we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, w strefie krawędziowej graniczącej z Równiną 
Jawora. Pozostałości dawnego górnictwa są zlokalizowane w 
dolnej części doliny. Odległość z centrum miejscowości Chełmiec 
(kościół) do skrzyżowania szlaków w dolinie – 1,6 km w kierunku 
WSW. 

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

Główny obszar prowadzonych dawniej prac górniczych zajmuje 
powierzchnię około 0,95 km2. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały metamorfiku kaczawskiego 
Historia górnictwa 

Rodzaj obiektu Obiekt powierzchniowy - dawne wyrobiska górnicze na dużej 
powierzchni 

Litologia Fyllity serycytowo-kwarcowe, łupki kwarcytowo-serycytowe, 
diabazy 

Forma rzeźby terenu Dolina rzeczna 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekty antropogeniczne – pozostałości dawnego górnictwa 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Pozostałości dawnych terenów górniczych znajdują się w dolinie 
Staruchy i jej dopływów, która ma charakter szerokiej doliny 
wciosowej, typowej dla przykrawędziowej, pogórskiej części 
Sudetów. Sztolnie i szyby drążono zarówno z dna doliny, jak i 
śledząc przebieg żył kruszconośnych na przyległych zboczach i 
na wododziałach.  
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Okruszcowanie związane z działalnością roztworów 
hydrotermalnych występuje w skałach metamorfiku 
kaczawskiego: fyllitach i łupkach kwarcowo-serycytowych. W 
obrębie żył polimetalicznych występują m.in. kwarc, hematyt, 
syderyt, chalkopiryt, piryt, galena i sfaleryt. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Pozostałości dawnych prac górniczych koło Jerzykowa mają 
różnorodny charakter: ciągów szybików poszukiwawczych i 
rowów poszukiwawczych, zawalonych i zasypanych wlotów 
sztolni, lejów zapadliskowych nad sztolniami oraz hałd materiału 
płonnego. Formami związanymi pośrednio z działalnością 
wydobywczą i przeróbczą są wąwozy drogowe, wskazujące na 
szlaki transportu urobku do zakładu przeróbczego oraz 
pozostałości sztucznych koryt potoku Starucha (kanałów), 
doprowadzających wodę do miejsc przeróbki pozyskanego 
urobku. Występowanie form pogórniczych, zwłaszcza szybików 
drążonych od powierzchni, nawiązuje do NW–SE rozciągłości 
okruszcowanych żył, generalnie równoległych do przebiegu 
sudeckiego uskoku brzeżnego i progu Pogórza Kaczawskiego. 
Historia wydobycia ma początki w XIII w., jednak rozwój 
działalności górniczej datuje się na XVI w., kiedy m.in. założono 
miasteczko górnicze Sanct Georgenberg – obecny Jerzyków. 
Złoża okazały się jednak mało perspektywiczne i górnictwo 
podupadło. Kolejne próby podejmowano w początkach i w 
połowie XVIII w., a po raz ostatni na większą skalę w połowie XIX 
w., gdy w dolnej części doliny Staruchy krótko działała huta. 

Historia badań 
naukowych 

Fakty z historii górnictwa w okolicach Chełmca przytaczał 
Dziekoński (1972). W latach 90. XX w. niepublikowane 
opracowanie dla Dyrekcji Parku Krajobrazowego Chełmy 
przygotowali E. i Z. Piątkowie. Skrócony opis historii wydobycia i 
widocznych pozostałości zawiera popularnonaukowe 
przedstawienie dziejów górnictwa w regionie kaczawskim 
autorstwa K. i K. Maciejaków (2006). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Jako miejsce związane z dawną działalnością górniczą, walory 
przyrodnicze (geologiczne) są ściśle powiązane z historycznymi, 
choć materialnych śladów działalności huty praktycznie nie ma, 
podobnie w układzie nielicznych zabudowań Jerzykowa trudno 
dopatrzyć się dawnego założenia urbanistycznego. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Dziekoński T., 1972. Wydobywanie i metalurgia kruszców na 
Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX w. Ossolineum, Wrocław. 
Maciejakowie K., K., 2006. Na tropach dawnego górnictwa Gór i 
Pogórza Kaczawskiego. Gold Centrum, Złotoryja, 56 s. 

Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Prezentacja problematyki dawnego górnictwa, przekształceń 
powierzchni ziemi pod wpływem działalności górniczej i 
trwałości tych przekształceń. Wykorzystaniu sprzyja łatwy dostęp 
do omawianego obszaru i brak formalnych ograniczeń w 
poruszaniu się po dolinie, utrudnieniem jest brak oznakowania 
form pogórniczych. 
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Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Brak ograniczeń dostępu. Wymagana ostrożność przy penetracji 
dawnych obszarów eksploatacji. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Dolinę Staruchy przecina pieszy szlak czerwony z Myśliborza pod 
Górzec i dalej w stronę Leszczyny, do doliny sprowadza szlak 
niebieski z Myślinowa. Środkową i górną część doliny udostępnia 
ścieżka edukacyjna Parku Krajobrazowego Chełmy „Szlakiem 
Kopaczy” (nie jest ona aktualnie (stan na luty 2019) wyposażona 
w tablice informacyjne). W dolnej części doliny, niedaleko 
leśniczówki, zagospodarowane miejsce odpoczynku. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Czytelność form pogórniczych i ich dostępność są ograniczone w 
pełni sezonu wegetacyjnego wskutek rozrostu roślinności. 

 

Dokumentacja graficzna  

027_1 Częściowo zasypane wejście do sztolni w dolnej części doliny Staruchy, na 
północnym zboczu. 

027_2 Zapadliska po szybach poszukiwawczych (pingi). 

027_3 Źródło żelaziste w środkowej części doliny Staruchy. 

  




