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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 103 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

MIŁEK - SKAŁKI 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°56’16’’ 
(współrzędne dla najwyższej 
kulminacji – Cisowej) 

Szerokość: 50°56’13’’ 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 

Wzgórze Miłek jest położone na południowy wschód od centrum 
Wojcieszowa, w widłach Kaczawy i jej prawostronnego dopływu 
Olszanki. Odległość od centrum miejscowości (siedziba UG) do 
szczytu Cisowej wynosi 1,8 km w kierunku SSE. Skałki wapienne 
będące głównym przedmiotem zainteresowania i opisu znajdują 
się na wszystkich trzech kulminacjach Miłka: od zachodu są to 
Młyniec, Cisowa i Wroniec. 

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

Wysokość bezwzględna kulminacji: Cisowa – 596 m, Młyniec – 
573 m, Wroniec – 569 m; wysokość względna w stosunku do dna 
doliny Kaczawy – 200 m. Oś Miłka przebiega z WNW na ESE, ma 
długość około 2 km, szerokość – 1,2 km. Podszczytowe ściany 
skalne osiągają do 100 m długości i 15 m wysokości. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Geomorfologia – rzeźba denudacyjna, zjawiska krasowe 
Litologia – skały węglanowe 

Rodzaj obiektu Naturalne wychodnie skalne  

Litologia Wapienie krystaliczne 

Forma rzeźby terenu Miłek (jako całość) – wzniesienie ostańcowe o cechach 
twardzielca; w jego obrębie formy skałkowe 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Miłek jest jednym z kilku wzniesień w Górach Kaczawskich, 
zbudowanych z tzw. wapieni wojcieszowskich (krystalicznych) i 
występujących w pasie o rozciągłości WNW – ENE. W jego skład 
wchodzą ponadto Połom (na zachód od Miłka) oraz Osełka, 
bezimienny grzbiet na południe od Mysłowa i Wapniki (na 
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wschód od Miłka). Istnienie zawdzięczają większej odporności 
wapieni krystalicznych na wietrzenie i denudację w stosunku do 
otaczających skał metamorficznych, głównie łupkowych. Według 
Puliny (1977) wyodrębnienie Miłka nastąpiło już w starszym 
kenozoiku, a wraz z postępującym dźwiganiem Sudetów i 
pogłębianiem doliny Kaczawy jego wysokość względna rosła. 
Procesy krasowe odegrały pewną rolę w ukształtowaniu rzeźby 
masywu, ale rozwój krasu podziemnego nie osiągnął takiej skali 
jak na pobliskim Połomie. 
Geologicznym budulcem masywu Miłka są wapienie wieku 
kambryjskiego – tzw. wapienie wojcieszowskie, występujące w 
ośmiu odmianach litologicznych (litotypach), różniących się 
barwą, uławiceniem, laminacją i składem mineralogicznym. 
Masyw Miłka budują głównie wapienie litotypu A: masywne, z 
grubym uławiceniem i przejawami sylifikacji związanej z 
późniejszym metamorfizmem. Tworzą one trzy osobne ciała, w 
tym dwa w partiach szczytowych (Młyniec oraz Cisowa – 
Wroniec), rozdzielone strefami występowania skał 
niewapiennych.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Głównym przedmiotem zainteresowania na Miłku są wychodnie 
wapieni w postaci skałek różnego typu i różnej wielkości. Pod 
Młyńcem, a przede wszystkim po południowej stronie Cisowej 
występują pionowe ściany skalne o wysokości do 15 m. Pod 
Cisową tworzą one ciągi urwisk o długości do 100 m, pod 
Wrońcem do 50 m, pod Młyńcem około 40 m. Skałki mają postać 
przysadzistych baszt wyrastających ze stoku (Cisowa) lub 
wieńczą linię grzbietową nieregularnymi w kształcie piramidami 
(Młyniec). W rozmieszczeniu skałek wapiennych zwraca uwagę 
wybitna nierównomierność: na Cisowej i Wrońcu występują one 
praktycznie wyłącznie na stokach zwróconych na południe, z 
kolei na Młyńcu ściany skalne są zwrócone w stronę zachodnią, a 
przeciwległy, wschodni stok jest połogi i pozbawiony skałek. Ta 
asymetria jest przynajmmniej częściowo związana z generalnym 
stromym upadem ławic wapieni ku północy. Stoki północne są 
zgodne z upadem, co nie sprzyja wyodrębnianiu skałek z 
powierzchni stoku. Na przełączce między Młyńcem a Cisową 
występują zieleńce, także tworząc formy skałkowe. 
Najefektowniejszą z nich jest skalny próg po wschodniej stronie 
przełączki, o długości około 20 m i wysokości do 4 m, poniżej 
którego rozciąga się duże głazowisko. Jest ono świadectwem 
rozpadu skalnego klifu wskutek wietrzenia mechanicznego, 
zapewne głównie mrozowego w epoce plejstoceńskiej. U 
podnóży skałek i ścian wapiennych podobne głazowiska są 
bardzo rzadkie, a skała rozpada na mniejsze okruchy, które 
tworzą mało stabilne, stromo nachylone usypiska.  
Form jednoznacznie krasowych w najwyższych partiach Miłka 
jest niewiele. Na skalnych ścianach występują niewielkich 
rozmiarów kawerny powstałe wskutek rozpuszczania, krasowo 
poszerzone szczeliny, jednak zbyt wąskie, aby dawały możliwość 
penetracji wnętrza i płytkie wnęki, które mogą być reliktami 
większych niegdyś jaskiń. Największą z nich jest kilkumetrowej 
długości, widne Schronisko Miłek I poniżej  kulminacji Cisowej. 
Problematyczne jest występowanie form krasu 
powierzchniowego – lejów krasowych. Na Cisowej i w osi 
grzbietu Cisowa – Wroniec występują nieregularne zamknięte 
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obniżenia o głębokości 0,5–1,5 m, ale trudno jednoznacznie 
określić ich pochodzenie.  

Historia badań 
naukowych 

Badania geologiczne wapieni wojcieszowskich były 
prowadzone przez wielu geologów, ostatnie obszerne 
opracowanie jest autorstwa Lorenca (1983), który wyróżnił 
szereg odmian litologicznych. Zjawiska krasowe Gór 
Kaczawskich były przedmiotem badań Puliny (1977), jednak 
formy na Miłku były przedstawione dość powierzchownie, bez 
odpowiedniej dokumentacji. Kilka występujących na Miłku jaskiń 
i schronisk podskalnych zostało zinwentaryzowanych w pracy 
Pulina (red.) (1996). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Biologiczne – Miłek jest bardzo cenny pod względem 
botanicznym, stąd w 1994 r. ustanowiono tu rezerwat przyrody 
„Góra Miłek” o powierzchni 141 ha. Głównym przedmiotem 
ochrony są zbiorowiska żyznej buczyny sudeckiej z bogatym 
runem leśnym, a także wapieniolubne i kserotermiczne murawy 
naskalne. Stwierdzono ponadto występowanie bogatego świata 
bezkręgowców. 
Historyczne – u podnóża północnego stoku Miłka znajduje się 
pozostałości leśnego cmentarza rodziny von Bergmann z 
Wojcieszowa, z pozostałościami kamiennych nagrobków. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Miłek jest stosunkowo łatwo dostępny i może być wykorzystany 
jako obszar do omówienia problematyki geologii skał 
wapiennych, rzeźby denudacyjnej (formy skałkowe) i krasowej. 
Sprzyja temu gęsta sieć dróg i ścieżek, ale swobodne poruszanie 
się nie jest aktualnie możliwe w świetle obowiązujących regulacji 
prawnych (rezerwat przyrody, w którym poruszać można się tylko 
wyznaczonymi szlakami). Miłek oferuje również dobrą możliwość 
prezentacji zagadnień na styku geologii, geomorfologii i 
botaniki. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Formalnie rezerwat przyrody jest dostępny tylko po 
wyznaczonych (oznakowanych) drogach, których w masywie 
Miłka brak. W celu udostępnienia i wykorzystania możliwości 
edukacyjnych konieczne byłoby uzyskanie stosownej zgody 
odpowiedniego organu (RDOŚ) na wytyczenie znakowanego 
szlaku turystycznego przez rezerwat. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Brak, jedynie południowym skrajem rezerwatu przechodzi 
niebieski szlak turystyczny z Wojcieszowa do Radzimowic. W 
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przeszłości istniał lokalny szlak przez Miłek (poza systemem 
szlaków PTTK), po którym praktycznie nie zostały żadne ślady. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Objęcie wzniesienia ochroną rezerwatową skutecznie oddaliło 
zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania zasobów 
przyrody. 

 

Dokumentacja graficzna  

103_1 Urwiska wapienne pod kulminacją Cisowej. 

103_2 Wapienna baszta skalna powyżej przełączki między Cisową a Młyńcem. 

103_3 Próg skalny zbudowany z zieleńców i rumowisko powstałe wskutek wietrzenia 
mechanicznego na przełączce między Cisową a Młyńcem. 

  




