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Wstêp
Turystyka samochodowa staje siê coraz popularniejsza. Samochód umo¿liwia
³atwe i wygodne dotarcie do interesuj¹cych miejscowoœci, atrakcji turystycznych,
znanych punktów widokowych, szybkie przemieszczanie siê w przestrzeni, zmianê
otoczenia i krajobrazu. Umo¿liwia tak¿e realizacjê nowego typu turystyki – geoturystyki samochodowej.
Geoturystyka to pojêcie powsta³e w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
równoczeœnie ze wzrostem spo³ecznego zainteresowania histori¹ naszej planety, geologiczn¹ histori¹ zwiedzanych okolic czy wreszcie po prostu ciekawoœci¹, któr¹ budzi
widoczna na trasie wêdrówki ska³ka, mijany kamienio³om czy niezwyk³ego kszta³tu
góra na horyzoncie. Zainteresowanie to roœnie tak¿e pod wp³ywem czêstych informacji p³yn¹cych z radia i telewizji o takich potê¿nych, naturalnych zjawiskach przyrody
jak trzêsienia ziemi, fale tsunami, wybuchy wulkanów, coraz szybsze topnienie lodowców, wielkie obrywy skalne i lawiny b³otne. Wszystkie te zjawiska zagra¿aj¹ce
ludziom w dalekich krajach przyci¹gaj¹ uwagê wielu ludzi tak¿e w Polsce. Budz¹ zainteresowanie tym, co mamy pod stopami, budow¹ geologiczn¹, procesami, które
kszta³towa³y i nadal kszta³tuj¹ powierzchniê Ziemi. Tak¿e coraz popularniejsze zawodowe lub amatorskie zbieractwo i kolekcjonowanie ska³, minera³ów i skamienia³oœci sprzyja takiemu zainteresowaniu. Po³¹czenie takich zainteresowañ z potrzeb¹ wakacyjnego lub weekendowego wêdrowania oferuje geoturystyka.
Przewodnik, który oddajemy do r¹k geoturysty jest pierwszym takiego rodzaju
przewodnikiem w Polsce, odpowiada on popularnym i wydawanym w wielu krajach
publikacjom typu „road geology” – geologia widziana z samochodu. Dotyczy on geologii Sudetów i proponuje trasê miêdzy Nys¹ na przedpolu Sudetów Wschodnich a Jeleni¹ Gór¹ w Sudetach Zachodnich. Trasa ta, przebiegaj¹ca przez Z³oty Stok, K³odzko, Now¹ Rudê, Wa³brzych, Kamienn¹ Górê i Kowary, daje mo¿liwoœæ zwiedzenia
niezwykle ciekawych miejscowoœci, a tak¿e przeciêcia szeregu sudeckich jednostek
geologicznych, zapoznania siê z ich budow¹ i histori¹ geologiczn¹, przeprowadzenia
obserwacji w wybranych, najciekawszych ods³oniêciach ska³ ró¿nego typu i wieku,
zebrania ciekawych prób. Od g³ównej trasy przewodnika odbiegaj¹ trasy boczne, które mog¹ dodatkowo zainteresowaæ geoturystê samochodowego. I tak ma on do wyboru krótkie wycieczki w rejon Barda i Srebrnej Góry, do Parku Narodowego Gór
Sto³owych, w Góry Kamienne, do Krzeszowa i w Góry Krucze oraz w rejon prze³omu
Bobru i Góry Sokole. Daj¹ one mo¿liwoœæ zapoznania siê z krajobrazem i geologi¹ innych jednostek, których ewolucja pozostawa³a w œcis³ym zwi¹zku z histori¹ geologiczn¹ jednostek g³ównej trasy, ale tak¿e zobaczenia interesuj¹cych ods³oniêæ skalnych, obiektów górniczych i pogórniczych, a tak¿e s³ynnych zabytków historycznych. Czas trwania poszczególnych wycieczek jest trudny do okreœlenia. Zale¿y on w
du¿ym stopniu od programu turystycznego przyjêtego przez korzystaj¹cych z prze5
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wodnika. Trzeba siê jednak liczyæ, i¿ przeciêtny czas trwania ka¿dej wycieczki to
oko³o pó³ dnia.
Przewodnik proponuje przede wszystkim spojrzenie na krajobraz – krajobraz, który jest efektem oddzia³ywania czynników zewnêtrznych na zespo³y ska³ tworz¹cych
ró¿ne struktury geologiczne. Znajomoœæ geologii jest warunkiem zrozumienia krajobrazu. Krajobraz obserwujemy zwykle z okien jad¹cego samochodu, ale podziwiany
i rozumiany mo¿e byæ przede wszystkim z proponowanych punktów widokowych. Widok z tych punktów jest objaœniony z uwzglêdnieniem budowy geologicznej regionu,
a zilustrowany w przewodniku za pomoc¹ map reliefu, na które zrzutowana zosta³a
mapa geologiczna. Seria tych map daje mo¿liwoœæ spojrzenia na rzeŸbê terenu z geologicznego punktu widzenia, a wiêc nie tylko na widoczn¹ z daleka formê, ale tak¿e
w g³¹b, w obrêb kompleksów skalnych tworz¹cych dan¹ formê. Znajomoœæ budowy
geologicznej z kolei umo¿liwia odtworzenie procesów, które decydowa³y o historii geologicznej regionu, a tak¿e o genezie obserwowanego dziœ krajobrazu.
Kolejnym elementem przewodnika s¹ obiekty zwi¹zane z dawnym, pe³nym tradycji, dolnoœl¹skim górnictwem rud metali, wêgla kamiennego, a tak¿e historycznym
i wspó³czesnym górnictwem skalnym. W ostatnich latach niektóre z dawnych obiektów górniczych zosta³y przystosowane do ruchu turystycznego i stanowi¹ atrakcyjne
punkty samochodowej trasy geoturystycznej.
Prezentowana w przewodniku trasa nie jest oczywiœcie jedyn¹ mo¿liw¹, ani nawet
najciekawsz¹. Sudety oferuj¹ mi³oœnikom przyrody nieo¿ywionej ogromn¹ rozmaitoœæ
krajobrazów i obiektów geologicznych, które umo¿liwiaj¹ bystrym obserwatorom
odtworzenie d³ugiej i pasjonuj¹cej historii tej czêœci Polski. Mam nadziejê, ¿e
w przysz³oœci powstan¹ kolejne przewodniki dotycz¹ce innych rejonów Sudetów.

Jak geolodzy widz¹ œwiat?
Geologia jest specyficzn¹ nauk¹ przyrodnicz¹. Specyficzn¹ poprzez swoj¹ wielowymiarowoœæ. Geolodzy zbieraj¹ bezpoœrednie informacje z powierzchni Ziemi lokalizuj¹c je w powierzchniowej sieci wspó³rzêdnych. Trzeci wymiar – w g³¹b skorupy
ziemskiej zawdziêczaj¹ bezpoœrednim obserwacjom w kopalniach i otworach wiertniczych (dziœ do g³êbokoœci zaledwie 10–12 km, tj. 0,18% promienia Ziemi) oraz poœrednim danym geofizycznym.
Datowany od prze³omu XIX i XX wieku stopniowy rozwój fizyki atomowej umo¿liwi³ wprowadzenie bezwzglêdnej skali czasu do historii geologicznej Ziemi. Dziêki
coraz bardziej precyzyjnym metodom izotopowym geolodzy uzyskali mo¿liwoœæ w
miarê swobodnego poruszania siê w „czwartym wymiarze” – czasu. Okreœlanie bezwzglêdnego wieku geologicznego – daj¹ce geologom tak bardzo upragniony „czwarty wymiar” – pozwala na powi¹zanie nastêpstwa procesów geologicznych, które od6
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twarza siê w wyniku bezpoœrednich obserwacji geologicznych, ze skal¹ czasu. Zawsze jednak podstaw¹ interpretacji jest sformu³owana jeszcze w XIX wieku zasada aktualizmu: obserwowane dziœ procesy geologiczno-fizyczne dzia³a³y w podobny sposób w przesz³oœci geologicznej Ziemi. Dziêki tej zasadzie geolodzy potrafi¹ odtwarzaæ przebieg procesów geologicznych i ich nastêpstwa.
Wspó³czesna geologia to tak¿e szeroko wprowadzane, nowoczesne metody badañ geochemicznych, petrologicznych i mineralogicznych, oparte na wykorzystaniu
skomplikowanej i dok³adnej aparatury laboratoryjnej. Daj¹ one informacje o zakresie
ciœnieñ i temperatur, w których przebiega³y procesy ska³otwórcze, umo¿liwiaj¹ udowodnienie wspólnych Ÿróde³ pochodzenia ska³ oraz, razem z danymi o wieku radiometrycznym, odtworzenie przebiegu ewolucji kompleksów skalnych w jednostkach
czasu bezwzglêdnego.
Mimo ogromnego postêpu technologicznego badañ laboratoryjnych podstaw¹
wnioskowania w geologii s¹ zawsze obserwacje terenowe. Iloœciowe wyniki badañ fizycznych i chemicznych musz¹ byæ jednak interpretowane na podstawie twardych
faktów geologicznych – tych stwierdzanych bezpoœrednio w terenie. Zasadniczym
efektem pracy geologa w terenie jest powierzchniowa mapa geologiczna. Mapa taka
przedstawia zasiêg ska³ ró¿nego typu i wieku na powierzchni Ziemi. Linia przeciêcia
siê granic miêdzy wydzielonymi kompleksami skalnymi a powierzchni¹ terenu, zwana lini¹ intersekcji, jest niezwykle wa¿nym narzêdziem w interpretacji budowy geologicznej. Analiza intersekcyjna umo¿liwia trójwymiarowe spojrzenie na strukturê
geologiczn¹, czyli odtworzenie geometrii cia³ geologicznych, wyci¹ganie wniosków
o ich mi¹¿szoœci, kszta³cie i wzajemnych relacjach przestrzennych w g³êbi Ziemi.
W zale¿noœci od charakteru budowy geologicznej i zró¿nicowania rzeŸby terenu mo¿liwe jest spojrzenie wg³¹b nawet do g³êbokoœci kilku kilometrów. Im wiêksze s¹ wysokoœci wzglêdne na danym obszarze, tym pewniejsze s¹ wnioski dotycz¹ce wg³êbnej
budowy obszaru. Analiza intersekcyjna jest wiêc ³atwiejsza na obszarach górskich.
Dodatkowych informacji dostarczaj¹ pomiary przebiegu warstw skalnych lub ró¿nych, kierunkowych struktur tektonicznych wystêpuj¹cych w ska³ach. Razem z danymi intersekcyjnymi s¹ podstaw¹ wszelkich interpretacji wg³êbnej budowy geologicznej. Tak wiêc geolog, nawet pozbawiony otworów wiertniczych, nie jest bezradny
w spojrzeniu w trzeci wymiar.
W przewodniku wykorzystane s¹ szczegó³owe mapy geologiczne Sudetów opracowane pierwotnie w skali 1:25 000 przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w drugiej
po³owie XX wieku. Mapy te, zrzutowane na mapê cieniowanego reliefu, daj¹ plastyczny obraz stosunków geologicznych na poszczególnych odcinkach trasy przewodnika. Przy opisie poszczególnych ods³oniêæ i punktów widokowych objaœnione s¹
podstawowe cechy budowy geologicznej wynikaj¹ce z analizy intersekcyjnej. Tym
samym Czytelnik ma szansê lepszego zrozumienia budowy geologicznej i jej relacji
do rzeŸby terenu.
7
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Sudety tworz¹ pasmo górskie przebiegaj¹ce w kierunku NW–SE wzd³u¿ granicy
polsko-czeskiej. Stanowi¹ one typowe góry zrêbowe. Zawdziêczaj¹ swoje powstanie
w dzisiejszej postaci m³odym deformacjom blokowym zachodz¹cym w neogenie
(23 mln lat temu do dziœ) wzd³u¿ znacznie starszych uskoków oraz d³ugotrwa³ym procesom wietrzenia, erozji i denudacji ods³aniaj¹cych siê na powierzchni ska³. Zró¿nicowana skala ruchów tektonicznych i ró¿na odpornoœæ ska³ na niszczenie
ukszta³towa³y ogl¹dane dziœ niezwykle urozmaicone i piêkne krajobrazy sudeckie.
Sudety s¹ górami o budowie mozaikowej, dobrze widocznej na mapie geologicznej
(fig. 1) – na powierzchni ods³aniaj¹ siê tu ska³y magmowe, metamorficzne i osadowe,
od bardzo starych: proterozoicznych (starsze ni¿ 550 mln lat), przez paleozoiczne
(550–250 mln lat), mezozoiczne (250–65 mln lat) do kenozoicznych (65 mln lat do
dziœ). Deformacje tych ska³ i ich przeobra¿enia metamorficzne odbywa³y siê w ró¿nych okresach aktywnoœci tektonicznej: kadomskiej (póŸny proterozoik do wczesnego ordowiku), kaledoñskiej (ordowik–wczesny dewon) i waryscyjskiej (najm³odszy
dewon–karbon). St¹d czêsto przytaczany b³êdny pogl¹d, ¿e Sudety s¹ najstarszym
polskim górotworem; w rzeczywistoœci s¹ to góry m³ode, w obrêbie których
ods³aniaj¹ siê g³êboko œciête fragmenty znacznie starszych orogenów. Dziêki temu,
w niewielkiej od siebie odleg³oœci, ³atwej do przemierzenia nawet pieszo czy rowerem, mamy do czynienia ze ska³ami ró¿nego wieku i pochodzenia, a tak¿e z ciekawymi wyst¹pieniami minera³ów i skamienia³oœci. Wszystkie one opowiadaj¹ nam
o pasjonuj¹cej historii tego regionu. Trzeba tylko umieæ tê historiê odczytaæ...
Do najstarszego pod³o¿a krystalicznego Sudetów nale¿¹ gnejsy, granitognejsy
i migmatyty. Wraz z innymi ska³ami metamorficznymi utworzonymi g³êboko w skorupie ziemskiej (na g³êbokoœci 15–20 km) takimi jak amfibolity, marmury i ³upki ³yszczykowe wystêpuj¹ dziœ one w Górach Sowich, w Górach i na Pogórzu Izerskim, w górach
otaczaj¹cych Kotlinê K³odzk¹, w obrêbie Wzgórz Strzeliñskich i Niemczañsko-Kamienieckich na przedpolu Sudetów. W Górach Kaczawskich, w rejonie K³odzka, a tak¿e na
pó³noc od Strzegomia na przedpolu sudeckim spotykamy ska³y przeobra¿one w znacznie p³ytszej, tzw. zieleñcowej strefie metamorfizmu (na g³êbokoœci 10–15 km). S¹ to ró¿nego rodzaju fyllity bêd¹ce przeobra¿onymi mu³owcami i ³upkami ilastymi, metapiaskowce (czyli piaskowce zmetamorfizowane), metawulkanity jasne (keratofiry) i ciemne (zieleñce, ³upki zieleñcowe), a tak¿e wapienie krystaliczne.
Ska³y osadowe Sudetów nale¿¹ do dwóch g³ównych zespo³ów skalnych. Starsze
z nich, reprezentuj¹ce dewon i karbon, wystêpuj¹ w Górach Bardzkich oraz wype³niaj¹ obszerne zapadliska wœród wychodni ska³ krystalicznych: depresjê œródsudeck¹
(Wa³brzych, Nowa Ruda, Kamienna Góra) i depresjê Œwiebodzic. S¹ to zlepieñce,
piaskowce, szarog³azy, mu³owce, ³upki ilaste. W depresji œródsudeckiej ze ska³ami
tymi zwi¹zane s¹ pok³ady wêgla kamiennego eksploatowane do niedawna w kopal8
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niach w Wa³brzychu i Nowej Rudzie. Paleozoiczne formacje osadowe s¹ œwiadkami
utworzenia na terenie Sudetów póŸnopaleozoicznego górotworu waryscyjskiego.
W paleozoiku powsta³y tak¿e dwa zasadnicze zespo³y magmowych ska³ plutonicznych, charakterystycznych dla tej czêœci Polski. Starsze z nich to ska³y ciemnozielone
i czarne, ciê¿kie, bogate w ciemne minera³y – pirokseny i amfibole nazywane, ze wzglêdu na wysoki udzia³ magnezu i ¿elaza, ska³ami maficznymi i ultramaficznymi: gabra,
perydotyty i serpentynity. Spotykamy je w rejonie Nowej Rudy–S³upca oraz w okolicach Z¹bkowic Œl¹skich (Szklary) na przedpolu sudeckim, a przede wszystkim na Œlê¿y
i w jej okolicach. Zwi¹zane s¹ z nimi znane i piêkne minera³y pó³szlachetne: chryzopraz
i nefryt, które nadal mo¿na znaleŸæ w rejonach wystêpowania tych ska³.
Druga grupa ska³ plutonicznych to jasnoszare, œrednio- i nierównoziarniste granity. Powsta³y one w karbonie, oko³o 300–340 mln lat temu w wyniku wdzierania siê
magm granitowych w otaczaj¹ce ska³y i ich stopniowego zastygania na g³êbokoœciach
rzêdu 5–10 km. Dziœ tworz¹ one w Sudetach i na ich przedpolu du¿e masywy o zró¿nicowanych zarysach. Granity te s¹ eksploatowane intensywnie w wielu kamienio³omach w rejonie Strzegomia, Strzelina i Niemczy. Tworz¹ one tak¿e grzbiet Karkonoszy, wystêpuj¹ w mniejszych masywach miêdzy Z³otym Stokiem a K³odzkiem,
w rejonie Kudowy i w innych miejscach. Z granitami sudeckimi wi¹¿¹ siê jasne ska³y
¿y³owe: pegmatyty i aplity oraz ciemne – lamprofiry, a tak¿e liczne wyst¹pienia minera³ów chêtnie zbieranych przez kolekcjonerów: kryszta³y skaleni, kwarcu dymnego,
muskowitu, zeolity, beryl, turmalin, granaty i siarczki metali.
Od permu (299 mln lat temu) rozpocz¹³ siê ostatni etap rozwoju Sudetów zwany
okresem platformowym. Ska³y tego etapu nie s¹ sfa³dowane, zalegaj¹ na ogó³ poziomo, mog¹ byæ przecinane przez uskoki, a lokalnie wykazywaæ deformacje przyuskokowe. W dolnym permie powsta³y grube serie ska³ osadowych o charakterystycznej
czerwonobrunatnej barwie, z potê¿nymi kompleksami ska³ wulkanicznych – jasnych
ryolitów, o sk³adzie chemicznym odpowiadaj¹cym granitom, szarych i ciemnoszarych andezytów oraz bardzo ciemnych, fioletowoszarych trachybazaltów, czêsto o
charakterystycznej pêcherzykowatej strukturze. Z wulkanitami permskimi zwi¹zane
s¹ s³ynne, dolnoœl¹skie agaty. Szczególnie piêkne, ska³kowe formy wystêpowania
wulkanitów mo¿na obserwowaæ w Górach Kamiennych, Wa³brzyskich i Kaczawskich. M³odsze formacje osadowe reprezentowane s¹ w Sudetach i na ich przedpolu
przez wapienie, margle i gipsy górnego permu, czerwone piaskowce i mu³owce, wapienie i margle triasu, piaskowce i margle kredy górnej. Te ostatnie tworz¹ szczególnie piêkne formy ska³kowe w Górach Sto³owych, wystêpuj¹ tak¿e w okolicach
Lwówka Œl¹skiego, Wlenia, Bystrzycy K³odzkiej i Miêdzylesia. Ska³y osadowe mezozoiku s¹ wynikiem kolejnych zalewów morskich (transgresji), okresów wycofywania siê mórz (regresji), osadzania utworów l¹dowych – rzecznych i pustynnych w warunkach zmieniaj¹cego siê klimatu. Wreszcie w erze kenozoicznej ca³y obszar Sudetów podlega³ wypiêtrzeniu w stosunku do obszarów przyleg³ych od pó³nocy (blok
9
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Fig. 1. Mapa geologiczna Sudetów i ich przedpola na tle cieniowanego reliefu (bez utworów
czwartorzêdowych)
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przedsudecki) i od po³udnia (pó³nocno-czeska p³yta kredowa). W ostatnim okresie –
w plejstocenie dotar³y tu zlodowacenia kontynentalne pozostawiaj¹c nierówn¹ pokrywê osadów lodowcowych, rzecznych, eolicznych i stokowych: rozmaitych glin,
piasków, ¿wirów, lessów i mad.

Zarys budowy geologicznej Sudetów
i ich przedpola
Z geologicznego punktu widzenia na obszarze Dolnego Œl¹ska mamy do czynienia z dwiema g³ównymi jednostkami tektonicznymi, ukszta³towanymi w wyniku
kenozoicznych ruchów blokowych. S¹ to od po³udnia: blok Sudetów, z wyj¹tkiem
skrawka Sudetów Wschodnich oraz obni¿ony w stosunku do niego progowo blok
przedsudecki, którego powierzchnia pokryta jest p³aszczem utworów kenozoicznych o zmiennej gruboœci do 250–300 m. Ska³y starszego pod³o¿a tworz¹ tu wyspowe
wychodnie odznaczaj¹ce siê wyraŸnie w rzeŸbie terenu.
Wewnêtrzna budowa geologiczna Sudetów i bloku przedsudeckiego jest bardzo
skomplikowana (fig. 1). Zawdziêcza ona swoje powstanie ewolucji geologicznej
trwaj¹cej od górnego proterozoiku po czwartorzêd. W toku tej ewolucji wyró¿niæ mo¿na kilka zasadniczych etapów, z którymi zwi¹zane s¹ kompleksy skalne: (1) kompleks
kadomski (neoproterozoik–dolny paleozoik), (2) dolnopaleozoiczne (ordowik–dewon)
kompleksy: sowiogórski, ultramaficzno-maficzny kompleks ofiolitowy oraz kompleks
kaledoñsko-waryscyjski, (3) górnodewoñsko-karboñsko-dolnopermski synorogeniczny kompleks waryscyjski, (4) cechsztyñsko-mezozoiczno-trzeciorzêdowy i (5) czwartorzêdowy komopleks platformowy. Procesy typowe dla poszczególnych etapów ewolucji zazêbia³y siê zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Charakterystyczn¹ cech¹ budowy geologicznej Dolnego Œl¹ska jest jej mozaikowoœæ. W dzisiejszym poziomie intersekcyjnym poszczególne jednostki geologiczne s¹ oddzielone od siebie przewa¿nie
uskokami o ró¿nym charakterze. U³atwia to wyznaczanie granic jednostek, utrudnia natomiast stwierdzenie ich wzajemnych relacji przestrzennych.
Niezale¿nie jednak od mozaikowatej budowy geologicznej Sudetów i bloku
przedsudeckiego mamy tu do czynienia z kompleksami skalnymi wspólnymi dla poszczególnych jednostek, mimo wszelkich ró¿nic. Zwane s¹ one przez geologów kompleksami tektono-stratygraficznymi, poniewa¿ s¹ reprezentowane przez zespo³y ska³
zawdziêczaj¹ce swoje powstanie podobnym procesom tektonicznym i metamorficznym, odbywaj¹cym siê w okreœlonym przedziale czasu geologicznego. Wydzielenie takich kompleksów jest u³atwione przez datowania radiometryczne oparte na
metodach zwi¹zanych z procesami rozpadu izotopów ró¿nych pierwiastków (metoda
uranowo-o³owiowa, o³ów–o³ów, argon–argon, potasowo-argonowa itp.), które umo¿liwiaj¹ osadzenie poszczególnych procesów w bezwzglêdnej skali czasu.
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Kompleks kadomski
(neoproterozoik–dolny paleozoik)
Ska³y tego kompleksu, tworz¹ce fragmenty krystalicznego pod³o¿a, zosta³y udokumentowane w Sudetach w bloku karkonosko-izerskim, w krystaliniku orlicko-bystrzyckim i krystaliniku L¹dka–Œnie¿nika, tworz¹cymi razem tzw. kopu³ê orlicko-œnie¿nick¹, w metamorfiku k³odzkim oraz w krystaliniku Wzgórz Strzeliñskich na bloku
przedsudeckim. Najstarsze ska³y s¹ reprezentowane przez fragmenty neoproterozoicznych serii pochodzenia osadowego, czyli tzw. suprakrustalnych, w które intrudowa³y granitoidy, zdeformowane nastêpnie i tworz¹ce dziœ kompleksy ortognejsów.
Do serii suprakrustalnych nale¿¹ m.in. ska³y izerskich pasm ³upkowych oraz ³upki
z Czarnowa we Wschodnich Karkonoszach (jednostka Kowar–Czarnowa), kompleks
skalny serii stroñskiej w kopule orlicko-œnie¿nickiej, ³upki krystaliczne krystaliniku
Wzgórz Strzeliñskich oraz seria ³upkowa metamorfiku kamienieckiego we wschodniej czêœci bloku przedsudeckiego.
Ska³y kadomskiej serii suprakrustalnej by³y pierwotnie reprezentowane przez
osady i wulkanity morskich basenów wewn¹trzkontynentalnych lub szelfów. Wiek
radiometryczny tych ska³ wynosi od 640–620 mln lat przez 560 mln lat (szarog³azy
³u¿yckie) do 520 mln lat (niektóre ska³y serii stroñskiej). Z kolei badania reliktów
skamienia³oœci ze ska³ serii stroñskiej wskazuj¹ na wiek póŸnoproterozoiczno-wczesnokambryjski. Wszystkie omawiane ska³y podlega³y metamorfizmowi regionalnemu od niskiego stopnia w przypadku szarog³azów ³u¿yckich przez facje
zieleñcowe do facji amfibolitowych. Pod³o¿e suprakrustalnej serii kadomskiej nie
jest znane.
W ska³y serii suprakrustalnej intrudowa³y cia³a granitoidowe, które w nastêpstwie
bardzo silnej deformacji, tzw. zgnejsowania, zosta³y przekszta³cone w zró¿nicowane
strukturalnie i teksturalnie kompleksy ortognejsowe. Ska³y te s¹ dziœ reprezentowane
przez granodioryty zawidowskie (540–533 mln lat), granity rumburskie i izerskie
(514–480 mln lat) oraz gnejsy izerskie i kowarskie (500 mln lat) w bloku karkonosko-izerskim, gnejsy W¹dro¿a Wielkiego (548 mln lat) wystêpuj¹ce na bloku przedsudeckim wœród ska³ kompleksu kaczawskiego, ortognejsy i gnejsy wystêpuj¹ce
w SW czêœci metamorfiku k³odzkiego, ortognejsy œnie¿nickie i bystrzyckie oraz migmatyczne gnejsy giera³towskie (522–488 mln lat) w ska³ach kopu³y orlicko-œnie¿nickiej i gnejsy strzeliñskie (600–568 mln lat) w krystaliniku Wzgórz Strzeliñskich.
Dotychczasowe dane na temat ewolucji tektonicznej i metamorficznej tych ska³ nie
zawsze pozwalaj¹ na stwierdzenie wieku zgnejsowania. Dane radiometryczne dotycz¹ce gnejsów giera³towskich i œnie¿nickich sugeruj¹ metamorfizm tych ska³ o wieku
oko³o 340 mln lat.
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Kompleks sowiogórski (dolny paleozoik)
Trójk¹tny dziœ w zarysie blok sowiogórski wystêpuj¹cy w centralnej partii dolnoœl¹skiej mozaiki tektonicznej, stanowi pod wzglêdem zarówno litologicznym, jak
i strukturalnym element obcy wœród ska³ s¹siaduj¹cych jednostek metamorficznych.
Blok ten jest natomiast zwi¹zany przestrzennie z otaczaj¹cymi, a czêœciowo podœcielaj¹cymi go, wyst¹pieniami ska³ ultramaficzno-maficznych, które tworz¹ tzw. kompleks ofiolitowy, z³o¿ony z gabr masywu Œlê¿y i serpentynitów masywu Gogo³ów–Jordanów.
Kompleks sowiogórski zbudowany jest z zespo³u gnejsów i migmatytów z niewielkimi cia³ami amfibolitów, granulitów i zserpentynizowanych perydotytów. Zarówno wiek, jak i charakter ska³ pierwotnych, z których powsta³ kompleks jest ci¹gle
dyskutowany. Jasne granulity sowiogórskie i perydotyty uleg³y metamorfizmowi
w dolnej skorupie w czasie oko³o 400 mln lat, a nastêpnie, razem z gnejsowym otoczeniem, w warunkach facji amfibolitowej i wielofazowej migmatytyzacji w czasie
384–370 mln lat. Szybkie wypiêtrzanie kompleksu sowiogórskiego w górne partie
skorupy jest dokumentowane radiometrycznie (Ar–Ar i Rb–Sr) na 370–360 mln lat.
Dane te nie potwierdzaj¹, d³ugo uznawanego za pewnik, prekambryjskiego wieku
kompleksu, choæ taki wiek jest mo¿liwy dla ska³ wyjœciowych kompleksu.
Wzd³u¿ wschodniej krawêdzi bloku sowiogórskiego rozwinê³a siê strefa Niemczy, w której dominuj¹ zmylonityzowane, czyli bardzo silnie roztarte mechanicznie
i zrekrystalizowane gnejsy kompleksu sowiogórskiego (tzw. mylonity), wœród których wystêpuj¹ ³upki ³yszczykowe z andaluzytem i kordierytem, kwarcyty i metaszaroga³azy (przedrostek „meta” oznacza ska³ê, która uleg³a przeobra¿eniom metamorficznym) oraz granitoidy niemczañskie. W obrêbie tej strefy wystêpuj¹ te¿ serpentynity masywu Szklar. Zarówno geneza strefy Niemczy, jak i jej znaczenie w regionalnej geologii Dolnego Œl¹ska s¹ nadal przedmiotem kontrowersji. Niew¹tpliwie jej geneza jest œciœle zwi¹zana z póŸn¹, waryscyjsk¹ ewolucj¹ bloku Gór Sowich. Górne partie kompleksu sowiogórskiego by³y erodowane ju¿ w póŸnym dewonie dostarczaj¹c materia³u klastycznego do depresji Œwiebodzic i basenu bardzkiego. Transgresja morska w wizenie wkroczy³a na wyrównan¹ powierzchniê erozyjn¹ bloku sowiogórskiego.

Ultramaficzno-maficzny kompleks ofiolitowy (dolny paleozoik)
Kompleks ofiolitowy sk³ada siê z kilku odrêbnych struktur pojawiaj¹cych siê
dziœ na powierzchni w masywie Œlê¿y, Szklar, Braszowic–BrzeŸnicy i Nowej Rudy.
Z litologicznego punktu widzenia sk³ada siê on z cz³onu ultramaficznego (przekszta³conego w swej zasadniczej masie w serpentynity) z reliktowymi partiami perydotytów, piroksenitów i dunitów oraz cz³onu maficznego (gabra, metagabra, amfibolity i diabazy). Nietypowo wykszta³cone sekwencje ofiolitowe wystêpuj¹ w ma14
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sywie Œlê¿y i Nowej Rudy, pozosta³e dwa masywy s¹ z³o¿one tylko z serpentynitów
(masyw Szklar) lub serpentynitów i gabr (masyw Braszowic–BrzeŸnicy). Nie istniej¹ jednoznaczne dowody na to, i¿ kompleks ten stanowi fragment dna dawnego
oceanu. Wiek gabr (U–Pb) okreœlony na cyrkonach wynosi 420 mln lat (górny sylur–dolny dewon).

Kompleks kaledoñsko-waryscyjski
(dolny paleozoik: ordowik–dewon)
Ska³y paleozoiczne (ordowik–dewon) s¹ reprezentowane na Dolnym Œl¹sku
przez niemetamorficzne i zmetamorfizowane ska³y osadowe i magmowe zwi¹zane
z paleozoiczn¹ histori¹ waryscyjsk¹ Europy Œrodkowej. Ich ewolucja przebiega³a
ró¿nie i zakoñczy³a siê w ró¿nych okresach czasu. Tworz¹ one jednostkê Leszczyñca
we wschodniej os³onie masywu Karkonoszy, metamorfik kaczawski, czêœæ metamorfiku k³odzkiego, wczesnopaleozoiczne elementy litologiczne jednostki bardzkiej. Ska³y buduj¹ce te jednostki powstawa³y w niewielkich basenach utworzonych na skorupie oceanicznej lub na cienkiej skorupie kontynentalnej; œwiadczy o tym wysoka aktywnoœæ magmowa i obecnoœæ ska³ intruzywnych i wulkanogenicznych o skrajnie
przeciwnym sk³adzie chemicznym – kwaœnym i zasadowym, tworz¹ce tzw. serie bimodalne. W sk³ad omawianego kompleksu wchodz¹ osadowo-wulkanogeniczne serie ordowicko–sylursko–dewoñskie reprezentowane przez ró¿ne typy fyllitów oraz
przez ska³y wulkanogeniczne, o bimodalnym chemizmie. Stratygrafia wydzieleñ litologicznych oparta jest na badaniach paleontologicznych (graptolity, konodonty, acritarchy, otwornice). Intensywny wulkanizm podmorski, o zmiennym w czasie sk³adzie
chemicznym œwiadczy o stopniowym rozwoju basenów na skorupie oceanicznej.
Ska³y omówionych serii podlega³y procesom metamorficznym i deformacjom
zwi¹zanym z ruchami orogenezy waryscyjskiej. W bloku karkonosko-izerskim deformacja ta rozpoczê³a siê w póŸnym dewonie i trwa³a a¿ po wizen, metamorfik kaczawski przeszed³ pierwsz¹ fazê metamorfizmu w górnym dewonie, drug¹ w warunkach
facji zieleñcowej, prawdopodobnie ju¿ w karbonie dolnym. Ostatni etap deformacji
by³ zwi¹zany z kszta³towaniem siê reliefu orogenicznego i tworzeniem zapadlisk
œródgórskich, a w basenach morskich z powstaniem brekcji osadowych (tzw. melan¿y) na zboczach wypiêtrzeñ; s¹ one dziœ reprezentowane przez s³abo metamorficzne
mu³owce dolnego karbonu, w których tkwi¹ chaotycznie rozmieszczone bloki (olistolity) utworów ordowiku, syluru i dewonu. Faza ta ³¹czy etap ewolucji basenów morskich Sudetów z kolejnym etapem – póŸnopaleozoicznego rozwoju orogenu
waryscyjskiego.
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Synorogeniczny kompleks waryscyjski
(górny paleozoik: górny dewon–dolny perm)
W okresie obejmuj¹cym górny dewon i dolny karbon na obszarze Dolnego Œl¹ska
mia³a miejsce równoczesna z pocz¹tkiem ruchów orogenicznych (czyli synorogeniczna) sedymentacja fliszowa w jednostce bardzkiej i w strefie morawsko-œl¹skiej, na wschód od w³aœciwych Sudetów. Do synorogenicznego kompleksu waryscyjskiego nale¿¹ w strukturze bardzkiej utwory wizenu w typowej facji fliszowej,
w obrêbie których wystêpuj¹ fragmenty ska³ starszych, na bloku Gór Sowich ska³y
osadowej pokrywy dolnokarboñskiej, w depresji Œwiebodzic górnodewoñsko-dolnokarboñski kompleks osadowy, a w depresji œródsudeckiej dolnokarboñski kompleks
osadowy,
Nieco póŸniej, bo w póŸnym karbonie i wczesnym permie, powstawa³y osadowe
kompleksy tzw. etapu molasowego, z którym zwi¹zana by³a wysoka aktywnoœæ wulkaniczna. Kompleksy te powsta³y dziêki intensywnemu rozmywaniu gór powstaj¹cych równoczeœnie w bezpoœrednim otoczeniu zapadlisk tektonicznych: w depresji Œwiebodzic, depresji œródsudeckiej i pó³nocnosudeckiej.
W karbonie mia³ te¿ miejsce intensywny plutonizm granitoidowy. Procesowi
temu zawdziêcza powstanie grupa intruzji wystêpuj¹cych w obrêbie wszystkich jednostek metamorficznych Dolnego Œl¹ska oraz zespó³ ska³ ¿y³owych reprezentowanych przez mikrogranity, aplity, pegmatyty, ¿y³y kwarcowe i lamprofiry ró¿nych
odmian. Do zespo³u granitoidów nale¿¹: masyw granitowy Karkonoszy w centrum
bloku karkonosko-izerskiego, masyw granitoidowy Strzegom–Sobótka intruduj¹cy
w obrêb ska³ kompleksu kaczawskiego oraz gabr Œlê¿y na bloku przedsudeckim, cia³a
granitoidowe Niemczy w obrêbie strefy Niemczy i krawêdziowej partii bloku sowiogórskiego, granitoidy strzeliñskie – tworz¹ce w dzisiejszym poziomie intersekcyjnym
wiêksze i mniejsze cia³a ¿y³owe w ska³ach metamorficznych krystaliniku Wzgórz
Strzeliñskich, masyw k³odzko-z³otostocki – sierpokszta³tna intruzja po³o¿ona na granicy miêdzy metamorfikiem wschodniej czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej (Góry
Z³ote i Krowiarki), struktur¹ bardzk¹ i metamorfikiem k³odzkim, granitoidowe intruzje brze¿ne kopu³y orlicko-œnie¿nickiej – masyw Kudowy, Nowego Hradka, granitoidy jawornickie i bialskie. Granitoidy dolnoœl¹skie tworz¹ masywy plutoniczne intruduj¹ce równoczeœnie z deformacj¹ ska³ otaczaj¹cych (synkinematyczne), odznaczaj¹ce siê obecnoœci¹ tekstur kierunkowych zgodnych z powierzchniami kontaktów
oraz plutony powstaj¹ce ju¿ po deformacji (postkinematyczne). Czêsto wytworzy³y
one w swojej os³onie strefy metamorfizmu kontaktowego (hornfelsy, ³upki plamiste),
którego zasiêg w znacznym stopniu jest uzale¿niony od litologii ska³ os³ony, wielkoœci intruzji i temperatury magmy.
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Kompleks platformowy
(cechsztyn–mezozoik–neogen)
Z koñcem czerwonego sp¹gowca nastêpuje zmiana warunków tektonicznych na
obszarze Dolnego Œl¹ska. Od cechsztynu rozpoczyna siê platformowy etap ewolucji
obszaru Dolnego Œl¹ska. Koñcz¹ siê zjawiska zwi¹zane z metamorfizmem i fa³dowaniem ska³ oraz magmatyzmem. P³ytkowodnej sedymentacji morskiej w cechsztynie, triasie œrodkowym (wapieñ muszlowy) i, po d³ugiej przerwie, w kredzie górnej oraz sedymentacji l¹dowej w triasie dolnym (piaskowiec pstry) towarzyszy³y deformacje o zmiennym natê¿eniu, zachodz¹ce wzd³u¿ uskoków. W okresie triasu górnego, jury i dolnej kredy ca³y ten obszar wchodzi³ w sk³ad denudowanego l¹du dostarczaj¹cego materia³u detrytycznego do basenu œrodkowoeuropejskiego. Kompleks
platformowy jest przez ten okres rozdzielony na dwie czêœci: doln¹, od cechsztynu po
trias œrodkowy, i górn¹ – obejmuj¹c¹ utwory górnej kredy. Ska³y dolnej czêœci kompleksu platformowego Sudetów wystêpuj¹ dziœ w obrêbie depresji œródsudeckiej i
pó³nocnosudeckiej.
Transgresja górnokredowa objê³a znaczn¹ czêœæ Dolnego Œl¹ska z wyj¹tkiem kilku
obszarów wyspowych. Ska³y tego kompleksu wystêpuj¹ na obszarze depresji pó³nocnosudeckiej, depresji œródsudeckiej oraz rowu górnej Nysy K³odzkiej. Ukszta³towanie
siê obecnej tektoniki obu depresji oraz rowu górnej Nysy jest wynikiem deformacji blokowych zachodz¹cych na granicy górnej kredy i paleogenu oraz w neogenie. Do kompleksu platformowego nale¿¹ tak¿e ska³y osadowe neogenu tworz¹ce prawie ci¹g³¹ pokrywê na bloku przedsudeckim. Neogeñskie bazalty, liczne na Dolnym Œl¹sku, s¹ natomiast zwi¹zane z okresem rozci¹gania ca³ego tego obszaru i powstawania w skorupie
g³êbokich pêkniêæ siêgaj¹cych a¿ do górnego p³aszcza Ziemi. Najm³odsze na ca³ym obszarze s¹ osady plejstocenu i holocenu. Pierwsze s¹ efektem dwukrotnego pobytu l¹dolodu, który w czasie zlodowacenia po³udniowo- i œrodkowopolskiego przekroczy³
brzeg morfologiczny Sudetów. Efektem procesów sedymentacji i erozji zwi¹zanych
genetycznie ze zlodowaceniami i okresami ociepleñ s¹ rozleg³e pokrywy utworów lodowcowych – glin zwa³owych, wodnolodowcowych piasków i ¿wirów, osadów jeziornych (i³y zastoiskowe), eolicznych (lessy) i rzecznych (pokrywy tarasowe w dolinach
rzek), a tak¿e utworów stokowych i zwietrzelinowych. W holocenie (ostatnie 11 000 lat)
sedymentacja skoncentrowana zosta³a w obrêbie dolin rzecznych. Obszary miêdzydolinne podlegaj¹ ci¹g³ym procesom wietrzenia i denudacji.
Proponowana w przewodniku trasa przebiegaj¹ca od Nysy we wschodniej czêœci
bloku przedsudeckiego do Jeleniej Góry przez Z³oty Stok, K³odzko, Now¹ Rudê,
Wa³brzych i Kamienn¹ Górê przebiega przez wiele jednostek geologicznych, przecinaj¹c niektóre z nich, lub przebiegaj¹c po ich fragmentach (fig. 2). Od Z³otego Stoku,
w którym trasa przekracza sudecki uskok brze¿ny s¹ to: strefa Z³oty Stok–Skrzynka
bêd¹ca pó³nocnym przed³u¿eniem krystaliniku L¹dka–Œnie¿nika, granitoidowy masyw k³odzko-z³otostocki, metamorfik k³odzki, depresja œródsudecka, wschodnia
17

Fig. 2. Mapa jednostek geologicznych wzd³u¿ trasy geoturystycznej

Zarys budowy geologicznej Sudetów i ich przedpola
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os³ona masywu Karkonoszy oraz granitowy masyw Karkonoszy. Proponowane trasy
boczne prowadz¹ z kolei w obrêb jednostki bardzkiej, ska³ górnej kredy Gór Sto³owych i bloku sowiogórskiego. Z punktu widzenia opisanych kompleksów skalnych
wycieczka, wraz z trasami bocznymi, pozwala na zapoznanie siê ze ska³ami, minera³ami i strukturami typowymi dla ka¿dego z nich.
Zapraszamy wiêc na trasê.

Zajmuj¹ca geologia:
miêdzy Nys¹ a Jeleni¹ Gór¹

1

Odcinek przedsudecki
(Nysa–Z³oty Stok)

Blok przedsudecki a Sudety, wschodnia czêœæ bloku przedsudeckiego, rów
Paczkowa–Kêdzierzyna, ramy rowu, budowa wewnêtrzna rowu, rozwój doliny
rzeki na przedpolu gór – Nysa K³odzka, zbiorniki retencyjne w dolinie Nysy
Trasa naszej geoturystycznej wycieczki przez Sudety rozpoczyna siê w Nysie
– powiatowym mieœcie le¿¹cym w SW czêœci województwa opolskiego w dolinie
Nysy K³odzkiej na przedpolu Sudetów Wschodnich. Nysa jest jednym z najstarszych
miast œl¹skich. Prawdopodobnie ju¿ w X wieku istnia³a tu osada. Wiêksz¹ rolê Nysa
zaczê³a odgrywaæ od momentu utworzenia tu w XIII wieku ksiêstwa nysko-otmuchowskiego nale¿¹cego do biskupów wroc³awskich. Nysa po raz pierwszy zosta³a
wzmiankowana w 1223 roku, kiedy to zosta³a ona lokowana na prawie flamandzkim,
póŸniej na magdeburskim. Z pocz¹tkiem XIV wieku sta³a siê miastem sto³ecznym
Ksiêstwa Nyskiego. Dogodne po³o¿enie miasta na przeciêciu szlaków handlowych
z Pragi i K³odzka do Opola i Krakowa, sprzyja³o rozwojowi gospodarczemu miasta.
Nysa liczy dziœ oko³o 50 tys. mieszkañców i jest wa¿nym oœrodkiem administracyjnym i gospodarczym, ale tak¿e miastem s³ynnym ze swoich zabytków. Warto podjechaæ z centrum miasta ku wschodowi na wa³ zapory Jeziora Nyskiego. Roztacza siê
z niego rozleg³y widok na szerok¹ dolinê rzeki wype³nion¹ wodami jeziora, na pagórkowate wysoczyzny po obu jej stronach i zalesione Góry Rychlebskie ku po³udniowemu zachodowi.
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W stosunku do strukturalnych jednostek geologicznych przedgórski odcinek doliny Nysy K³odzkiej przebiega przez po³udniowo-wschodni¹ czêœæ bloku przedsudeckiego. Ten fragment doliny jest tu jednoczeœnie zgodny z przebiegiem neogeñskich zapadlisk tworz¹cych rów Paczkowa. Rów ten stanowi obni¿ony w stosunku do
ram fragment pod³o¿a krystalicznego bloku przedsudeckiego. Wype³niony jest g³ównie przez osady neogenu o mi¹¿szoœci do 300 m. Kszta³t i przebieg doliny Nysy K³odzkiej miêdzy Nys¹ a Bardem nawi¹zuje œciœle do dyslokacji tektonicznych w pod³o¿u
utworów kenozoicznych.
Blok przedsudecki oddzielony jest od Sudetów uskokiem sudeckim brze¿nym
i w stosunku do nich obni¿ony. Dolina Nysy K³odzkiej przebiega przez fragment
bloku przedsudeckiego okreœlony jako metamorfik Doboszowic i kamieniecki.
Ska³y metamorficzne ukazuj¹ siê wyspowo na powierzchni terenu w pó³nocnym
obrze¿eniu doliny. W rejonie Kamieñca Z¹bkowickiego s¹ to ³upki metamorficzne,
w rejonie Doboszowic gnejsy, a w rejonie Maciejowic gnejsy z intruzjami granitoidów. Na pó³noc od Paczkowa wystêpuj¹ amfibolity tzw. masywu NiedŸwiedzia
oraz intruzje granitoidów. Ca³y blok pociêty jest uskokami, których aktywnoœæ
przejawia³a siê w górnej kredzie i w neogenie, kiedy to powsta³y liczne wylewy law
bazaltowych.
Z Nysy wyruszamy ku zachodowi szos¹ na Otmuchów (droga 46), Paczków
i Z³oty Stok. Najwa¿niejszym elementem budowy geologicznej ca³ego tego odcinka
trasy jest przedsudecka czêœæ doliny Nysy K³odzkiej ukszta³towana ostatecznie
w plejstocenie, po zlodowaceniu odry. P³askie dno doliny Nysy K³odzkiej szerokoœci
2,5 do 3,5 km wype³nione jest przez m³ode, holoceñskie osady rzeczne: ¿wiry, piaski
i mu³y zalegaj¹ce na starszych ¿wirach i piaskach rzecznych oraz i³ach i mu³ach neogenu. W obrêbie dna doliny za³o¿one s¹ sztuczne zbiorniki retencyjne: Jezioro Nyskie
na zachód od Nysy, Jezioro Otmuchowskie miêdzy Otmuchowem a Paczkowem oraz
zbiorniki wodne Kozielno i Topola (Jezioro Paczkowskie) miêdzy Paczkowem a Kamieñcem Z¹bkowickim. S¹ one tak¿e ciekawymi obiektami turystycznymi umo¿liwiaj¹cymi korzystanie z pla¿, sportów wodnych i wêdkarstwa. Od pó³nocy i po³udnia
ograniczaj¹ dolinê rzeki pagórkowate wysoczyzny zbudowane z osadów plejstoceñskich – od pó³nocy jest to Wysoczyzna Nyska, od po³udnia Przedgórze Paczkowskie
schodz¹ce ku dolinie poprzez Obni¿enie Otmuchowskie. Od po³udnia horyzont zamykaj¹ zbocza Gór Rychlebskich, ju¿ po czeskiej stronie granicy.
Równole¿nikowo u³o¿ona dolina Nysy K³odzkiej na przedpolu Sudetów, tu¿ za
prze³omem bardzkim, staje siê bardzo szeroka, nawi¹zuj¹c na tym odcinku do ram rowu Paczkowa. Dolinie tej towarzysz¹ systemy tarasów rzecznych; s¹ to sp³aszczenia
w kszta³cie pó³ek le¿¹ce na ró¿nej wysokoœci nad poziomem rzeki (n.p.rz.), zbudowane z utworów rzecznych i oddzielone od siebie przez strome krawêdzie. Reprezentuj¹ one dawne równiny zalewowe. Charakterystyczn¹ cech¹ osadów wszystkich
akumulacyjnych poziomów tarasowych przedsudeckiego odcinka doliny Nysy
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K³odzkiej jest stosunkowo grubookruchowy, jak na rzekê przedgórsk¹, materia³.
Transport gruboziarnistych ¿wirów wynoszonych z Sudetów daleko na przedpole wymaga³ du¿ej si³y transportowej rzeki i musia³ odbywaæ siê g³ównie w czasie gwa³townych wezbrañ.
W przedgórskiej czêœci doliny Nysy K³odzkiej mo¿na wyró¿niæ 4 wyraŸne poziomy tarasów (fig. 3). Dwa wy¿sze tarasy wi¹zane s¹ ze zlodowaceniami œrodkowopolskimi i wznosz¹ siê 25 do 30 m i 12 do 17 m n.p.rz. W obrêbie szerokiego dna doliny wystêpuj¹ dwa ni¿sze tarasy denne. Wy¿szy z nich wznosi siê na 2–5 m n.p.rz.
Tworz¹ce go ¿wiry i piaski rzeczne wype³niaj¹ obszerne zag³êbienie wyerodowane
bezpoœrednio w utworach neogenu do 25–30 m w g³¹b, w tym przypadku w i³ach
i mu³ach tzw. serii poznañskiej. Wy¿szy taras denny Nysy K³odzkiej powsta³ prawdopodobnie w czasie ostatniego zlodowacenia ba³tyckiego.
Osady tarasów dennych ods³aniaj¹ siê w du¿ych ¿wirowniach w obrêbie doliny
Nysy K³odzkiej, poziom wody ogranicza jednak dostêpnoœæ profilu do 3–4 m od powierzchni terenu. Maj¹ one charakter masywnych ¿wirów pozbawionych warstwowania lub z zaznaczaj¹cym siê p³askim warstwowaniem przek¹tnym oraz rynnowym.
Utwory te wykazuj¹ s³aby stopieñ wysortowania. Charakter serii ¿wirowej wskazuje
wiêc raczej na akumulacjê przez rzekê roztokow¹, czyli sp³ywaj¹c¹ wieloma rozga³êziaj¹cymi siê korytami i nios¹c¹ materia³ podobny jak w przypadku wy¿szych poziomów tarasowych.

Fig. 3. Szkic geomorfologiczny doliny Nysy K³odzkiej miêdzy Nys¹ a Z³otym Stokiem, wed³ug
B. Przybylskiego
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Miêdzy Topol¹ a Kozielnem oraz na zachód od Otmuchowa poziomy obu ni¿szych tarasów zbiegaj¹ siê, tworz¹c jedno szerokie i p³askie dno doliny. Dodatkowo
krawêdzie terasu ni¿szego maskowane s¹ przez utwory akumulacji powodziowej,
których mi¹¿szoœæ w rejonie rowu Paczkowa siêga 1–2 m, a w po³udnikowym odcinku doliny Nysy K³odzkiej wzrasta nawet do 5 m. Cienkie pokrywy mad i œlady
przep³ywów powodziowych zaznaczaj¹ siê tak¿e na wy¿szym terasie dennym. Jak
wynika z roczników hydrogeologicznych i obserwacji fali powodziowej z lipca 1997
roku, poziom wód w Nysie K³odzkiej w czasie najsilniejszych powodzi mo¿e wzrastaæ nawet o 8 m, co powoduje zalewanie ca³ego dna doliny. Dzisiejsza rzeka p³ynie
korytem wciêtym w powierzchniê najni¿szego tarasu do g³êbokoœci 1,5–2 m w równole¿nikowym odcinku doliny. Lokaln¹ ciekawostk¹, o du¿ym jednak znaczeniu w
okreœlaniu wieku osadów, jest obecnoœæ pni czarnych dêbów w obrêbie serii ¿wirowej
w rejonie Topoli, Kozielna i Paczkowa (fot. 1). Pnie te, o znacznej gruboœci (do 2 m
œrednicy) wystêpuj¹ na tym odcinku doliny wœród ¿wirów a¿ do g³êbokoœci 10 m.
Analiza wieku próbki drewna wydobytego spod wody z g³êbokoœci 7 m wykaza³a
wiek 7300 (± 180) lat, tym samym dowodz¹c, ¿e wiêksza czêœæ zasypania dna doliny
Nysy K³odzkiej nast¹pi³a w ci¹gu ostatnich kilku tysiêcy lat. Fakt, ¿e pnie widoczne w
stropowej czêœci serii, do g³êbokoœci 4–5 m, tkwi¹ w grubootoczakowych osadach
¿wirowych wskazuje na gwa³town¹ depozycjê osadów i katastrofalny charakter
przep³ywów rzecznych na ca³ej szerokoœci dna doliny. W rejonie Kozielna musia³y
istnieæ w holocenie warunki dogodne do nag³ej depozycji osadów wraz z niesionymi
przez silny pr¹d pniami drzew.

Fot. 1. Pieñ kopalnego dêbu w ¿wirach niskiego tarasu. Topola. Fot. B. Przybylski
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Jad¹c ku zachodowi mamy mo¿liwoœæ zwiedzenia dwóch, niezwykle interesuj¹cych miasteczek. Otmuchów le¿y na powierzchni wy¿szych tarasów rzeki i ³agodnych zboczach Wysoczyzny Nyskiej na pó³nocnym brzegu Nysy K³odzkiej. Jest to
urocze miasteczko z oko³o 6 tysi¹cami mieszkañców o d³ugiej i bogatej historii.
Z wie¿y gotycko-renesansowego zamku biskupiego góruj¹cego nad miastem podziwiaæ mo¿na widok na miasto, widok obu jezior w dolinie rzeki i panoramy gór.
Z kolei Paczków, do którego doje¿d¿amy szos¹ biegn¹c¹ wzd³u¿ po³udniowego
brzegu Jeziora Otmuchowskiego, zwany „polskim Carcassonne”, jest miasteczkiem
z zachowanymi prawie w ca³oœci œredniowiecznymi murami obronnymi, 4 wie¿ami
bramnymi i basztami. Miasto, licz¹ce dziœ 8 tys. mieszkañców, le¿y w ca³oœci na powierzchni wy¿szych tarasów Nysy. Piêkny jest tu te¿ ratusz z XVI wieku i renesansowy koœció³ œw. Jana.
Z Paczkowa mo¿emy ruszyæ bezpoœrednio do Z³otego Stoku (droga 46) lub, tras¹
okrê¿n¹, na Kamieniec Z¹bkowicki przez Pomianów i Byczeñ. Trasa ta, nieco d³u¿sza, biegnie miêdzy pó³nocn¹ granic¹ doliny Nysy a pasmem Wzgórz Pomianowskich, na obszarze których mamy do czynienia z wychodniami ska³ krystalicznych metamorfiku Doboszowic: gnejsów doboszowickich i amfibolitów. Du¿y kamienio³om drobnoziarnistych gnejsów cienkolaminowanych i prêcikowych (s¹ to
gnejsy, w których agregaty kwarcowo-skaleniowe tworz¹ wyd³u¿one w jednym kierunku prêciki, wyznaczaj¹ce kierunek przemieszczeñ tektonicznych w czasie deformacji ska³y) mo¿emy zwiedziæ przy bocznej drodze miêdzy Pomianowem Górnym
a Mrokocinem (wymaga to niewielkiego zjazdu z g³ównej trasy).
Na po³udnie od szosy mijamy dwa rozleg³e zbiorniki wodne – zbiornik Kozielno
w budowie oraz zbiornik Topola zakoñczony w 2002 r. i oddzielony stopniem wodnym od tego pierwszego. Oba te zbiorniki wchodz¹ w sk³ad Jeziora Paczkowskiego
(w budowie). Zbiornik Kozielno jest miejscem intensywnej eksploatacji kruszyw naturalnych – ¿wirów rzecznych z dna doliny Nysy. Dalej ku pó³nocnemu zachodowi
przed Byczeniem mijamy po lewej stronie zespó³ stawów w Bartnikach – dziœ zagospodarowane turystycznie i wêdkarsko – s¹ zag³êbieniami po eksploatacji kruszyw.
Doje¿d¿amy do Kamieñca Z¹bkowickiego, wsi le¿¹cej u stóp rozleg³ej, zalesionej
Góry Zamkowej, na której stoi imponuj¹cy, choæ w znacznym stopniu podupad³y,
neogotycki pa³ac (fot. 2). Przy szosie dojazdowej widoczne s¹ odkrywki ska³
tworz¹cych wyniesienie (fot. 3). S¹ to szare ³upki ³yszczykowe – ska³y zbudowane z
kwarcu, biotytu i muskowitu oraz niewielkiej iloœci skaleni i granatów, staurolitu, dystenu i innych minera³ów typowych dla wysokiego stopnia metamorfizmu. Agregaty
³yszczykowe wyznaczaj¹ powierzchnie foliacji nachylone ku zachodowi pod œrednimi k¹tami. Ods³aniaj¹cy siê tu kompleks skalny nale¿y do metamorfiku kamie23
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Fot. 2. Wie¿e zamku w Kamieñcu Z¹bkowickim na Zamkowej Górze. Fot. S. Cwojdziñski
Fot. 3. Odkrywka ³upków ³yszczykowych metamorfiku kamienieckiego przy szosie z Byczenia
do Kamieñca Z¹bkowickiego. Fot. S. Cwojdziñski
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nieckiego, jednej z jednostek pod³o¿a bloku przedsudeckiego. Wiek tego kompleksu
nie jest jasny. Procesy metamorficzne zakoñczy³y siê tu najpóŸniej w dolnym
karbonie.
Przed wjazdem do samego Kamieñca skrêcamy w lewo na drogê do Z³otego Stoku
(390) przez most na Nysie K³odzkiej. Jedziemy po wyrównanej powierzchni wysoczyzny plejstoceñskiej pokrytej osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi le¿¹cymi nad ilastymi i piaszczysto-ilastymi utworami neogenu, które ods³aniaj¹ siê
w erozyjnych podciêciach dolin strumieni. Z szosy roztacza siê imponuj¹ca panorama
Gór Z³otych, z przyklejonym do nich miasteczkiem Z³oty Stok, a ku zachodowi tak¿e
Gór Bardzkich. Bardzo wyraŸnie zaznacza siê tu morfologiczna krawêdŸ Sudetów
za³o¿ona na uskoku sudeckim brze¿nym.

2

K³odzko-z³otostocki masyw granitowy
i jego os³ona: strefa Z³oty Stok–Skrzynka,
jednostka bardzka

(Z³oty Stok–M¹kolno–Podzamek–K³odzko)
Fragment kadomskiego pod³o¿a metamorficznego, mineralizacja z³ota i arsenu w Z³otym Stoku, waryscyjska intruzja granitowa, ostañce stropowe, problem g³êbokoœci intruzji, metamorfizm kontaktowy wzd³u¿ kontaktu zewnêtrznego i wewnêtrznego plutonu
Szosa od Paczkowa biegnie po wyrównanej powierzchni wysoczyzny Przedgórza
Paczkowskiego. Ku po³udniowi widoczne s¹ zalesione stoki Gór Rychlebskich po
czeskiej stronie granicy, ku pó³nocy zbiorniki retencyjne w dolinie Nysy K³odzkiej.
Na wysokoœci wsi Kamienica szosa zaczyna wspinaæ siê ku górze, wkraczaj¹c na
pó³nocne stoki Gór Z³otych. Tu¿ przy granicy z Czechami mamy do czynienia
z pierwszymi wychodniami ska³ krystalicznych metamorfiku L¹dka–Œnie¿nika,
a œciœlej jego NE czêœci wydzielanej przez geologów jako strefa tektoniczna Z³oty
Stok – Skrzynka (fig. 4). W wyst¹pieniu wapieni krystalicznych tu¿ przed Z³otym Stokiem za³o¿ony jest du¿y kamienio³om, w którym mieœci siê dziœ oœrodek kempingowy
i k¹pielisko (punkt dokumentacyjny PD 1). Przy drodze prowadz¹cej do kamienio³omu obejrzeæ mo¿na stare piece s³u¿¹ce niegdyœ do wypalania wapna z wapieni
wydobywanych w ³omie (fot. 4). Mijane wychodnie ska³ s¹ interesuj¹ce tak¿e z innego punktu widzenia. S¹ one przesuniête ku NE w stosunku do g³ównej linii uskoku sudeckiego brze¿nego, który wyraŸnie obcina struktury Sudetów. Przesuniêcie to jest
prawdopodobnie spowodowane obecnoœci¹ uskoków poprzecznych o kierunku
25
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Fig. 4. Mapa geoturystyczna rejonu Z³otego Stoku. Fragment krystaliniku L¹dka–Œnie¿nika,
strefa tektoniczna Z³oty Stok–Skrzynka, waryscyjska intruzja granitów k³odzko-z³otostockich,
mineralizacja z³ota i arsenu w Z³otym Stoku, metamorfizm kontaktowy wzd³u¿ kontaktu
zewnêtrznego i wewnêtrznego plutonu. Punkty dokumentacyjne PD 1–6: Z³oty Stok, M¹kolno,
Chwalis³aw. Mapa geologiczna wg Szczegó³owej Mapy Geologicznej Sudetów (SMGS), ark.
Z³oty Stok
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OBJAŒNIENIA DO MAP GEOTURYSTYCZNYCH (fig. 4–20)
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Fot. 4. Stary wapiennik
w Z³otym Stoku.
Fot. S. Cwojdziñski

NE–SW. Na jednym z nich za³o¿ona jest jedna z najpiêkniejszych dolin w pó³nocnej
czêœci Gór Z³otych – tzw. Z³oty Jar.
Mijamy budynek leœnictwa przy szosie i zje¿d¿amy w dó³ ku Z³otemu Stokowi.
To urocze miasteczko przytulone do stoków Gór Z³otych s³ynie ze starej, jeszcze œredniowiecznej tradycji górnictwa z³ota. Eksploatacja znanego z³o¿a z³ota, a póŸniej arsenu zakoñczy³a siê tu dopiero w 1962 r., dziœ dalekim kontynuatorem zak³adów górniczo-chemicznych w Z³otym Stoku jest Zak³ad Farb i Tworzyw, le¿¹cy w NE czêœci
miasta w dolinie potoku Truj¹ca. Wspó³czesny Z³oty Stok siêga œmia³o do swoich
dawnych tradycji górniczych, tym razem zagospodarowuj¹c czêœæ dawnych wyrobisk
kopalnianych dla celów turystycznych. Geoturystów zachêcamy do zwiedzenia miasta i kilku punktów w jego otoczeniu. S¹ to: nieczynny kamienio³om gnejsów i
³upków blastomylonitycznych w Z³otym Jarze (PD 2), g³ówna atrakcja turystyczna –
Sztolnia Gertruda i podziemna trasa turystyczna wraz z zespo³em zaadaptowanych
budynków pokopalnianych (PD 3) oraz ha³dy pokopalniane Pola Zachodniego kopalni w Dolinie K³odzkiej (PD 4). Do wszystkich tych punktów jest ³atwy dojazd samochodem wraz z mo¿liwoœci¹ jego zaparkowania. Z³oty Stok oferuje tak¿e us³ugi noclegowe i gastronomiczne. Liczne s¹ tu zabytkowe obiekty zwi¹zane ze star¹ histori¹
miasta, a tak¿e urocze zak¹tki. Z po³udniowej czêœci miasta, le¿¹cej na zboczu Kaplicznej Góry oraz z samej góry roztacza siê piêkny widok na miasto i Przedgórze Sudeckie, dolinê Nysy K³odzkiej, wzgórza Kamieñca Z¹bkowickiego, a w pogodny
dzieñ horyzont zamykaj¹ Wzgórza Szklarskie i Dobrzenickie na pó³noc od Z¹bkowic
Œl¹skich, na bloku przedsudeckim.
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Budowa geologiczna Gór Z³otych na po³udnie od Z³otego Stoku jest bardzo interesuj¹ca. Przebiega tu w kierunku NNE–SSW w¹ska strefa ska³ metamorficznych,
zwana stref¹ tektoniczn¹ Z³oty Stok–Skrzynka, stanowi¹ca pó³nocny fragment metamorfiku l¹decko-œnie¿nickiego, którego ska³y ods³aniaj¹ siê w Górach Z³otych i Bialskich, w masywie Œnie¿nika i w Krowiarkach. Od zachodu struktury strefy Z³oty
Stok–Skrzynka s¹ œcinane przez kontakt ze znacznie m³odszymi, karboñskimi granitami masywu k³odzko-z³otostockiego. Masyw ten, o charakterystycznym pó³ksiê¿ycowym zarysie na wspó³czesnej powierzchni intersekcyjnej, jest wciœniêty miêdzy
metamorfik l¹decko-œnie¿nicki na wschodzie i po³udniu oraz metamorfik k³odzki
i jednostkê bardzk¹ na zachodzie.
Ska³y, które obserwowaæ mo¿na na po³udnie od Z³otego Stoku w licznych
ska³kach w Z³otym Jarze, na zboczach Mikowej, Trzebonia, Haniaka, przy szosie ze
Z³otego Stoku do L¹dka Zdroju, odznaczaj¹ siê bardzo silnymi przebra¿eniami dynamicznymi – ulegaj¹ tzw. mylonityzacji, czyli pokruszeniu i zmieleniu ziaren mineralnych oraz ich równoczesnej lub póŸniejszej rekrystalizacji. Dziêki takim procesom
ska³y metamorficzne, takie jak ³upki ³yszczykowe i gnejsy przesz³y w tzw. blastomylonity z³otostockie. Tworz¹ one podstawowy zespó³ skalny strefy Z³otego Stoku. S¹ to
ska³y drobnoziarniste, ciemnoszare, o charakterystycznej ³upkowej oddzielnoœci
wywo³anej przez gêsto wystêpuj¹ce w skale powierzchnie foliacji. Tworz¹ je u³o¿one
w równoleg³e pasemka zespo³y ³yszczyków (biotytu i muskowitu) „op³ywaj¹ce” ziarniste agregaty kwarcu i skaleni (plagioklazów), na ogó³ z objawami strzaskania (kataklaza), ale tak¿e rekrystalizacji (blasteza). Typowo wykszta³cone blastomylonity mo¿na obserwowaæ w nieczynnym dziœ, du¿ym kamienio³omie w Z³otym Jarze, oko³o
500 m na po³udnie od rynku w Z³otym Stoku (dojazd ul. S. Staszica) (PD 2 – fot. 5).
Kamienio³om ten, o 6 poziomach eksploatacyjnych, ma wysokoœæ do 75 m, przy
d³ugoœci œciany ponad 200 m. Dziœ za³o¿ony jest w nim i w s¹siaduj¹cej dolinie erozyjnej Z³otego Potoku Leœny Park Przygody „Skalisko” oferuj¹cy, m.in. zjazdy na linach pomiêdzy pó³kami skalnymi kamienio³omu. Foliacja w ska³ach przebiega w kierunku NNE–SSW do N–S i NNW–SSE przy stromym nachyleniu pod k¹tem 50–75o.
Na powierzchniach foliacji obserwowaæ mo¿na lineacje w postaci delikatnych prêcików, zmarszczkowania lub wyd³u¿onych w jednym kierunku agregatów mineralnych. Analiza kierunku przebiegu i charakteru foliacji i lineacji w ska³ach metamorficznych ma dla geologów wielkie znaczenie. Pozwala ona na odtworzenie procesów
deformacji, którym podlega³y ska³y, ich nastêpstwa wiekowego i geometrii struktur
tektonicznych. W œcianie ³omu widoczne s¹ uskoki rozdzielaj¹ce j¹ na kilka bloków.
S¹ to struktury znacznie m³odsze od tych, które powsta³y na etapie procesów metamorficznych w g³êbi skorupy ziemskiej, w warunkach wysokich ciœnieñ i temperatur.
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Fot. 5. Nieczynny kamienio³om blastomylonitów w Z³otym Jarze. Foliacja stromo nachylona
w prawo. Widoczne liczne uskoki i spêkania (PD 2). Fot. S. Cwojdziñski

Uskoki s¹ efektem roz³adowywania naprê¿eñ w p³ytkich strefach skorupy i deformacji sztywnych ograniczonych przestrzennie do w¹skich stref. W strefach takich pojawiaj¹ siê partie ska³, które uleg³y mechanicznemu skruszeniu tworz¹c brekcje tektoniczne, albo wyg³adzone i wyœlizgane lustra tektoniczne z rysami œlizgowymi, wskazuj¹cymi kierunek przemieszczeñ mas skalnych. Liczne przyk³ady takich struktur
mo¿na obserwowaæ w kamienio³omie.
W blastomylonitach z³otostockich wystêpuj¹ liczne wk³adki ska³ o odmiennym
sk³adzie i wygl¹dzie. S¹ to jasnoszare i zwiêz³e gnejsy leptytowe o oddzielnoœci cienkop³ytowej, ciemnozielone p³ytowe amfibolity i ³upki amfibolitowe oraz wapienie
krystaliczne. Te ostatnie s¹ ska³ami, którym warto siê bli¿ej przyjrzeæ. Ich wychodnie
wystêpuj¹ na zachodnich zboczach Pasieki i Kiko³a oraz w podszczytowych partiach
Mikowej i Ciecierzy. Znane s¹ tak¿e z podziemnych wyrobisk kopalni Z³oty Stok. S¹
to ska³y jasnoszare, zwiêz³e, drobnoziarniste lub œrednioziarniste, delikatnie smugowane. Smugowanie to, wywo³ane przez u³o¿enie ziarenek grafitu lub ³usek serycytu,
jest prawdopodobnie œladem pierwotnego warstwowania wapieni powsta³ych w p³ytkim zbiorniku morskim, zachowanego w skale mimo póŸniejszych przeobra¿eñ metamorficznych. Takie w³aœnie wapienie wystêpuj¹ w starym, ju¿ wspomnianym, kamienio³omie ponad drog¹ z Paczkowa do Z³otego Stoku (PD 1). Dalej ku zachodowi wapieniom krystalicznym towarzysz¹ oryginalne, zielonawe i bia³o-zielonawe grubokrystaliczne ska³y zwane skarnami. S¹ one zbudowane z takich minera³ów jak diopsyd, tremolit, flogopit, dolomit i kwarc.
Ze ska³ami krystalicznymi pó³nocnej czêœci strefy Z³oty Stok–Skrzynka zwi¹zane jest znane od œredniowiecza z³o¿e z³ota i arsenu. W pierwszym okresie, a¿ po wiek
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XVII, zainteresowanie budzi³o oczywiœcie jedynie z³oto. Eksploatacjê z³ota rozpoczêto tu ju¿ w XIII wieku, osi¹gnê³a ona maksymalny poziom na prze³omie XV
i XVI wieku, kiedy to kopalnie z³otostockie dostarcza³y 8% ogólnego wydobycia
z³ota w Europie. Od pocz¹tku XVIII wieku rozpoczêto tu eksploatacjê rud arsenu
i produkcjê arszeniku. Arszenik sta³ siê g³ównym produktem Z³otego Stoku na wiele
lat. Obok niego, do ostatnich lat pracy kopalni ju¿ po II wojnie œwiatowej, uzyskiwano
do 20 kg z³ota rocznie. W miarê rozwoju górnictwa eksploatacja rud zosta³a skoncentrowana w czterech polach górniczych: w polu Góry Krzy¿owej na zachodnich
stokach Z³otego Jaru, w polu Góry So³tysiej na wschód od tej doliny, w Polu Zachodnim pod gór¹ Haniak i polu Bia³ej Góry (pod grzbietem Ciecierzy). W 1920 r. wybudowano dwukilometrowej d³ugoœci sztolniê Gertruda, która po³¹czy³a wszystkie
pola górnicze kopalni. Dziœ jest ona czêœciowo udostêpniona dla turystów (PD 3). Mineralizacje rudne zwi¹zane s¹ przestrzennie przede wszystkim z wapieniami krystalicznymi i skarnami. W najbogatszym z punktu widzenia mineralizacji Polu Zachodnim kopalni Z³oty Stok, pod wschodnimi zboczami Haniaka i Dolin¹ K³odzk¹, obok
wapieni krystalicznych, skarnów i amfibolitów wystêpuj¹ tak¿e nieregularne cia³a
serpentynitów. S¹ to ska³y o barwie czarnej lub ciemnozielonej, bardzo zwiêz³e, masywne i ciê¿kie, na ogó³ bezkierunkowe, zbudowane (co obserwowaæ mo¿na dopiero
pod mikroskopem) z minera³ów grupy serpentynu (lizardyt i chryzotyl), oliwinu,
chlorytów, talku. Zarówno skarny, jak i serpentynity s¹ okruszcowane przez loellingit
(FeAs2) i arsenopiryt (FeAsS) bêd¹ce noœnikami drobnorozproszonego z³ota, przy
czym najbogatsz¹ rudê stanowi¹ czarne serpentynity. Okruszcowane próby blastomylonitów, skarnów i serpentynitów, czêsto bardzo atrakcyjne, znaleŸæ mo¿na na
ha³dach Pola Zachodniego w Dolinie K³odzkiej (PD 4). Natomiast liczne, niewielkie
ha³dy ¿u¿li pohutniczych stanowi¹cych œlady dzia³alnoœci górniczej i hutniczej napotkaæ mo¿na w wielu miejscach w dolinie Z³otego Jaru nawet 2–3 km na po³udnie od
Z³otego Stoku. Zawartoœæ z³ota w takich ¿u¿lach jest istotna z punktu widzenia nowoczesnych technologii. Jest ono jednak niewidoczne go³ym okiem, mimo to próbka ¿u¿la ze Z³otego Jaru mo¿e byæ mi³¹ pami¹tk¹ i wspomnieniem po pracy dawnych górników i poszukiwaczy z³ota.

Po zwiedzeniu Z³otego Stoku i jego atrakcji górniczych i geologicznych wyruszamy szos¹ do K³odzka, aby ju¿ po przejechaniu 0,5 km wkroczyæ w inny œwiat geologiczny. Szosa biegnie wzd³u¿ progu Sudetów, który za³o¿ony jest na sudeckim
uskoku brze¿nym. KrawêdŸ Gór Z³otych obni¿a siê, a stoki ³agodniej¹. W³aœnie przejechaliœmy kontakt intruzyjny miêdzy ska³ami metamorficznymi strefy Z³oty
Stok–Skrzynka, a granitoidami masywu k³odzko-z³otostockiego. Generalny przebieg linii kontaktu jest równoleg³y do struktur ska³ os³ony metamorficznej, czyli
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NNE–SSW, przy czym linia intersekcyjna kontaktu jest zrzucana stopniowo przez poprzeczne uskoki, równoleg³e do sudeckiego uskoku brze¿nego, ku po³udniowemu
wschodowi. Powierzchnia kontaktowa jest nachylona ku SE pod k¹tem 60–65o. Równolegle do kontaktu, ju¿ w obrêbie ska³ os³ony, obserwuje siê zjawiska tzw. metamorfizmu kontaktowego. Ten rodzaj przeobra¿eñ jest zwi¹zany z wysokotemperaturowym i chemicznym oddzia³ywaniem ska³ magmowych na ich os³onê. Oczywiœcie wykazuje on strefowoœæ – to znaczy oddzia³ywania metamorficzne s³abn¹
w miarê oddalania siê od powierzchni kontaktu. Przeobra¿enia kontaktowe dotycz¹
blastomylonitów z³otostockich, które s¹ wzbogacone w skalenie i przechodz¹ w gnejsy warstewkowe, jasnoszare lub ¿ó³tawe zbudowane z naprzemianleg³ych warstewek
ciemnych z biotytem i kordierytem oraz jasnych – skaleniowo-kwarcowych. Takie
ska³y spotykamy na zboczach Haniaka, a tak¿e na zachodnich zboczach Mikowej,
w pobli¿u PD 4. Sam grzbiet Haniaka zbudowany jest z silnie zrekrystalizowanych,
jasnych gnejsów, zwanych gnejsami haniackimi, które miejscami przechodz¹ w ska³y
o zatartej teksturze kierunkowej lub gruboziarniste ska³y pegmatytowe. Takie procesy
s¹ wynikiem metamorfizmu kontaktowego przebiegaj¹cego w wysokich temperaturach (do 700°C) w warunkach statycznych, czyli bez wp³ywu ciœnieñ kierunkowych. Tak¿e opisane wczeœniej skarny nale¿¹ do ska³ kontaktowo zmienionych.
Przeobra¿enia termiczne ska³ z³otostockich s¹ najsilniejsze w obrêbie enklaw ska³
os³ony, które tkwi¹ w obrêbie granitów. Enklawy te, widoczne na mapie geologicznej,
maj¹ przewa¿nie zarysy zaokr¹glone lub soczewkowate i wystêpuj¹ szczególnie czêsto w pobli¿u kontaktu z os³on¹ miêdzy M¹kolnem, a Chwalis³awiem. Reprezentowane s¹ wœród nich zmienione kontaktowo ska³y metamorficzne strefy Z³otego Stoku–Skrzynki: blastomylonity i amfibolity. Ich obecnoœæ œwiadczy o tym, ¿e intruduj¹ca magma granitowa oddzia³ywa³a dynamicznie na os³onê wynosz¹c z g³êbi jej
fragmenty.

Z typowymi ska³ami tworz¹cymi masyw k³odzko-z³otostocki zapoznaæ siê mo¿na w M¹kolnie – wsi za³o¿onej w XIII wieku, a le¿¹cej w dolinie M¹kolnicy i potoku
Bystra. W okolicach wsi prowadzono w XV wieku dzia³alnoœæ górnicz¹ (rudy miedzi), mieœci³a siê tu te¿ prochownia, a od XX wieku a¿ do dziœ dzia³aj¹ zak³ady chemiczne. Szosa do K³odzka skrêca ku po³udniowi i biegnie przez górn¹ czêœæ wsi. Po
lewej stronie trasy, przy moœcie na Bystrej w stromych ska³kach (PD 5) ods³aniaj¹ siê
typowo wykszta³cone granity ciemnoszare i szaroró¿owe, œredniokrystaliczne, partiami porfirowate. Tym ostatnim charakterystyczny wygl¹d nadaj¹ tabliczkowate,
porfirokryszta³y skaleni do 2 cm d³ugoœci, przewa¿nie u³o¿one d³u¿szymi osiami w
jednym kierunku. Kierunkow¹ teksturê granitów podkreœlaj¹ te¿ u³o¿one równolegle
agregaty minera³ów ciemnych: biotytu i amfiboli (hornblendy) oraz jasnych – kwar33
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cowo-skaleniowych. Wœród skaleni plagioklazy – skalenie sodowo-wapniowe – dominuj¹ nad skaleniami potasowymi. Z punktu widzenia klasyfikacji mineralogicznej
ska³ granitowych s¹ to g³ównie granodioryty i tonality. Wszystkie ska³y granitopodobne okreœla siê wspólnym mianem granitoidów. W ska³ce widoczna jest te¿ ¿y³a
drobnoziarnistego, ró¿owo-szarego aplitu. Ska³y tego typu wype³niaj¹ szczeliny w
och³odzonych ju¿ i skrzepniêtych cia³ach magmowych. Ich sk³ad mineralny odpowiada granitom, natomiast drobnoziarnista struktura aplitów jest wynikiem szybkiego
ch³odzenia magmy granitowej.
Inne ods³oniêcie granitoidów k³odzko-z³otostockich mo¿na obejrzeæ oko³o 2 km
bardziej ku po³udniowi, po prawej stronie szosy z M¹kolna do Chwalis³awia, jeszcze
przed pocz¹tkiem tej, za³o¿onej w XIII wieku, wsi ³añcuchowej. W starym, zaroœniêtym lasem, kamienio³omie (PD 6) wystêpuj¹ szare, œredniokrystaliczne granity
o nierównomiernym rozmieszczeniu minera³ów. Minera³y ciemne (zwane maficznymi od zawartoœci magnezu i ¿elaza) s¹ reprezentowane przez plastrowate i plamiste
skupienia biotytu i amfiboli (hornblendy), minera³y jasne przez skalenie (plagioklazy) i kwarc. W niewielkich, akcesorycznych iloœciach wystêpuj¹ cyrkon, apatyt,
tytanit, epidot – drobne ziarenka tych minera³ów nie s¹ widoczne okiem nieuzbrojonym. Granity s¹ przeciête przez 3 ¿y³y lamprofirów o gruboœci od 0,75 do 1,5 m.
Lamprofiry s¹ ska³ami drobnokrystalicznymi, masywnymi, o ciemnej, prawie czarnej
barwie (melanokratycznymi). Powsta³y one zwykle w póŸnej fazie rozwoju cia³ granitowych przez wype³nienie szczelin w skonsolidowanym masywie przez magmy genetycznie zwi¹zane z granitoidami, lecz o odmiennym sk³adzie chemicznym bogatszym w ¿elazo i magnez, a ubo¿szym w krzem (geolodzy takie ska³y nazywaj¹
zasadowymi).

Dalsza droga prowadzi z powrotem z Chwalis³awia do szosy Z³oty Stok–K³odzko. Jedziemy w kierunku K³odzka przez kraj pagórkowaty, czêœciowo zalesiony, stanowi¹cy wyraŸne obni¿enie miêdzy grzbietem Gór Z³otych na wschodzie, a wynios³ym pasmem Gór Bardzkich na zachodzie. Obni¿enie to powsta³o w wyniku wietrzenia i niszczenia granitoidów k³odzko-z³otostockich – ska³, które wykazuj¹
mniejsz¹ odpornoœæ od ska³ os³ony. Dziêki temu ca³y masyw jest dziœ wyraŸnie widoczny w morfologii tej czêœci Sudetów. Jad¹c szos¹ w kierunku wsi Laski przeje¿d¿amy w¹sk¹ dolin¹ potoku miêdzy wyniesieniami K³ody i Sokolca. Oba te wzgórza
wyraŸnie zaznaczaj¹ce siê w obni¿eniu k³odzko-z³otostockim, s¹ zbudowane z ró¿nych odmian hornfelsów i ³upków plamistych – ska³, które powstaj¹ wskutek intensywnego metamorfizmu kontaktowego. Ska³y te s¹ podœcielane i penetrowane przez
granitoidy. Tworz¹ one fragmenty dawnej os³ony stropowej granitów, czyli s¹ tzw.
ostañcami stropowymi. Ich u³o¿enie w obrêbie granitów œwiadczy jednak o tym, i¿
34

Fig. 5. Mapa geoturystyczna rejonu Laski–Podzamek. Waryscyjska intruzja granitów k³odzko-z³otostockich, ostañce stropowe, metamorfizm kontaktowy wzd³u¿ kontaktu zewnêtrznego intruzji z jednostk¹ bardzk¹, hornfelsy i ³upki plamiste. Punkt dokumentacyjny PD 7:
Podzamek. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Z³oty Stok, K³odzko
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wziê³y udzia³ w ruchu mas magmowych. Nie s¹ wiêc one typowymi ostañcami stropowymi, lecz fragmentami os³ony, zatopionymi i zrotowanymi w magmie granitowej.
Od wsi Laski szosa wspina siê stopniowo ku po³udniowemu zachodowi ku
Prze³êczy K³odzkiej (483 m n.p.m.), która stanowi dobry punkt widokowy. Na
prze³êczy zatrzymaæ siê mo¿na na parkingu przy szosie, na po³udniowym zboczu
Podzameckiej Kopy. Jesteœmy tu u stóp Gór Bardzkich, które na d³ugim odcinku
tworz¹ zachodni¹ i pó³nocn¹ os³onê k³odzko-z³otostockiego masywu granitowego
(fig. 5). £adny widok ku SE i E na zalesione wzgórza zbudowane ze ska³ fragmentów
os³ony stropowej granitoidów rozci¹ga siê z drogi w kierunku kolonii Gajek. W³aœnie
w rejonie Podzameckiej Kopy i Prze³êczy K³odzkiej intersekcyjna linia kontaktu granitoidów z jednostk¹ bardzk¹ zmienia kierunek z po³udnikowego na równole¿nikowy. Przebieg kontaktu jest ³atwy do œledzenia. Zaznacza siê on wyraŸnie
w morfologii i podkreœlony jest wyraŸnym za³amaniem stoków i doln¹ granic¹ lasów
Gór Bardzkich (fot. 6). Linia kontaktu jest nierówna, zw³aszcza na odcinku po³udnikowym, miejscami, na przyk³ad w obni¿eniu miêdzy Podzameck¹ Kop¹ a Grodziskiem, granitoidy wkraczaj¹ w obrêb ska³ jednostki bardzkiej oddzielaj¹c na powierzchni fragment os³ony buduj¹cy szczyt Podzameckiej Kopy od pozosta³ej czêœci
os³ony. Jej przebieg wskazuje wyraŸnie, ¿e powierzchnia kontaktu granitoidów k³od-

Fot. 6. Góry Bardzkie (jednostka bardzka) kontaktuj¹ z granitoidami k³odzko-z³otostockimi.
Linia kontaktu przebiega wzd³u¿ granicy lasów. Fot. S. Cwojdziñski
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zko-z³otostockich zapada ³agodnie ku pó³nocnemu zachodowi pod os³onê bardzk¹. W
zwi¹zku z takim ukszta³towaniem kontaktu intruzyjnego na granicy granitoidów i
ska³ jednostki bardzkiej obserwowaæ mo¿na zmiany endo- i egzokontaktowe. Te
pierwsze dotycz¹ granitoidów, wzd³u¿ kontaktu z os³on¹ pojawiaj¹ siê tzw. facje brze¿ne reprezentowane przez jasne granity drobnoziarniste, bezkierunkowe z³o¿one z
kwarcu, skaleni potasowych, plagioklazów i niewielkiej iloœci ³yszczyków i chlorytu.
Ska³y te powsta³y wskutek wzajemnych oddzia³ywañ termicznych i chemicznych
miêdzy magm¹ granitoidow¹ a ch³odnymi ska³ami os³ony. Zmiany egzokontaktowe
s¹ widoczne w przykontaktowym pasie wychodni osadowych ska³ jednostki bardzkiej
o szerokoœci do 1 km na Podzameckiej Kopie, Grodzisku, Jedlaku i Obszernej. Podstawowe ska³y jednostki bardzkiej to ska³y osadowe – dolnokarboñskie piaskowce
szarog³azowe i mu³owce z wk³adkami wapieni i zró¿nicowanych ³upków ilastych
i krzemionkowych. Ska³y te w rejonie kontaktu ulegaj¹ strefowym zmianom termicznym. W pobli¿u kontaktu wystêpuj¹ ciemnoszare lub czarne, bardzo drobnokrystaliczne i zwiêz³e hornfelsy kordierytowo-andaluzytowe, czêsto z granatami, nieco dalej – hornfelsy biotytowe oraz piaskowce i ³upki, w których materia³ spoiwa (t³a)
ska³y uleg³ s³abej rekrystalizacji (serycytyzacja). W ciemnych hornfelsach pojawiaj¹
siê nieregularne, oczkowe i sieciowe agregaty skaleniowo-kwarcowe. S¹ one wynikiem lokalnego up³ynnienia ³atwotopliwej frakcji jasnej (leukokratycznej) w strefie
przykontaktowej.
Szczególnie interesuj¹ce ska³y zmienione kontaktowo mo¿emy obserwowaæ
w starych zaroœniêtych kamienio³omach w Podzamku, wsi po³o¿onej na po³udniowych stokach Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich. Kamienio³omy te (PD 7) s¹
za³o¿one na dwóch wychodniach wapieni wyd³u¿onych w kierunku NE–SW
tkwi¹cych w piaskowcach szarog³azowych. Wystêpuj¹ tu wapienie uznawane za
dolnokarboñskie, choæ nigdy nie znaleziono w nich skamienia³oœci. W ³omach
za³o¿onych we wschodniej wychodni mo¿na przeœledziæ bezpoœredni kontakt wapieni z granitoidami – w tym przypadku z granodiorytami œredniokrystalicznymi.
Wapienie ulegaj¹ rekrystalizacji uzyskuj¹c struktury grubokrystaliczne i przechodz¹c w ciekawy zespó³ skarnów – czyli ska³ z³o¿onych z minera³ów wêglanowych (kalcyt) i glinokrzemianów wapnia. Na starych ha³dach i œcianach ³omów mo¿na tu znaleŸæ interesuj¹ce i piêkne przyk³ady skarnów granatowych (grossularowych), piroksenowo-granatowych (z wollastonitem), granatowo-wezuwianowych, kalcytowo-granatowych i innych.
Zapoznawszy siê z zagadnieniami granitoidów k³odzko-z³otostockich i zjawisk
kontaktowych wyruszamy dalej w stronê K³odzka. Szosa biegnie ku zachodowi
po³udniowymi, ³agodnymi stokami Gór Bardzkich. S¹ one przykryte p³aszczem glin
polodowcowych i stokowych powsta³ych w plejstocenie. Przed wsi¹ Paszkówka,
4 km od Prze³êczy K³odzkiej, w prawo odchodzi skoœnie w¹ska szosa ku NW, do
schroniska Kuku³ka. Z tarasu przed budynkiem rozci¹ga siê, zw³aszcza w pogodny
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dzieñ, wspania³y widok na Kotlinê K³odzk¹, samo miasto i, ku po³udniowi, na tektoniczne zapadlisko rowu górnej Nysy K³odzkiej i jego obramowanie: podniesione
wzd³u¿ m³odych uskoków ramowych Masyw Œnie¿nika na wschodzie oraz Góry Bystrzyckie i Orlickie (na drugim planie) od zachodu.
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Metamorfik k³odzki – jednostka bardzka
(K³odzko–Go³og³owy–£¹czna,
K³odzko–Bardo–Wojbórz–Go³og³owy)

Fragment metamorfiku k³odzkiego, kontakt z jednostk¹ bardzk¹, prze³om Nysy
K³odzkiej przez Góry Bardzkie, ska³y jednostki bardzkiej w rejonie Barda
Do K³odzka wje¿d¿amy od wschodu szos¹, która opada ku dolinie Nysy K³odzkiej. K³odzko jest historyczn¹ stolic¹ i g³ównym oœrodkiem administracyjnym Kotliny K³odzkiej. Jego historia siêga X wieku, w 1337 r. uzyska³o prawa miejskie. Stare
centrum K³odzka, pe³ne zabytków, jest warte zwiedzenia. Samo miasto jest zlokalizowane w dolinie rzeki i na jej tarasach plejstoceñskich w cieniu dwóch potê¿nych fortów z po³owy XVIII wieku le¿¹cych na Górze Fortecznej i Owczej rozcinanych przez
w¹sk¹, prze³omow¹ dolinê Nysy. Centrum K³odzka, po³o¿one w obrêbie dna doliny
Nysy K³odzkiej zosta³o w czasie powodzi w 1997 r. ca³kowicie zalane. Poziom wód
powodziowych siêga³ pierwszego piêtra domów i jest do dziœ widoczny na œcianach
niektórych z nich (fot. 7).

Fot. 7. Poziom, jaki
osi¹gnê³y wody powodziowe Nysy K³odzkiej w 1997 r. nadal
widoczny na œcianach
niektórych budynków
w K³odzku.
Fot. S. Cwojdziñski
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Fig. 6. Mapa geoturystyczna rejonu K³odzka (Kotlina K³odzka). Fragment metamorfiku k³odzkiego, fyllity, zieleñce, metaryolity, osadowa pokrywa górnego dewonu, kontakt z jednostk¹
bardzk¹. Punkty dokumentacyjne PD 8–10: K³odzko, Œcinawica, Go³og³owy. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. K³odzko

Oba wzgórza stanowi¹ wychodnie ska³ nale¿¹cych do nowej, na naszej trasie, jednostki geologicznej – metamorfiku k³odzkiego. Wyspowe wychodnie tego metamorfiku rozci¹gaj¹ siê od K³odzka ku NW i zachodowi a¿ po Œcinawkê Doln¹ i Bo¿ków (fig. 6). Metamorfik k³odzki, mimo niewielkiego rozmiaru dzisiejszych wychodni, jest niezwykle skomplikowany. Zawiera on kilka nasuniêtych na siebie jedno39
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stek zbudowanych z zespo³ów zró¿nicowanych ska³ pochodzenia osadowego (fyllity,
metapiaskowce, metazlepieñce, kwarcyty grafitowe) i osadowo-wulkanicznego (zieleñce, ³upki chlorytowe, metaryolity, metatufy ryolitowe), a tak¿e amfibolitów, metagabr, metagranitów i ortognejsów. Przedrostek meta- – dodawany do nazw ska³ oznacza, ¿e ca³y kompleks metamorfiku k³odzkiego uleg³ metamorfizmowi regionalnemu
œredniego i œrednio-niskiego stopnia. Z punktu widzenia klasyfikacji warunków metamorfizmu ska³y te reprezentuj¹ facjê epidotowo-amfibolitow¹ i zieleñcow¹. W obrêbie jednostki k³odzkiej przemieszane s¹ tektonicznie elementy ró¿nego wieku: dominuj¹ ska³y neoproterozoiczne (590–600 mln lat) i wczesnopaleozoiczne (490–500
mln lat), a w niektórych zespo³ach ska³ osadowych (fyllity z wk³adkami wapieni krystalicznych w rejonie Ma³ego Bo¿kowa) wystêpuj¹ skamienia³oœci œrodkowego
dewonu.
Bardzo interesuj¹ce odkrywki typowych ska³ metamorfiku k³odzkiego wystêpuj¹
w bezpoœrednim pod³o¿u twierdzy k³odzkiej, powy¿ej ul. Czeskiej przy wejœciu do
fortów (PD 8, fot. 8). S¹ to ³upki chlorytowo-epidotowe, szarozielone, o strukturze
drobnoziarnistej, drobno³upi¹ce siê, intensywnie zafa³dowane. W ³upkach tkwi¹ soczewkowate bry³y ró¿owo-szarej ska³y drobnokrystalicznej zbudowanej z plagioklazów, kwarcu i jasnych ³yszczyków. Go³ym okiem widoczne s¹ drobne kryszta³y
kwarcu, t³o skalne jest czasem delikatnie smugowane. Jest to metaryolit – czyli zmetamorfizowana ska³ wulkaniczna o pierwotnym sk³adzie ryolitu. Z kolei ³upki chlorytoFot. 8. Budiny metaryolitów w ³upkach zieleñcowych w pod³o¿u twierdzy k³odzkiej (PD 8).
Fot. S. Cwojdziñski
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wo-epidotowe s¹ metamorficznym odpowiednikiem ska³ wulkanicznych typu bazaltów. Ca³y obserwowany tu kompleks skalny wykazuje siln¹ deformacjê tektoniczn¹,
przy czym widoczna jest wyraŸna ró¿nica w reagowaniu na deformacjê ³upków, które
odkszta³caj¹ siê plastycznie i metaryolitów, które s¹ znacznie bardziej sztywne i tworz¹
tzw. budiny, otaczane i rozdzielane przez ³upki. W ³upkach widoczna jest lineacja w postaci drobnych zmarszczek, jest ona u³o¿ona w kierunku NW–SE, d³u¿sze osie budin s¹
do niej równoleg³e. Dla geologów jest to dowód, i¿ ca³y kompleks uleg³ równoczesnej
deformacji. Deformacja ta odbywa³a siê w warunkach tzw. facji zieleñcowej metamorfizmu regionalnego. Oznacza to, ¿e wyjœciowy zespó³ ska³ uleg³ deformacji w warunkach temperatur rzêdu 350–400o.Podobne ska³y i deformacje dysharmonijne mo¿na te¿
obserwowaæ pod murami twierdzy w jej czêœci pó³nocnej.
Inne ska³y metamorficzne pochodzenia wulkanicznego obserwowaæ mo¿na na
pó³noc od K³odzka, w pobli¿u Œcinawicy. Aby dotrzeæ do punktu PD 9 wyje¿d¿amy
z K³odzka szos¹ w kierunku M³ynowa (ulicami £ukasiñskiego i Pó³wiejsk¹) przekraczaj¹c most na Œcinawce. Na wzgórzu ponad drog¹ ze Œcinawicy do Go³og³owów, oko³o 250 m na pó³noc od szosy, w starym kamienio³omie wystêpuj¹ szare i ró¿owo-szare
metaryolity masywne. W bardzo drobnokrystalicznym tle ska³y widoczne s¹ drobne
prakryszta³y (fenokryszta³y) skaleni i kwarcu, czasem u³o¿one kierunkowo. Takie u³o¿enie podkreœla fluidaln¹ teksturê ska³y powsta³¹ w wyniku p³yniêcia mas magmy ryolitowej. Ska³y s¹ intensywnie spêkane, na powierzchniach niektórych spêkañ znaleŸæ
mo¿na krzaczasto rozga³êzione czarne naloty tlenków manganu tzw. dendryty.
Bez wzglêdu na wiek ska³ pierwotnych tworz¹cych dziœ metamorfik k³odzki, procesy metamorfizmu i deformacji zakoñczone tu zosta³y przed póŸnym dewonem. W
rejonie bowiem Go³og³owów przy trasie z K³odzka do Nowej Rudy stwierdzono wystêpowanie bardzo wa¿nej niezgodnoœci erozyjnej. Na œciêtej erozyjnie powierzchni
pod³o¿a ska³ metamorfiku k³odzkiego zalegaj¹ niezgodnie ska³y osadowe póŸnego
dewonu, reprezentowane przez zlepieñce i brekcje, tzw. podstawowe oraz wapienie.
S¹ one zachowane dziœ jedynie lokalnie. W ska³ach tych pojawiaj¹ siê okruchy ska³
metamorficznych. Taka sytuacja geologiczna dowodzi, ¿e g³ówna deformacja i metamorfizm ska³ jednostki k³odzkiej zasz³y miêdzy œrodkowym, a najwy¿szym dewonem w stosunkowo krótkim okresie czasu. Ska³y pod³o¿a metamorficznego reprezentowane przez gnejsy mylonityczne i amfibolity oraz zalegaj¹ce na nich górnodewoñskie zlepieñce wapniste i ciemne wapienie s¹ widoczne w starym kamienio³omie na
pó³noc od Go³og³owów (PD 10). Ska³y osadowe przebiegaj¹ po³udnikowo, a ich ³awice s¹ doœæ stromo nachylone ku wschodowi (55–65o). Takie ustawienie warstw jest
wynikiem nasuniêcia na metamorfik k³odzki i jego platformow¹ pokrywê wêglanow¹
ska³ jednostki bardzkiej.
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Fig. 7. Mapa geoturystyczna prze³omu Nysy K³odzkiej przez Góry Bardzkie, ska³y jednostki
bardzkiej w rejonie Barda: szarog³azy i mu³owce dolnego karbonu, olistolity. Punkty dokumentacyjne PD 11–12: Bardo Œl¹skie. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Bardo Œl¹skie,
K³odzko, Przy³êk
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Z K³odzka wyje¿d¿amy na pó³noc ko³o dworca kolejowego K³odzko G³ówne
w kierunku Wroc³awia, przez Boguszyn, do Barda Œl¹skiego. Droga biegnie po
obszernej, wyrównanej powierzchni pokrytej plejstoceñskimi glinami zwa³owymi
i lessami. Po po³¹czeniu z drog¹ nr 8 (Kudowa–Wroc³aw) po obu stronach pojawiaj¹
siê zalesione grzbiety Gór Bardzkich. Zaczynaj¹ siê tu wychodnie podstawowych
ska³ jednostki bardzkiej – przewarstwiaj¹cych siê nawzajem szarog³azów, mu³owców
i ³upków ilastych dolnego karbonu. Jednostka bardzka jest zbudowana z zespo³u zró¿nicowanych ska³ osadowych, nie podlegaj¹cych metamorfizmowi (z wyj¹tkiem opisanych ju¿ procesów kontaktowych). Tworz¹ one Góry Bardzkie, rozciête znanym
prze³omem Nysy K³odzkiej miêdzy K³odzkiem a Bardem Œl¹skim (fig. 7). Ze ska³ami
dokumentuj¹cymi niezwykle interesuj¹c¹ historiê geologiczn¹ kompleksu bardzkiego zapoznamy siê w œrodkowej czêœci gór w prze³omie Nysy oraz w rejonie
Srebrnej Góry na kontakcie jednostki bardzkiej i bloku gnejsowego Gór Sowich.
Bardo Œl¹skie jest piêknym, niewielkim miasteczkiem (oko³o 4000 mieszkañców), po³o¿onym malowniczo na zboczu Góry Ró¿añcowej wznosz¹cej siê na pó³noc
od doliny prze³omu Nysy K³odzkiej. Powsta³o ono ju¿ na pocz¹tku XIV wieku, na
miejscu znacznie starszego grodu, przy wa¿nym szlaku handlowym do Czech. Piêkny
widok na prze³om Nysy i otaczaj¹ce góry roztacza siê z k³adki nad dworcem kolejowym. Widzimy st¹d g³êboko wciête zakola rzeki, która w odleg³oœci 2 km ku wschodowi wyp³ywa z Sudetów. Nad dnem doliny widoczny jest taras zalewowy o szerokoœci do 150 m, od wewnêtrznej strony zakoli brzegi rzeki s¹ ³agodne i p³askie, od strony
zewnêtrznej strome i skaliste. W kierunku po³udniowo-wschodnim na zboczu Kalwarii (583 m n.p.m.) widoczna jest rozleg³a nisza osuwiska zeœlizgowego, które, wed³ug
starych kronik, utworzy³o siê w 1598 r. tarasuj¹c swobodny przep³yw rzeki i doprowadzaj¹c do czêœciowego zalania miasta. Do dziœ zachowa³y siê œciany skalne niszy oraz
czêœciowo pokryty dziœ lasem, jêzor osuwiskowy. Tego typu procesy zwane ogólnie
ruchami masowymi zachodz¹ na stromych stokach, które zbudowane s¹ z warstwowanych ska³ o ró¿nym charakterze – np. piaskowców i ³upków jak w tym przypadku –
które nachylone s¹ w kierunku nachylenia stoku. W sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych (po d³ugotrwa³ych opadach) ogromne masy skalne mog¹ run¹æ grawitacyjnie
w dolinê wykorzystuj¹c równoleg³e do warstwowania powierzchnie poœlizgowe.
Dziêki pracy erozyjnej Nysy K³odzkiej w korycie rzeki bezpoœrednio na pó³noc od
starego, kamiennego mostu obserwowaæ mo¿emy ska³y buduj¹ce tê czêœæ jednostki
bardzkiej (PD 11 – fot. 9). S¹ to piaskowce szarog³azowe z wk³adkami mu³owców
i i³owców – ca³a seria reprezentuje dolny karbon. S¹ to ska³y szare lub ciemnoszare,
œrednioziarniste w wypadku piaskowców, a¿ do bardzo drobnoziarnistych i³owców, silnie spêkane, a nawet strzaskane tektonicznie. Powierzchnie warstwowania zgodne
z u³awiceniem tych osadowych ska³ przebiegaj¹ w kierunku NW–SE i s¹ nachylone ku
NNE pod k¹tem oko³o 50o. Kompleks tych ska³, typowy dla jednostki bardzkiej, powsta³ na sk³onie doœæ g³êbokiego zbiornika morskiego w pobli¿u silnie erodowanych wybrze¿y, przy udziale sp³ywów osadów na stokach basenu pod wp³ywem grawitacji. Takie
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Fot. 9. Prze³om bardzki Nysy K³odzkiej. W podciêciu erozyjnym rzeki odkrywka piaskowców
szarog³azowych dolnego karbonu z wk³adk¹ dewoñskich ³upków krzemionkowych (PD 11).
Fot. S. Cwojdziñski

procesy doprowadzaj¹ do powstania tzw. fliszu. W obrêbie tych ska³ wystêpuj¹ wk³adki
zielonawych, zwiêz³ych ³upków krzemionkowych rozpadaj¹cych siê przy uderzeniu na
ostrokrawêdziste, nieregularne bloczki. Ska³y te, zgodnie z wynikami badañ mikroorganizmów w nich zachowanych powsta³y w dewonie górnym w zupe³nie innym basenie
morskim – g³êbszym i w znacznie wiêkszej odleg³oœci od brzegów. S¹ one rezultatem spokojnej, g³êbokomorskiej i powolnej sedymentacji. Ich bliski zwi¹zek przestrzenny z kompleksem dolnokarboñskich ska³ fliszowych jest wyjaœniany przez geologów przez koncepcjê tzw. kompleksu olistolitowego. Kompleksy takie powstaj¹ na zboczach basenów
sedymentacyjnych w efekcie czêsto gwa³townych, podmorskich osuwisk skalnych. W
trakcie takiego procesu nastêpuje przemieszanie ska³ ró¿nego wieku i pochodzenia daj¹c
w efekcie chaotyczny zespó³ ska³. Ze wzglêdu na taki w³aœnie charakter te zespo³y skalne
nazywane s¹ tak¿e dzikiem fliszem lub melan¿em osadowym.
Ska³y typowego fliszu bardzkiego mo¿emy obserwowaæ w Prze³omie Bardzkim
przy szosie z Barda do Nowej Rudy. Na przestrzeni ponad 500 m, w ska³kach i w starym kamienio³omie (PD 12), ods³aniaj¹ siê ciemnoszare lub czarne szarog³azy
i mu³owce bardzkie. Warstwy tych ska³ s¹ u³o¿one w kierunku WNW–ESE i zapadaj¹
ku pó³nocy pod k¹tem 30 do 50°.
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Jad¹c dalej w¹sk¹ drog¹ asfaltow¹ przez Opolnicê na Wojbórz mamy okazjê przyjrzeæ siê rzeŸbie Gór Bardzkich, których ³agodne grzbiety i kopulaste, zalesione szczyty
o wysokoœciach 450–590 m n.p.m. s¹ rozdzielone g³êboko wciêt¹ dolin¹ Nysy K³odzkiej tworz¹c¹ znany prze³om. Koryto rzeki w obrêbie prze³omu zachowuje charakterystyczne, pêtlowate meandry, a jednoczeœnie, w wielu miejscach jest wciête w ska³y
pod³o¿a. Równoczeœnie w obrêbie samej doliny prze³omowej wystêpuj¹ sp³aszczenia
tarasów rzecznych na ró¿nych poziomach powsta³e od koñca trzeciorzêdu poprzez plejstocen, a¿ po najm³odszy, najni¿szy taras holoceñski. Ca³y prze³om powsta³, jak siê
przyjmuje, w wyniku oddzia³ywania erozji wg³êbnej rzeki w obrêbie podnosz¹cego siê
bloku Gór Bardzkich miêdzy Kotlin¹ K³odzk¹ a przedpolem Sudetów. Ta równowaga
miêdzy ruchami tektonicznymi a erozj¹ rzeczn¹ trwa od górnego pliocenu do dziœ, a
wiêc przez okres co najmniej 2 mln lat. Takie prze³omy nazywane s¹ antecedentnymi, a
prze³om bardzki stanowi ich typowy przyk³ad.

W Wojborzu skrêcamy w lewo w kierunku K³odzka przez M³ynów. W M³ynowie,
jad¹c na po³udnie wzd³u¿ doliny Nysy K³odzkiej, mo¿emy obejrzeæ ska³ki szarog³azów bardzkich nad korytem rzeki (trudno dostêpne do bezpoœredniej obserwacji),
a tak¿e przyjrzeæ siê bli¿ej fliszowemu kompleksowi bardzkiemu w czynnym kamienio³omie produkuj¹cym drogowy kamieñ ³amany. Wstêp do niego wymaga uzyskania
zgody nadzoru (fot. 10).

Fot. 10. Kamienio³om szarog³azów bardzkich w M³ynowie. Warstwowanie zapada w prawo pod
k¹tem 45°. Fot. S. Cwojdziñski
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St¹d mo¿emy wróciæ do K³odzka, aby zamkn¹æ pêtlê trasy K³odzko–Bardo–K³odzko, lub jad¹c na Go³og³owy szos¹ wa³brzysk¹ ruszyæ w kierunku Nowej Rudy na
dalszy odcinek trasy geoturystycznej. Po przejechaniu kilku km, w miejscowoœci Gorzuchów rozpoczyna siê kolejna, bardzo interesuj¹ca odnoga prowadz¹ca w kierunku
Œcinawki Dolnej i Œredniej, do Radkowa i Kar³owa na terenie Parku Narodowego Gór
Sto³owych. Trasa ta umo¿liwi nam zapoznanie siê z geologi¹ Gór Sto³owych zbudowanych z utworów kredy górnej.

4

KrawêdŸ bloku Gór Sowich – jednostka
bardzka (Koszyn–Prze³êcz Srebrna–Srebrna
Góra–Dzikowiec–S³upiec)

Zmylonityzowane i skataklazowane gnejsy krawêdzi bloku Gór Sowich, utwory osadowe Gór Bardzkich: dziki flisz dolnego karbonu, platforma wêglanowa
górnego dewonu, gabra i diabazy masywu Nowej Rudy, wêglonoœny karbon
górny wschodniej czêœci depresji œródsudeckiej
Jad¹c dalej w kierunku Wa³brzycha w Koszynie zbaczamy z g³ównej szosy na
Dzikowiec i Srebrna Górê. Celem naszej wyprawy jest zapoznanie siê z budow¹ geologiczn¹ bezpoœrednich okolic tego miasteczka i Prze³êczy Srebrnej (586 m n.p.m.),
czyli strefy granicznej miêdzy jednostk¹ bardzk¹, a znacznie starszym i zbudowanym
ze ska³ ca³kowicie odmiennych blokiem Gór Sowich (fig. 8).
Srebrna Góra le¿y w w¹skiej dolinie opadaj¹cej ku przedpolu Sudetów od strony
Prze³êczy Srebrnej na obszarze wychodni ska³ nale¿¹cych do bloku Gór Sowich. Jest
to miasteczko o starych, jeszcze œredniowiecznych tradycjach górniczych. W okolicach Srebrnej Góry ju¿ od XIV wieku prowadzono wydobycie rud o³owiu (galeny)
z dodatkiem srebra, dzia³alnoœæ górnicza osi¹gnê³a swoje apogeum w XVI wieku.
Mimo, i¿ eksploatacja zamar³a ju¿ dawno, do dziœ na zboczach doliny oraz w okolicach Zdanowa znaleŸæ mo¿na stare sztolnie i niewielkie ha³dy z kawa³kami rud
o³owiu. W po³owie XVIII wieku król pruski Fryderyk Wielki zbudowa³ tu, na górach
otaczaj¹cych miasteczko, potê¿n¹ twierdzê blokuj¹c¹ przejœcie przez Prze³êcz Srebrn¹ (fot. 11). Te warte zwiedzenia obiekty – zw³aszcza Don¿on na Warownej Górze
i Fort Ostróg na górze o tej samej nazwie, na po³udnie od Srebrnej Góry, s¹ jednoczeœnie znakomitymi punktami widokowymi – ku pó³nocy na przedpole Sudetów pokryte p³aszczem utworów czwartorzêdowych z widocznymi wyniesieniami zbudowanymi z krystalicznych ska³ pod³o¿a bloku przedsudeckiego, ku po³udniowemu zachodowi na Grzbiet Zachodni Gór Bardzkich i ku po³udniowi w stronê zag³êbienia Kotliny
¯danowa.
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Fig. 8. Mapa geoturystyczna rejonu Srebrnej Góry (granica Gór Sowich i Bardzkich). Zmylonityzowane i skataklazowane gnejsy krawêdzi
bloku Gór Sowich, utwory osadowe Gór Bardzkich: dziki flisz dolnego karbonu, platforma wêglanowa górnego dewonu, gabra i diabazy
masywu Nowej Rudy. Punkty dokumentacyjne PD 13–16: Srebrna Góra, Nowa Wieœ K³odzka, Dzikowiec. Mapa geologiczna wg SMGS,
ark. Nowa Ruda, Bardo Œl¹skie
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Fot. 11. Srebrna Góra na tle Góry Warownej z twierdz¹ prusk¹ na wierzcho³ku. Widoczna dolina prowadz¹ca na Prze³êcz Srebrn¹. Fot. S. Cwojdziñski

Kotlina ¯danowa, le¿¹ca na uboczu trasy geoturystycznej, jest owalnym obni¿eniem wyerodowanym w ska³ach dolno- i œrodkowodewoñskich: ³upkach ilastych,
mu³owcach, piaskowcach i ³upkach krzemionkowych. W zboczu zwê¿onej czêœci doliny Budzówki wystêpuj¹ tak¿e czarne ³upki sylurskie. Na powierzchniach z³upkowania znaleŸæ mo¿na delikatne odciski graptolitów – kolonijnych organizmów morskich, wa¿nych z punktu widzenia stratygrafii ordowiku, syluru i dewonu. Jak wykaza³, wykonany tu na prze³omie lat 1970. i 1980., g³êboki otwór badawczy Pañstwowego Instytutu Geologicznego ¯danów IG 1, na pod³o¿u gnejsów sowiogórskich, na
g³êbokoœci 1900 m zalega tu kompleks bardzki. W jego obrêbie, ponad dolnokarboñskimi piaskowcami szarog³azowymi, mu³owcami i i³owcami z wk³adkami wapieni i
zlepieñców wystêpuj¹, od g³êbokoœci 900 m do powierzchni Ziemi, wielkie fragmenty ska³ sylurskich (i³owce i radiolaryty) i dewoñskich (i³owce z radiolariami, ska³y
krzemionkowe, piaskowce kwarcowe). Tworz¹ one prawdopodobnie wielk¹ pokrywê
ska³, które zsunê³y siê grawitacyjnie ze zboczy dawnego basenu morskiego, w którym
osadza³ siê flisz dolnokarboñski.

Blok Gór Sowich zbudowany jest g³ównie z ró¿nego rodzaju gnejsów i migmatytów z wtr¹ceniami amfibolitów – czyli ska³ powsta³ych w g³êbokich partiach skorupy ziemskiej (na g³êbokoœci rzêdu 20–25 km) w temperaturach, które przekraczaj¹
miejscami temperaturê topnienia ska³ kwarcowo-skaleniowych. W takich warunkach
powstaj¹ migmatyty. Gnejsy i migmatyty sowiogórskie buduj¹ ca³e pasmo Gór Sowich od Srebrnej Góry a¿ prawie po Wa³brzych. Ska³y krawêdziowej czêœci bloku w
48
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rejonie Srebrnej Góry uleg³y bardzo intensywnej deformacji polegaj¹cej na strzaskaniu tektonicznym ska³y i powstaniu tzw. brekcji i kataklazytów. Tego typu deformacja
odbywa siê na niewielkich g³êbokoœciach, na których ska³y reaguj¹ w sposób kruchy
na deformacjê. Takie strzaskane i skataklazowane gnejsy sowiogórskie mo¿emy obserwowaæ w odkrywce na zakrêcie szosy w górnej czêœci Srebrnej Góry (PD 13). Podobne ska³y wystêpuj¹ w równole¿nikowym pasie na granicy z jednostk¹ bardzk¹. Ich
powstanie wi¹¿e siê z ruchami wypiêtrzaj¹cymi blok Gór Sowich w stosunku do basenu bardzkiego. Ruchy te wywo³a³y gwa³towne pog³êbienie basenu i grawitacyjne zsuwanie siê mas skalnych i powstanie zespo³u olistolitowego Gór Bardzkich.
Ska³y osadowe brze¿nej, przysowiogórskiej czêœci jednostki bardzkiej s¹ najlepiej ods³oniête w znanym przekopie dawnej kolejki zêbatej zbudowanej jeszcze na
prze³omie XIX i XX wieku. Przekop ten rozpoczyna siê na Prze³êczy Srebrnej, na
po³udnie od miasteczka, przy wiadukcie dla turystów (PD 14) i biegnie szerokim
³ukiem otaczaj¹cym od po³udnia górê Ostróg. Ca³a trasa dawnej kolejki sowiogórskiej jest godna przejœcia. W dwóch miejscach, w których trasa przecina doliny zachowa³y siê wspania³e, ceglane wiadukty o wysokoœci do 20 m. Roztacza siê z nich
piêkny widok na Kotlinê ¯danowa i otaczaj¹ce Góry Bardzkie.
W przekopie kolejki na d³ugich odcinkach miêdzy Prze³êcz¹ Srebrn¹ a ¯danowem
dobrze ods³oniête s¹ ska³y osadowe. S¹ to piaskowce, mu³owce i i³owce wystêpuj¹ce
w ³awicach o gruboœci od 10 do 40 cm, w ca³ym profilu, w regularnym nastêpstwie od
ska³ grubiej ziarnistych w dolnej czêœci ³awic przez drobniej ziarniste, a¿ po bardzo
drobnoziarniste i³owce w ich stropie. Gruboœæ ³awic oraz udzia³ piaskowców w stosunku do mu³owców maleje ku górze profilu. Mu³owce generalnie przewa¿aj¹ jednak nad
piaskowcami. Tego typu warstwowania zwane s¹ warstwowaniami frakcjonalnymi,
a ³awice – ³awicami turbidytowymi. Dobrze widoczne s¹ one równie¿ w ma³ej odkrywce u wylotu Nowej Wsi K³odzkiej (PD 15). S¹ one typowe dla kompleksów fliszowych.
Takie zespo³y ska³ powstaj¹ w wyniku stopniowego osadzania siê piasków i mu³ków
z tzw. pr¹dów zawiesinowych – czyli pr¹dów wody obci¹¿onych gêst¹ zawiesin¹, które
przemieszczaj¹c siê po stokach podmorskich, stopniowo trac¹ prêdkoœæ, co prowadzi
do osadzania siê ziaren, poczynaj¹c od najgrubszych do najdrobniejszych. Ka¿da kolejna ³awica w profilu reprezentuje osobny pr¹d zawiesinowy. £atwo sobie uœwiadomiæ,
¿e takie osady mog³y tworzyæ siê wzd³u¿ brzegów aktywnych tektonicznie – to znaczy
tam, gdzie nastêpowa³a szybka dostawa osadów z l¹du, a trzêsienia Ziemi mog³y
u³atwiaæ uruchamianie grawitacyjnego ich sp³ywania na dno basenu. Takie w³aœnie warunki panowa³y w dolnym karbonie na skraju bloku gnejsowego Gór Sowich i basenu
bardzkiego. Równoczeœnie przewaga mu³owców nad piaskowcami i powszechnoœæ
warstwowañ p³askorównoleg³ych i frakcjonalnych œwiadczy o doœæ znacznej odleg³oœci, któr¹ przeby³y pr¹dy zawiesinowe od brzegów morza. Basen bardzki siêga³ wówczas znacznie dalej ni¿ dziœ – jednostka bardzka jest jedynie jego fragmentem, który
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w okresie ruchów waryscyjskich, na prze³omie karbonu dolnego i górnego, uleg³ deformacjom fa³dowo-nasuniêciowym.
Ciekawy geologicznie fragment przekopu le¿y na pó³noc od ¯danowa, na SE zboczu Ostroga. Ods³aniaj¹ siê tu utwory olistostromowe typowe dla pó³nocnej czêœci
Gór Bardzkich, czyli dziki flisz. W obrêbie piaskowców, mu³owców i brekcji osadowych (ostrokrawêdziste fragmenty ska³ tkwi¹ce w piaszczystym lub mu³owcowym
tle) wystêpuj¹ bloki i p³yty ska³ obcych takiemu œrodowisku sedymentacyjnemu. S¹ to
zielone, niebieskoszare i czarne ³upki krzemionkowe, krzemionkowo-ilaste i ilaste
wieku dewoñskiego, a tak¿e bloki piaskowców podobnych do fliszowych piaskowców dolnokarboñskich obserwowanych w po³udniowej czêœci przekopu. Takie
chaotyczne zespo³y skalne, tworz¹ce siê w wyniku grawitacyjnego zsuwania ska³ na
podmorskich stokach, nosz¹ nazwê kompleksów melan¿owych. W omawianych
ods³oniêciach mamy do czynienia z typowo wykszta³conymi utworami tego typu.
Ogólna sytuacja geologiczna œwiadczy o tym, ¿e dalej ku po³udniowemu wschodowi
w obrêbie dolnokarboñskich ska³ fliszowych (m.in. w rejonie Barda Œl¹skiego) wystêpuj¹ tak¿e wielkie struktury zeœlizgowe o d³ugoœci wielu km, zbudowane ze ska³
dewoñskich, a tworz¹ce pokrywy zeœlizgowe tkwi¹ce wœród ska³ fliszowych.

Ze Srebrnej Góry wyje¿d¿amy z powrotem poprzez Prze³êcz Srebrn¹ w kierunku
Woliborza i Nowej Rudy. W Podlesiu skrêcamy w¹sk¹ drog¹ asfaltow¹ na Dzikowiec.
W po³owie wsi, ko³o sklepu i remizy stra¿ackiej, jedziemy ni¹ pod wiaduktem kolejowym w kierunku Góry Wapienna. Na szczycie góry mieœci siê stary, znany jeszcze w
XIX wieku, kamienio³om wapieni, obecnie wykorzystywany jako strzelnica sportowa (PD 16).
Z geologicznego punktu widzenia, znajdujemy siê w brze¿nej, po³udniowo-zachodniej czêœci jednostki bardzkiej w pobli¿u jej uskokowego kontaktu z rowem
Czerwieñczyc. W miejscu tym na mapie geologicznej zaznaczona jest wyd³u¿ona
w kierunku NNW–SSE wychodnia wapieni górnego dewonu. Na œcianie zachodniej
kamienio³omu mo¿emy bli¿ej przypatrzyæ siê ska³om, które uwa¿ane s¹ od dawna za
jedno z najwa¿niejszych w Europie Œrodkowej stanowisk dokumentuj¹cych przejœcie
miêdzy dewonem i karbonem. Ska³y górnodewoñskie z przejœciem do najni¿szego
karbonu s¹ tu reprezentowane przez wapienie: w dolnej czêœci s¹ to brekcje wapienne,
grubo³awicowe, gruz³owate z³o¿one z fragmentów wapieni oraz okruchów i zaokr¹glonych bloków gabrowych do 2 m œrednicy. Wy¿ej le¿¹ wapienie cienko³awicowe, zwiêz³e, ciemnoszare lub szaroniebieskie, a ponad nimi szare i czerwonawe
wapienie gruz³owe (fot. 12). We wszystkich odmianach wapieni wystêpuj¹ liczne
skamienia³oœci: ramienionogi (w tym spirifery), korale, ma³¿e, œlimaki, liliowce, a tak¿e trylobity i g³owonogi z grupy klimenii. Granica stratygraficzna miêdzy najwy¿50
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Fot. 12. Kamienio³om na górze Wapnica w Dzikowcu (PD 16). Cienko³awicowe i gruz³owe
wapienie najwy¿szego dewonu. Fot. K. Ordzik

szym dewonem a najni¿szym karbonem przebiega w obrêbie najwy¿szego cz³onu formacji wapiennej, który tworz¹ szare wapienie cienko- i œrednio³awicowe. Sytuacja
obserwowana w kamienio³omie œwiadczy o tym, i¿ na granicy dewonu i karbonu w tej
czêœci Sudetów trwa³a p³ytkowodna sedymentacja wêglanowa, dziêki której powsta³a
tzw. platforma wêglanowa. Jej pierwotne rozprzestrzenienie by³o na pewno znacznie
szersze ni¿ dziœ. Istniej¹ przes³anki, i¿ le¿y ona tak¿e w pod³o¿u depresji
œródsudeckiej.
Na wschodniej œcianie kamienio³omu, w jej wy¿szej czêœci pojawiaj¹ siê ska³y
zupe³nie innej formacji. S¹ to le¿¹ce niezgodnie na wapieniach piaskowce dolnego
karbonu o mi¹¿szoœci oko³o 10 m i le¿¹ce ponad nimi zlepieñce z otoczakami i bloczkami gnejsów sowiogórskich podobne do tych, które obserwowaliœmy w przekopie
kolejki w Srebrnej Górze. Na kontakcie piaskowców z wapieniami wystêpuje nieregularna, cienka warstewka czarnych ³upków piaszczysto-wêglistych. Miêdzy okresem osadzania siê wapieni a piaskowców i zlepieñców minê³o kilka mln lat. M³odsza
formacja skalna, zwi¹zana z rozwojem basenu bardzkiego, osadzi³a siê na zerodowanej powierzchni platformy wêglanowej.
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Z Dzikowca mo¿emy wybraæ jedn¹ z dwóch tras. Albo jedziemy szos¹ do S³upca
i stamt¹d kontynuujemy nasz¹ trasê w kierunku Wa³brzycha, albo jad¹c ku po³udniowi jedziemy na Koszyn, a st¹d z powrotem w kierunku K³odzka a¿ do Gorzuchowa. Tê drug¹ trasê wybieramy jeœli interesuje nas wycieczka do Parku Narodowego Gór Sto³owych.
W przypadku obu tras wkraczamy prawie od razu na obszar rowu Czerwieñczyc.
W rzeŸbie terenu stanowi on obni¿enie zamkniête miêdzy Górami Bardzkimi na
wschodzie, a Garbem Dzikowca na zachodzie. Rów Czerwieñczyc, wyd³u¿ony w kierunku NW–SE, jest odnog¹ depresji œródsudeckiej, w obrêbie której wystêpuj¹ ska³y
dolnego permu reprezentuj¹ce nowy, znacznie m³odszy etap ewolucji geologicznej
Sudetów. Ze ska³ami dolnego permu spotkamy siê jeszcze na trasie przewodnika kilkakrotnie. Charakterystyczna cech¹ ska³ osadowych dolnego permu jest ich czerwona
lub czerwonobrunatna barwa, dziêki czemu obszary zbudowane z takich ska³ odznaczaj¹ siê charakterystyczn¹ czerwon¹ barw¹ gleb.
Natomiast zalesiony Garb Dzikowca, wyd³u¿ony w kierunku NW–SE, zbudowany jest ze ska³ noworudzkiego masywu gabrowo-diabazowego. Nale¿y on do szeregu cia³ magmowych podobnego typu otaczaj¹cych wieñcem blok Gór Sowich. W
masywie Nowej Rudy wystêpuj¹ drobno- i gruboziarniste ska³y plutoniczne o chemizmie zasadowym: gabra i diabazy. Sytuacja geologiczna obserwowana w kamienio³omie w Dzikowcu (PD 16) œwiadczy o tym, ¿e gabra s¹ starsze od górnego dewonu. Badania wieku bezwzglêdnego tych ska³ prowadzone w ostatnich latach sugeruj¹
i¿ krystalizowa³y one oko³o 420–400 mln lat temu, czyli w póŸnym sylurze – wczesnym dewonie. Ska³y tworz¹ce Garb Dzikowca s¹ dziœ czêsto uwa¿ane za ofiolity –
czyli fragmenty dawnej skorupy oceanicznej, która w wyniku deformacji uleg³a
wmontowaniu w strukturê geologiczn¹. W NW czêœci masywu dominuj¹ typowe, plutoniczne gruboziarniste ska³y gabrowe, ku SE pojawiaj¹ siê ska³y o tym samym
sk³adzie chemicznym, ale krystalizuj¹ce znacznie p³ycej (czyli tzw. ska³y hipabisalne). S¹ to diabazy o strukturach ofitowych i bardzo drobnoziarnistych œwiadcz¹cych o
szybkim stygniêciu magm. Struktura ofitowa polega na tym, ¿e szare listewki plagioklazów o d³ugoœci do 2 cm s¹ bez³adnie u³o¿one w ciemnym tle z³o¿onym z augitu,
hornblendy, aktynolitu i chlorytów.
Typowe gabra oliwinowe mo¿emy obserwowaæ w wielkim, czynnym kamienio³omie w S³upcu przy szosie z Dzikowca. Wstêp do kamienio³omu musi byæ oczywiœcie uzgodniony z pracownikami nadzoru firmy prowadz¹cej eksploatacjê. Wystêpuj¹ tu ska³y grubokrystaliczne, masywne o barwie ciemnozielonej zbudowane z plagioklazów reprezentowanych przez labrador, piroksenów (diallagu) i oliwinu,
z podrzêdnym udzia³em magnetytu, ilmenitu, chromitu i apatytu. W po³udniowej czêœci kamienio³omu w S³upcu wystêpuj¹ diabazy. S¹ to ska³y drobniej ziarniste od gabr i
wykazuj¹ typow¹ strukturê ofitow¹. Ska³y gabrowe i diabazy ulegaj¹ póŸniejszym
odkszta³ceniom dynamicznym w strefach mylonityzacji. Takie strefy o przebiegu
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po³udnikowym, widoczne s¹ tak¿e w kamienio³omie w S³upcu. W ich obrêbie obserwujemy ciemnozielone ska³y o teksturze gnejsowej. Oczka strzaskanych plagioklazów s¹ op³ywane przez zbit¹, ukierunkowan¹ masê amfiboli (aktynolitu), diallagu
i chlorytów.

Po zakoñczeniu zwiedzania kamienio³omu jedziemy w kierunku S³upca, zje¿d¿aj¹c ze zboczy Garbu Dzikowca w kierunku Obni¿enia Noworudzkiego. Wkraczamy tu w inny œwiat geologiczny – na obszar wschodniej czêœci depresji œródsudeckiej.

5

Góry Sto³owe
(K³odzko–Œcinawka Dolna i Œrednia–Radków
–Kar³ów–Radków–T³umaczów–Nowa Ruda)

Próg Radkowa, piaskowce i margle kredy górnej Sudetów Œrodkowych, Park
Narodowy Gór Sto³owych, utwory osadowe pokrywy permskiej depresji
œródsudeckiej
Jad¹c od strony K³odzka w kierunku Wa³brzycha (droga 381) w Gorzuchowie wybieramy drogê w kierunku Œcinawki Dolnej i Radkowa szos¹ (386) biegn¹c¹ wzd³u¿
doliny Œcinawki. Jest to szeroka, p³askodenna dolina z wyraŸnie wykszta³conym systemem tarasów plejstoceñskich o wysokoœci 5 i 20 m n.p.rz. W dnie doliny, zbudowanym ze ¿wirów i piasków, za³o¿one s¹ czynne obecnie ¿wirownie. Wœród otoczaków
znaleŸæ mo¿na piêkne okazy permskich ska³ wulkanicznych – ryolitów i melafirów
(trachybazaltów, trachyandezytów), brekcji wulkanicznych, czerwonych piaskowców permskich, amfibolitów.
W Œcinawce Œredniej skrêcamy ku po³udniowemu zachodowi na Ratno i Radków
znacznie wê¿sz¹ dolin¹ Poœny wij¹c¹ siê miêdzy ³agodnymi stokami Wzgórz Œcinawskich. Wzgórza te zbudowane s¹ czerwonych piaskowców z wk³adkami zlepieñców dolnego permu (czerwonego sp¹gowca). Stanowi¹ one cenny materia³ budowlany eksploatowany pod nazw¹ piaskowca budowlanego. Wiele, zw³aszcza starszych
budowli (np. Most Zwierzyniecki we Wroc³awiu), jest zbudowanych z tych w³aœnie
ska³. Ska³y te zapadaj¹ ³agodnie ku SW w kierunku osi depresji œródsudeckiej.
W zwi¹zku z takim u³o¿eniem ku po³udniowemu zachodowi ukazuj¹ siê na powierzchni coraz m³odsze ska³y permskie. W Ratnie, gdzie dolina Poœny przybiera kierunek W–E i rozszerza siê nieco, na otaczaj¹cych wzgórzach pojawiaj¹ siê wychodnie
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Fig. 9. Mapa geoturystyczna Gór Sto³owych. Utwory osadowe pokrywy permskiej depresji œródsudeckiej, piaskowce ciosowe, mu³owce
i margle kredy górnej Sudetów Œrodkowych, Park Narodowy Gór Sto³owych, ska³ki piaskowcowe. Punkty dokumentacyjne PD 17–21:
Radków, Guzowata, Próg Radkowa, Kar³ów, Szczeliniec. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Jeleniów, Wambierzyce, Radków
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³upków ilastych i piaskowców z wk³adkami wapieni m³odszej czêœci czerwonego
sp¹gowca.
Doje¿d¿amy do Radkowa – piêknego, starego miasteczka po³o¿onego u stóp Gór
Sto³owych. Prawa miejskie uzyska³ ju¿ w na pocz¹tku XIV wieku, bêd¹c osad¹ na
szlaku handlowym z K³odzka do Broumova, na prawie magdeburskim miasto osadzone zosta³o w 1418 r. Wielusetletnia historia Radkowa obejmuje wspólne dla
ca³ego Dolnego Œl¹ska dobre i z³e etapy. Dziœ miasteczko w nowej krasie warte jest
zwiedzenia i zapoznania siê z jego histori¹. Jest ono tak¿e centrum przemys³u skalnego opartego na piaskowcach kredowych oraz wa¿nym oœrodkiem turystycznym
le¿¹cym przy granicy Parku Narodowego Gór Sto³owych.
Na zachód od miasta, ponad Zalewem Radkowskim, wznosi siê wzgórze Guzowata (fig. 9). Na jego po³udniowych zboczach w licznych ska³kach (PD 17) ods³aniaj¹
siê ska³y osadowe o barwie czerwonobrunatnej reprezentuj¹ce najm³odszy czerwony
sp¹gowiec. Jest to jedno z najciekawszych ods³oniêæ tej formacji, daj¹ce mo¿liwoœæ
zapoznania siê z genez¹ osadów tego okresu. W ska³kach obserwujemy sekwencjê
osadów rzecznych sto¿ków nap³ywowych oraz paleosp³ywów – up³ynnionych mas
skalnych sp³ywaj¹cych w stanie pó³p³ynnym po dawnych stokach. S¹ to chaotycznie
przemieszane fragmenty i otoczaki skalne, tkwi¹ce w masie mu³owcowej lub piaszczystej, wykazuj¹cej czêsto zaburzenia w postaci zafa³dowañ, nieregularnych zaburzeñ, kopulastych wypiêtrzeñ i wg³êbieñ (tzw. konwolucji). W górnych, stropowych
partiach ³awic osuwiskowych wystêpuj¹ nieregularne wk³adki wêglanowych kalkarytów – czyli kopalnych horyzontów glebowych – œwiadcz¹ce o czasowej przerwie
miêdzy poszczególnymi sp³ywami. Ukierunkowanie struktur sedymentacyjnych dokumentuje wschodni kierunek sp³ywów materia³u skalnego, natomiast rzeczne sto¿ki
nap³ywowe s¹ nachylone ku NE. Sedymentacja w czerwonym sp¹gowcu by³a niew¹tpliwie zwi¹zana z lokalnymi basenami o charakterze rowów tektonicznych. Odbywa³a siê ona w warunkach l¹dowych i pó³pustynnych, st¹d dominuj¹ce czerwone zabarwienie osadów. Z formacjami dolnego permu Sudetów wi¹¿¹ siê te¿ potê¿ne kompleksy ska³ wulkanicznych. Zapoznamy siê z nimi na dalszej trasie wycieczki.
Z Radkowa wyje¿d¿amy szos¹ na Kudowê Zdrój (387) przez Kar³ów. Z szosy na
œrodku Obni¿enia Radkowa roztacza siê rozleg³y widok na strom¹, morfologiczn¹
krawêdŸ Gór Sto³owych przebiegaj¹c¹ w kierunku NW–SE. Jest to tzw. Próg Radkowa o wysokoœci wzglêdnej ponad 200 m (fot. 13). Na stromych, zalesionych zboczach
ponad wychodniami zlepieñców czerwonego sp¹gowca pojawiaj¹ siê utwory górnokredowej pokrywy osadowej Sudetów reprezentowane generalnie przez piaskowce,
mu³owce i mu³owce wapniste (tzw. margle), tworz¹ce naprzemianleg³e warstwy
o mi¹¿szoœci 30–50 do ponad 100 m. Utwory te zalegaj¹ poziomo, st¹d ich obraz intersekcyjny jest stosunkowo prosty. Granice wychodni poszczególnych warstw s¹ równoleg³e do poziomic wysokoœciowych, co jest dobrze widoczne na mapie geologicznej (fig. 9). Zró¿nicowana odpornoœæ ska³ kredowych na wietrzenie i erozjê jest
przyczyn¹ charakterystycznej „sto³owej” rzeŸby gór. Poziomo zalegaj¹ce kompleksy
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Fot. 13. Pó³nocna krawêdŸ Gór Sto³owych od strony Radkowa. Widoczne wychodnie piaskowców ciosowych turonu tworz¹cych stoliwa wierzcho³kowe. Fot. S. Cwojdziñski

odpornych piaskowców kwarcowych tworz¹ p³askie stoliwa stercz¹ce ponad ³agodnymi stokami ukszta³towanymi w miêkkich mu³owcach i marglach. Stratygrafia, czyli nastêpstwo wiekowe ska³ górnokredowych, jest oparta g³ównie na wystêpuj¹cych w
nich ma³¿ach z rodzaju Inoceramus. Ska³y kredowe s¹ wynikiem zalewów (czyli
transgresji) ciep³ego, p³ytkiego morza, które pokry³o w tym czasie znaczne obszary
Sudetów pozostawiaj¹c jednak liczne, obszerne wyspy (np. tak¹ wyspê tworzy³y dzisiejsze Góry Bystrzyckie i Orlickie).
Szosa, znana pod nazw¹ Drogi Stu Zakrêtów, wspina siê serpentynami na Próg
Radkowa. Wkraczamy tu na obszar Parku Narodowego Gór Sto³owych. W Górach
Sto³owych dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ tzw. piaskowce ciosowe œrodkowego i górnego turonu. Najlepiej zapoznaæ siê z nimi w czynnym kamienio³omie w Radkowie,
w piêknych ska³kach ponad szos¹ oraz na szczycie Szczeliñca Wielkiego w Kar³owie.
Wyrobiska kamienio³omu w Radkowie (PD 18) rozcinaj¹ próg morfologiczny
utworzony z piaskowców ciosowych œrodkowego turonu. Maj¹ tu one mi¹¿szoœæ
oko³o 50 m i sk³adaj¹ siê z piaskowców kwarcowych, œrednio- i gruboziarnistych,
zwiêz³ych o barwie jasno¿ó³tej. Charakterystyczne s¹ tu skoœne warstwowania widoczne w obrêbie poziomo le¿¹cych ³awic o gruboœci do 10–12 m. Skoœne laminy nachylone s¹ ku SW. Powstawa³y one w strefie przybrze¿nej dawnego morza w obrêbie
piaszczystych barier równoleg³ych do brzegu, który znajdowa³ siê na pó³nocnym
wschodzie. Ku po³udniowemu zachodowi rozci¹ga³o siê otwarte morze, w tym kie56
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runku piaskowce zastêpowane s¹ przez mu³owce i margle. Co ciekawe, w kamienio³omie w Radkowie spotkaæ mo¿na bloki zlepów muszlowych – ska³ piaskowcowych
zbudowanych z oœródek ma³¿y z grupy egzogyr. Obecnoœæ takich ska³ œwiadczy o intensywnym oddzia³ywaniu pr¹dów morskich, które rozmywa³y przybrze¿ne ³awice
ma³¿y i przenosi³y ich skorupy na nowe miejsca. Piaskowce ciosowe, eksploatowane
w kamienio³omie, stanowi¹ bardzo cenny materia³ budowlany znany od dawna. Z³o¿e
w Radkowie zosta³o w³aœnie dlatego wy³¹czone z obszaru Parku Narodowego Gór
Sto³owych, aby umo¿liwiæ jego dalsz¹ eksploatacjê.
Z podobnych piaskowców ciosowych o poziomych i skoœnych warstwowaniach
zbudowane s¹ ska³ki, czêsto o fantastycznych kszta³tach maczug, wie¿, trybun, ambon
itp, wystêpuj¹ce na pó³nocnych stokach Progu Radkowa. Grupy ska³ek nosz¹ nazwy lokalne np. Radkowskie Ska³y, S³oneczne Ska³y, Skalne Grzyby. Niektóre z nich znajduj¹
siê bezpoœrednio przy Drodze Stu Zakrêtów (PD 19) i tu naj³atwiej je obejrzeæ.
Szosa wyprowadza nas na falisty p³askowy¿ o wysokoœci oko³o 740–780 m n.p.m.
zbudowany z margli turonu. Te ciemnoszare, zwiêz³e ska³y rozpadaj¹ce siê ³atwo na
nieregularne, cienkie p³ytki mo¿na zobaczyæ w dwóch starych, zaroœniêtych ³omikach
przy szosie do Kar³owa (PD 20). Ska³y te, o charakterze mu³owców, s¹ zbudowane
z wêglanów (okruchów wêglanowych), drobnych ziaren kwarcu oraz minera³ów ilastych. Tworzy³y siê one w œrodowisku morskim, w spokojniejszej ni¿ piaskowce wodzie, na peryferiach piaszczystych barier. W opisywanych marglach znaleŸæ mo¿na
odciski i oœródki ma³¿y Inoceramus lamarcki, niekiedy o du¿ych rozmiarach.
Najbardziej znan¹ odkrywk¹ piaskowców ciosowych, tym razem reprezentuj¹cych najwy¿szy w Górach Sto³owych poziom, jest szczyt Szczeliñca Wielkiego
(919 m n.p.m.) na pó³noc od Kar³owa (PD 21). Dochodzimy tu pieszo od parkingu
w Kar³owie – znanej miejscowoœci turystycznej. Ska³ki poziomo le¿¹cych ³awic piaskowców ciosowych turonu tworz¹ tu rozleg³e stoliwo spêkane i rozpadaj¹ce siê na
wielkie bloki skalne (fot. 14). Poprzez ca³y labirynt poprowadzono czerwony szlak turystyczny, który doprowadza tak¿e do atrakcyjnych punktów widokowych na NW
i SE krawêdziach stoliwa Szczeliñca Wielkiego. Z pierwszego z nich roztacza siê
wspania³y widok na obni¿enie depresji œródsudeckiej, przedpole Gór Sto³owych i pasma górskie Gór Bardzkich i Sowich, zamykaj¹ce horyzont ku pó³nocy. Z po³udniowo-wschodnich krawêdzi stoliwa widoczne s¹ Góry Sto³owe, a dalej Góry Bystrzyckie i Orlickie, a tak¿e rów górnej Nysy K³odzkiej wype³niony osadami kredy
górnej i – na horyzoncie – masyw Œnie¿nika.
Z Kar³owa wracamy Drog¹ Stu Zakrêtów do Radkowa koñcz¹c nasz¹ geologiczn¹
wyprawê w Góry Sto³owe. Z Radkowa jedziemy boczn¹, w¹sk¹ szos¹ wzd³u¿ granicy
pañstwa na T³umaczów (przejœcie graniczne do Czech), a nastêpnie, wzd³u¿ doliny Œcinawki i jej dop³ywu W³odzicy, przez W³odowice do Nowej Rudy. Wzd³u¿ ca³ej tej trasy,
po obu jej stronach, na powierzchni ³agodnych wzgórz wystêpuj¹ ska³y osadowe czerwonego sp¹gowca – œwiadczy o tym czerwone zabarwienie gleb. Reprezentuj¹ one
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Fot. 14. Szczeliniec Wielki widziany od strony Kar³owa. Wychodnia piaskowców ciosowych
turonu. Widoczne charakterystyczne, regularne spêkania (PD 21). Fot. S. Cwojdziñski

pó³nocno-wschodnie skrzyd³o depresji œródsudeckiej. W okolicach T³umaczowa droga przecina pasmo Wzgórz Œcinawskich – pojawiaj¹ siê tu permskie wulkanity. Na
pó³noc od doliny Œcinawki w T³umaczowie zaczyna siê pasmo Gór Suchych. Góry te
przebiegaj¹ wzd³u¿ granicy z Czechami ku pó³nocnemu zachodowi. Ich zasadniczym
budulcem s¹ wulkanity dolnego permu, bêd¹ce efektem jednej z najbardziej intensywnych epok wulkanicznych w historii Sudetów. Ze ska³ami i formami wulkanicznymi zapoznamy siê w dalszej czêœci wycieczki, na po³udnie od Wa³brzycha.
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Depresja œródsudecka – czêœæ SE
(K³odzko–S³upiec–Nowa Ruda–Ludwikowice
K³odzkie–G³uszyca–Jedlina–Wa³brzych)

Wêglonoœny karbon górny wschodniej czêœci depresji œródsudeckiej, tradycje
górnictwa wêglowego, podziemna trasa turystyczna
Do Nowej Rudy doje¿d¿amy g³ówn¹ szos¹ od K³odzka przeje¿d¿aj¹c wpierw
przez S³upiec, ze Srebrnej Góry przez Wolibórz od strony pó³nocno-wschodniej, albo
z Radkowa od po³udniowego zachodu przez W³odowice. Nowa Ruda le¿y w szerokim
Obni¿eniu Noworudzkim ograniczonym przez pasma Wzgórz W³odzickich, Garb
Dzikowca i fragment Wzgórz Wyrêbiñskich.
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Nowa Ruda powsta³a w XIII wieku jako osada górnicza. W XIV wieku otrzyma³a
prawa miejskie. Od koñca XV wieku wydobywano tu wêgiel kamienny, rudy ¿elaza,
miedŸ i ³upki ogniotrwa³e, w 1607 rozpoczêto w S³upcu eksploatacjê niewielkich z³ó¿
z³ota. Od XVI wieku zaczê³y siê rozwijaæ warsztaty w³ókiennicze i p³óciennicze.
Zniszczenia wojny trzydziestoletniej i wojen œl¹skich zahamowa³y rozwój miasta.
W XIX wieku odkryto z³o¿a wêgla koksuj¹cego. W roku 1879 do Nowej Rudy dotar³a
kolej. Dziêki kolei wyraŸnie wzros³o wydobycie wêgla kamiennego oraz czerwonego
piaskowca budowlanego. Po II wojnie nastêpuje rozwój górnictwa wêglowego.
W roku 1954 miasto zosta³o powiêkszone przez w³¹czenie do niego Drogos³awia oraz
S³upca. Nowa Ruda wraz ze S³upcem do niedawna zwi¹zana by³a jednoznacznie
z górnictwem wêgla kamiennego. Wokó³ miasta le¿¹ cztery z³o¿a wêgla, z których
dwa by³y eksploatowane jeszcze w latach 1990. w kopalniach Piast i S³upiec. Z³o¿a te
zwi¹zane s¹ z utworami górnego karbonu depresji œródsudeckiej.
Rejon noworudzki le¿y w brze¿nej czêœci NE fragmentu depresji œródsudeckiej,
która ulega tu rozcz³onkowaniu na kilka podrzêdnych struktur zbudowanych z utworów karbonu górnego i dolnego permu. S¹ to: synklina Woliborza przylegaj¹ca bezpoœrednio do bloku Gór Sowich, wspomniany ju¿ rów Czerwieñczyc oraz synklina Nowej Rudy. Wszystkie one s¹ wyd³u¿one w kierunku NW–SE i rozdzielone przez strefy
wypiêtrzeñ ska³ pod³o¿a (fig. 10). Ska³y karbonu górnego zalegaj¹ tu na pod³o¿u zbudowanym ze zwietrza³ych gabr i diabazów masywu Nowej Rudy. Wietrzenie ska³
pod³o¿a dokonywa³o siê w warunkach klimatu ciep³ego i wilgotnego. Jego efektem s¹
czerwone ³upki ilaste zwane argillitami, boksyty, czyli wa¿ne rudy glinu (aluminium)
oraz stalowoszare lub niebieskawe, bardzo drobnoziarniste ³upki ogniotrwa³e o
muszlowej oddzielnoœci zbudowane z minera³ów ilastych z grupy kaolinitu oraz wodorotlenków – diasporu i bemitu. Bloczki tych ciekawych ska³ znaleŸæ dziœ mo¿na na
ha³dach kopalñ w Nowej Rudzie i S³upcu. Seria wêglonoœna rejonu Nowej
Rudy–S³upca jest reprezentowana przez kompleks utworów ilasto-piaszczystych o
mi¹¿szoœci do 180 m, nale¿¹cych do tzw. formacji ¿aclerskiej uznawanej za westfal.
S¹ to piaskowce, zlepieñce i mu³owce z pok³adami wêgla o maksymalnej gruboœci do
2,5 m. W rejonie dawnej kopalni Piast w Nowej Rudzie by³o to 7 pok³adów, w kopalni
S³upiec – 9 pok³adów wêgla. Nachylenie warstw w kopalniach by³o zmienne od 15 a¿
do 90o, pok³ady by³y poprzecinane przez liczne, ró¿nokierunkowe uskoki. Skomplikowana tektonika utrudnia³a eksploatacjê i by³a jedn¹ z przyczyn zamkniêcia kopalñ.
Ponad seriami wêglonoœnymi zalegaj¹ osady najwy¿szego karbonu – piêtra westfalu i
stefanu formacji z Glinika – g³ównie piaskowce i zlepieñce z wk³adkami ³upków ilastych, jeszcze wy¿ej – grube formacje osadowe i osadowo-wulkaniczne czerwonego
sp¹gowca. Wychodnie ich warstw, ³agodnie nachylone ku SW, tworz¹ Wzgórza
W³odzickie.
Nowa Ruda i S³upiec to dziœ z punktu widzenia geoturysty przede wszystkim pozosta³oœci górnictwa wêglowego. Godne uwagi s¹ ha³dy pogórnicze – szczególnie
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Fig. 10. Mapa geoturystyczna okolic Nowej Rudy. Wêglonoœny karbon górny wschodniej czêœci
depresji œródsudeckiej, tradycje górnicze, ha³dy pogórnicze, podziemna trasa turystyczna
w dawnej kopalni wêgla Nowa Ruda. Punkty dokumentacyjne PD 22–23: Nowa Ruda. Mapa
geologiczna wg SMGS, ark. Nowa Ruda, Radków, Ludwikowice K³odzkie, Jugów
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wielka ha³da w S³upcu przy szosie z K³odzka w pobli¿u zabudowañ dawnej kopalni,
a tak¿e w samej Nowej Rudzie. Na ha³dach warto rozejrzeæ siê za okazami odcisków
roœlin karboñskich w wêglistych ³upkach ilastych, za wspomnianymi ju¿ argillitami
i ³upkami ogniotrwa³ymi, a tak¿e za pniami skrzemienia³ych drzew.
Na powierzchni warstwy ¿aclerskie mo¿emy obserwowaæ w odkrywce przy zakrêcie szosy schodz¹cej od Woliborza ku Nowej Rudzie (PD 22). Widoczne s¹ tu zlepieñce górnej, stropowej czêœci formacji. Sk³ad otoczaków jest monotonny – dominuj¹ tu kwarc, kwarcyty, rzadkie s¹ otoczaki gnejsów. Wystêpuj¹ w nich tak¿e okruchy skrzemienia³ego drewna. Sk³ad zlepieñców œwiadczy o tym, ¿e stanowi¹ one kilkakrotnie przetwarzane wczeœniej zdeponowane osady. Takie zlepieñce z³o¿one
g³ównie ze sk³adników odpornych na wietrzenie i erozjê nazywamy zlepieñcami dojrza³ymi.
Z bogat¹, ponad 500-letni¹ histori¹ górnictwa wêglowego w rejonie noworudzkim, najstarszego górnictwa wêglowego w Polsce, zapoznaæ siê mo¿na przy okazji wizyty na ul. Obozowej 4, gdzie mieœci siê Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia wêgla” (PD 23 – fot. 15). Obejmuje ona podziemne wyrobiska górnicze o d³ugoœci
700 m, wydzielone ze zlikwidowanej kopalni, zabezpieczone obudow¹ górnicz¹, wykonane w naturalnym górotworze, w którym, przy zachowaniu ich pierwotnego charakteru, przedstawione s¹ wszystkie procesy produkcyjne g³êbinowej kopalni wêgla
kamiennego. Na powierzchni jest to budynek z salami wystawowymi oraz z oryginaln¹ dyspozytorni¹ jako centralnym punktem informacji i kierowania ruchem kopalni. W udostêpnionej czêœci kopalni kursuje przewo¿¹ca turystów podziemna kolejka

Fot. 15. Szyb kopalni w Nowej Rudzie. Obecnie Muzeum Górnictwa
oferuj¹ce mo¿liwoœæ podziemnej
trasy górniczej (PD 23).
Fot. K. Ordzik
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bêd¹ca wielk¹ atrakcj¹ obiektu. Ciekawe œlady dawnego górnictwa wêglowego mo¿na te¿ zobaczyæ poza tras¹ przewodnika, bli¿ej krawêdzi Gór Sowich, miêdzy Przygórzem a Jugowem oraz miêdzy Ludwikowicami K³odzkimi a Jugowem. Tu mieœci³
siê szyb „Wac³aw”.

Nowa Rudê opuszczamy szos¹ na Wa³brzych (381) przez Ludwikowice K³odzkie,
Œwierki, G³uszycê, Jedlinê Zdrój. Szosa biegnie najpierw dolin¹ W³odzicy miêdzy
Wzgórzami W³odzickimi a Wyrêbiañskimi, a na odcinku miêdzy Œwierkami a G³uszyc¹ wzd³u¿ pó³nocnych stoków Gór Suchych. W górach tych ods³aniaj¹ siê ska³y
tzw. formacji wulkanicznej Gór Kamiennych. Ta potê¿na grupa ska³ magmowych
o ró¿nym charakterze petrograficznym, której zawdziêczaj¹ swój dzisiejszy wygl¹d
Góry Krucze, Czarny Las, Pasmo Lesistej i Góry Suche wchodz¹ce w sk³ad Gór Kamiennych, powsta³a w czerwonym sp¹gowcu. Tworz¹ one rozleg³e pokrywy wulkaniczne zalegaj¹ce zgodnie z otaczaj¹cymi ska³ami osadowymi o gruboœciach od 100
do 200 m. Ciemne ska³y wulkaniczne o sk³adzie zbli¿onym do bazaltów nazywane
by³y tradycyjnie melafirami, ska³y jasne, z kwarcem – porfirami kwarcowymi.
Wspó³czesne nazewnictwo ska³ formacji wulkanicznej Gór Kamiennych jest znacznie bardziej z³o¿one – wystêpuj¹ tu takie ska³y jak trachybazalty, trachyandezyty, latyty i ryolity oraz tufy, tufity i brekcje piroklastyczne o zró¿nicowanym sk³adzie
chemicznym.
Wielki, czynny kamienio³om wulkanitów le¿y na po³udnie od wsi Œwierki. Po
uzyskaniu zgody pracowników nadzoru warto rzuciæ okiem na wystêpuj¹ce tu ska³y.
W wyrobisku wystêpuje pok³ad trachyandezytów o gruboœci do 60 m. S¹ to ska³y
zwiêz³e, masywne, o barwie szarofioletowej lub ciemnoszarej, bardzo drobnoziarniste lub afanitowe (tzn. tak drobnoziarniste, ¿e niemo¿liwe jest wyró¿nienie poszczególnych minera³ów go³ym okiem), czasem o strukturze porfirowatej – wówczas
na afanitowym tle ska³y widoczne s¹ drobne kryszta³ki plagioklazów. W stropowych
partiach pojawiaj¹ siê odmiany pêcherzykowate (z pustymi porami) i migda³owcowe,
w których owalne pory s¹ wype³nione przez krzemionkê lub wêglany wapnia (kalcyt,
aragonit). Ska³y wystêpuj¹ce w kamienio³omie w Œwierkach zbudowane s¹ z plagioklazów wapniowych, piroksenów (augitu), amfiboli (hornblendy), niewielkiej iloœci
kwarcu i resztek oliwinu. S¹ one interpretowane jako potoki lawowe, czyli lawy wylewaj¹ce siê bezpoœrednio na dawn¹ powierzchniê, lub jako formy subwulkaniczne
tworz¹ce zgodne z otaczaj¹cymi ska³ami osadowymi p³ytkie intruzje. Ta druga interpretacja mo¿e byæ prawdziwa, poniewa¿ w kamienio³omie obserwuje siê miejscami
zarówno pod, jak i nad wulkanitami ska³y laminowane, pochodzenia osadowego, bardzo intensywnie za¿elazione, spieczone i skrzemionkowane. W ska³ach tych wystêpuj¹ warstwy czerwonych lub zielononiebieskich jaspisów – krzemionkowych ka62
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mieni ozdobnych. W samych wulkanitach mo¿na znaleŸæ czasem bu³y chalcedonu,
nawet do 0,5 m d³ugoœci.
Na dalszej trasie w stronê Wa³brzycha, 6 km dalej ku pó³nocnemu zachodowi,
1 km na zachód od G³uszycy Górnej na stokach góry Ostoja le¿y du¿y, nieczynny kamienio³om melafirów (PD 24, fig. 12). Zaobserwowaæ tu mo¿na ciekawe zjawiska
zwi¹zane z dolnopermskim wulkanizmem. W wyrobisku ods³ania siê kilka cia³
trachyndezytów otoczonych i rozdzielanych przez ska³y z³upkowane o wygl¹dzie
czarnych fyllitów z rojami ¿y³ kalcytowych i z soczewkowymi bry³ami andezytów do
2 m œrednicy. W stropowej czêœci kamienio³omu wystêpuj¹ brekcje wulkaniczne
z³o¿one z zaokr¹glonych lub kanciastych bry³ wulkanitów w masie tufów. Czêste s¹ tu
konkrecje dolomityczne. Ca³y ods³aniaj¹cy siê tu kompleks wulkanogeniczny zawdziêcza³ swoje powstanie wdzieraniu siê magmy poprzez kana³y produkowane
wczeœniej przez rozprê¿aj¹ce siê gazy wulkaniczne, które równoczeœnie rozdrabnia³y
materia³ wulkaniczny, tworz¹c brekcje.
Po obejrzeniu kamienio³omu jedziemy dalej w stronê Wa³brzycha przez G³uszycê
i Jedlinê Zdrój. Szosa wkracza tu w zró¿nicowane i silnie rozcz³onkowane Góry
Wa³brzyskie. W ich obrêbie, w nieckowatej Kotlinie Wa³brzyskiej, le¿y Wa³brzych,
g³ówne miasto regionu, w którym nadal ¿ywe i widoczne s¹ tradycje górnictwa
wêglowego.
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Blok Gór Sowich
(Ludwikowice K³odzkie–Prze³êcz Sokola
–Walim–Zagórze Œl¹skie–Jedlina)

Gnejsy i migmatyty kompleksu sowiogórskiego, wiek procesów metamorficznych i migmatytyzacji, sztolnie walimskie, jezioro zaporowe w Zagórzu Œl¹skim,
¿y³y barytowe
Wycieczka do Zagórza Œl¹skiego w serce Gór Sowich rozpoczyna siê w Ludwikowicach K³odzkich, w których skrêcamy w prawo drog¹ na Sokolec i Walim. Szosa
biegn¹ca w¹sk¹ dolin¹ Sowiego Potoku przecina Wzgórza Wyrêbiñskie zbudowane
z osadowych ska³ czerwonego sp¹gowca (piaskowce, zlepieñce i ³upki ilaste) i górnego karbonu (zlepieñce, piaskowce i ³upki z wêglem kamiennym) nachylone ³agodnie ku SW, a wiêc w kierunku osi depresji œródsudeckiej. Za kotlinowatym obni¿eniem wsi Sowina, gdzie by³ niegdyœ zlokalizowany szyb „Kazimierz” kopalni wêgla
kamiennego, trasa wycieczki wkracza na obszar Gór Sowich. Wkraczamy tu ponownie w œwiat zupe³nie odmiennych ska³ powsta³ych na g³êbokoœciach rzêdu 20–25 km,
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a wiêc w dolnych partiach skorupy ziemskiej, tam gdzie panuj¹ce temperatury i ciœnienia umo¿liwiaj¹ ca³kowit¹ rekrystalizacjê, uplastycznienie, a nawet lokalne up³ynnienie ska³. W takich warunkach powsta³y gnejsy i migmatyty sowiogórskie.
S¹ to ska³y œredniokrystaliczne, o barwie jasnoszarej, mniej lub bardziej wyraŸnie
ukierunkowane. Zbudowane s¹ one z jasnych agregatów kwarcowo-skaleniowych
rozdzielanych przez cieñsze, ciemne laminy biotytowe, z domieszk¹ takich minera³ów jak kordieryt, sillimanit, hornblenda i granaty. W ró¿nych ods³oniêciach na trasie wycieczki mamy do czynienia z ró¿nymi odmianami gnejsów i migmatytów – te
ostatnie odznaczaj¹ siê grubszymi i bardziej nieregularnymi laminami jasnymi,
a miejscami wrêcz tekstur¹ bezkierunkow¹. Taka ska³a wygl¹dem przypomina granit,
a niekiedy grubokrystaliczny pegmatyt. Pegmatyty sowiogórskie tworz¹ nieregularne
gniazda i ¿y³y o nieostrych granicach. ZnaleŸæ w nich mo¿na piêkne agregaty turmalinu, kryszta³y berylu i muskowitu. W obrêbie gnejsów i migmatytów pojawiaj¹ siê tak¿e amfibolity, ska³y ultramaficzne, zwykle reprezentowane przez serpentynity oraz
granulity – rzadkie ska³y zbudowane z kwarcu, skaleni, granatów i dystenu, których
powstanie wi¹¿e siê z metamorfizmem wysokich ciœnieñ.
D³ugotrwa³a i wielofazowa ewolucja geologiczna kompleksu sowiogórskiego zakoñczy³a siê na pewno przed póŸnym dewonem. Otoczaki gnejsów wystêpuj¹ w zlepieñcach tego wieku w depresji Œwiebodzic przylegaj¹cej do pó³nocno-zachodniej
krawêdzi bloku Gór Sowich. Natomiast w obrêbie samego bloku na pod³o¿u gnejsów
zalegaj¹ p³aty osadowych ska³ dolnego karbonu – zlepieñców, piaskowców szarog³azowych i ³upków ilastych powsta³ych w p³ytkim morzu, które w tym czasie pokrywa³o obszar bloku sowiogórskiego. Poniewa¿ wyniki badañ wieku izotopowego
procesów metamorficznych w samych gnejsach i migmatytach wskazuj¹ na ich aktywnoœæ w okresie 385–370 mln lat, czyli jeszcze na pocz¹tku dewonu górnego. Taka
sytuacja wymusza wrêcz przyjêcie bardzo szybkiego wypiêtrzenia bloku Gór Sowich
z g³êbokoœci oko³o 10–12 km na powierzchniê Ziemi.

Po przekroczeniu krawêdzi bloku Gór Sowich jedziemy szos¹ przez Sokolec –
znan¹ wieœ wypoczynkow¹ – i wspinamy siê na Prze³êcz Sokol¹ (754 m n.p.m) – rozleg³e obni¿enie miêdzy masywem Soko³a a g³ównym grzbietem Gór Sowich.
Z prze³êczy rozpoœciera siê piêkny widok na kopulaste, zalesione szczyty Gór Sowich, a nieco powy¿ej le¿y znane schronisko turystyczne. Zje¿d¿amy szos¹ w dolinê
Walimki i jedziemy przez wieœ Rzeczka, która jest miejscowym centrum narciarstwa.
Oko³o 1 km przed Walimiem zatrzymujemy siê na parkingu przez Muzeum Sztolni
Walimskich. Jest to jeden z najciekawszych i najbardziej tajemniczych obiektów militarnych na terenie Gór Sowich w tzw. kompleksie Rzeczki.
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Fot. 16. G³ówne wejœcie do podziemnych wyrobisk Muzeum Sztolni Walimskich. Woko³o
skalne œciany zbudowane z sowiogórskich gnejsów migmatycznych. Fot. S. Cwojdziñski

Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szerok¹ skalê i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem „Riese”
(„Olbrzym”). Budowa nie zosta³a nigdy ukoñczona, a jej pozosta³oœci¹ jest szereg
podziemnych kompleksów i budowli naziemnych. Do dziœ nie jest jasne ich przeznaczenie. Niezwyk³oœæ tych obiektów od lat przyci¹ga w rejon Dolnego Œl¹ska rzesze
badaczy i poszukiwaczy przygód. Sztolnie w zboczu Ostrej nale¿¹ do najlepiej
udostêpnionych (fot. 16). Daj¹ one tak¿e mo¿liwoœæ obejrzenia gnejsów i migmatytów sowiogórskich.
Ods³aniaj¹ siê one w sztucznych œcianach skalnych przy wejœciu do sztolni Muzeum Sztolni Walimskich, a tak¿e w skarpie szosy biegn¹cej do Walimia naprzeciw sztolni. Wystêpuj¹ tu migmatyczne gnejsy œredniokrystaliczne, smu¿yste lub laminowane,
ciemnoszare. Przy g³ównym wejœciu do sztolni gnejsy przeciête s¹ przez ¿y³ê jasnego,
œrednioziarnistego granitu zbudowanego z kwarcu, skaleni, muskowitu i skupieñ w³óknistej odmiany sillimanitu zwanej fibrolitem. Wszystko wskazuje na to, ¿e granit ten
jest efektem przetopienia gnejsów w temperaturze oko³o 650°C, a powsta³a magma
wdar³a siê w zalegaj¹cy wy¿ej zespó³ gnejsowo-migmatyczny. W œcianie skalnej przy
szosie mo¿emy obserwowaæ z kolei fa³dowe deformacje gnejsów migmatycznych o
charakterystycznych zgrubieniach jasnych lamin w strefach przegubów fa³dów. W
osiach przegubów widoczne s¹ cienkie ¿y³ki kwarcowo-skaleniowe.
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Dalsza droga prowadzi przez Walim – wieœ gminn¹, za³o¿on¹ w 1305 r., o starych
tradycjach górniczych (rudy srebra), a tak¿e w³ókienniczych i sukienniczych, zw³aszcza od XVIII i w XIX wieku. Kontynuujemy nasz¹ podró¿ dolin¹ Walimki (szosa 383)
w stronê Jugowic i Zagórza Œl¹skiego. W Jugowicach skrêcamy ku pó³nocy dolin¹
Bystrzycy (fig. 11). Po obydwu stronach doliny liczne s¹ ska³ki gnejsowe. Tu¿ przed
Zagórzem Œl¹skim, w miejscu, w którym rzeka skrêca ku NE op³ywaj¹c górê, na której mieœci siê jeden z najstarszych, pochodz¹cy bowiem z XI wieku zamków œl¹skich,
zamek Grodno, za mostem na Bystrzycy sterczy ska³ka gnejsowa (PD 25). Wystêpuj¹
tu typowe gnejsy oligoklazowo-biotytowe (oligoklaz to jeden z plagioklazów, czyli
skaleni sodowo-wapniowych), zmigmatyzowane o teksturach warstewkowych, a tak¿e miejscami fa³dowych. Obok g³ównych sk³adników ska³otwórczych: kwarcu, oligoklazu, biotytu i muskowitu ska³y te zbudowane s¹ z mikroklinu (skaleñ potasowy),
dystenu, granatu i sillimanitu. Ten ostatni – glinokrzemian glinu – jest uznawany za
metamorficzny odpowiednik minera³ów ilastych – st¹d ska³y zawieraj¹ce ten minera³
uznawane s¹ za tzw. ska³y „para”, czyli metamorficzne odpowiedniki ska³ osadowych. Dlatego te¿ wiêkszoœæ gnejsów i migmatytów sowiogórskich uznawana jest za
zmetamorfizowane ska³y osadowe wieku neoproterozoicznego do dolnopaleozoicznego. Istniej¹ jednak tak¿e dane œwiadcz¹ce o tym, i¿ ca³y kompleks sowiogórski jest pochodzenia „orto” – czyli stanowi przeobra¿one ska³y magmowe
g³ównie typu granitów. Dyskusja trwa.
Zamek Grodno jest nie tylko niezwykle interesuj¹cym obiektem historycznym, ale
tak¿e wspania³ym punktem widokowym. Prowadzi do niego droga od strony centrum
Zagórza Œlaskiego. Ruiny zamku Grodno, po³o¿one s¹ na cyplu skalnym góry Chojna
nad rzek¹ Bystrzyc¹ w Górach Sowich. Wed³ug tradycji za³o¿enie zamku ³¹czy siê
z osob¹ Bolka I, ksiêcia œwidnicko-jaworskiego. Zamek gotycki zosta³ wzniesiony zapewne przez Bolka II w pierwszej po³owie XIV wieku. Zbudowany jest z bloków miejscowych gnejsów sowiogórskich na planie wieloboku, z dziedziñcem, dwoma budynkami mieszkalnymi i dwiema wie¿ami: don¿onem od zachodu i wie¿¹ bramn¹ od
po³udnia. W wieku XV by³ we w³adaniu rycerzy-rozbójników. Zamek zosta³ rozbudowany w XVI wieku w stylu renesansowym, a od roku 1774 opuszczony i stopniowo
niszczej¹cy. Dziœ, czêœciowo zrekonstruowany, stanowi atrakcjê turystyczn¹.
Ze szczytu wie¿y zamkowej otwiera siê rozleg³y widok na Pogórze Wa³brzyskie
na pó³nocy i pó³nocnym zachodzie, na zalesione grzbiety Gór Sowich z Wielk¹ Sow¹
ku NE. W kierunku zachodnim, za pobliskimi grzbietami Gór Czarnych zbudowanymi jeszcze z gnejsów i migmatytów sowiogórskich, widoczne s¹ postrzêpione
pasma Gór Wa³brzyskich utworzone z wulkanitów dolnego permu i otaczaj¹ce od
po³udnia i zachodu Kotlinê Wa³brzysk¹. WyraŸnie widoczna jest ró¿nica w rzeŸbie gór
zbudowanych z wulkanitów i ³agodnych, kopulastych form Gór Sowich. W g³êboko
wciêtej dolinie Bystrzycy pod zamkiem widoczne jest Jezioro Bystrzyckie utworzone
w latach 1912–1917 przez budowê zapory w Lubachowie o wysokoœci 44 m (fot. 17).
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Fig. 11. Mapa geoturystyczna okolic Jeziora Bystrzyckiego (Góry Sowie). Gnejsy i migmatyty
kompleksu sowiogórskiego, sztolnie walimskie, jezioro zaporowe w Zagórzu Œl¹skim, ¿y³y
barytowe. Punkty dokumentacyjne PD 25–28: Zagórze Œl¹skie, Jugowice. Mapa geologiczna
wg SMGS, ark. Walim, Zagórze Œl¹skie
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Fot. 17. Widok na zaporê Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Œl¹skim. Fot. S. Cwojdziñski

Interesuj¹ce wyst¹pienia gnejsów sowiogórskich i ska³ im towarzysz¹cych mo¿emy napotkaæ na trasie wokó³ Jeziora Bystrzyckiego. Trasa ta biegnie w¹sk¹, asfaltow¹ drog¹, z której otwieraj¹ siê ³adne widoki na jezioro i otaczaj¹ce je zalesione
wzgórza o wysokoœci 450–510 m n.p.m. W ska³kach i starych, niewielkich kamienio³omach wzd³u¿ po³udniowego brzegu jeziora wystêpuj¹ migmatyty o teksturach
warstewkowych (stromatytowych) oraz migmatyty nieregularnie ¿y³kowane tzw. flebity (fot. 18). Przy ujœciu potoku M³ynówka do jeziora oraz 300 m dalej, na prawo od
szosy w starym kamienio³omie (PD 26) widoczne s¹ migmatyty ze skupieniami syllimanitu. Oko³o 500 m dalej, kilkadziesi¹t m na wschód od restauracji po³o¿onej nad
brzegiem jeziora z widokiem na zaporê, obserwujemy ska³kê migmatytów (PD 27), w
których pojawiaj¹ siê jaœniejsze granulity. Na jasnokremowym, kwarco-

Fot. 18. Typowy, sowiogórski gnejs migmatyczny. Nad Jeziorem Bystrzyckim.
Fot. S. Cwojdziñski
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wo-skaleniowym tle ska³y widoczne s¹ ró¿owe kryszta³ki granatów i niebiesko-zielonawe ziarna dystenu, nawet do 1 cm d³ugoœci. Nieco dalej, w bocznej dolince widoczne s¹ œlady dawnych robót górniczych – na niewielkich ha³dach znaleŸæ mo¿na
okruchy barytu okruszcowanego siarczkami cynku (sfaleryt) i o³owiu (galena). £adne
okazy barytu – siarczanu baru – o du¿ym ciê¿arze w³aœciwym, wystêpuj¹ czêsto
w osadach potoków górskich dolin w ca³ej okolicy miêdzy Zagórzem a Jedlin¹. S¹ one
pozosta³oœci¹ po doœæ licznych ¿y³ach barytowych o kierunku NW–SE, wystêpuj¹cych w gnejsach. By³y one, a w³aœciwie stowarzyszone z barytem minera³y o³owiu,
srebra i cynku, przedmiotem eksploatacji górniczej ju¿ od œredniowiecza. W dalszej
drodze warto zatrzymaæ siê na chwilê, aby wejœæ na koronê zapory wodnej, sk¹d rozpoœciera siê widok w dó³ doliny Bystrzycy na Lubachów. Widoczne s¹ tam niewielkie
pó³ki plejstoceñskich tarasów rzecznych.

Po obserwacjach geologicznych i objechaniu po³udniowych brzegów Jeziora Bystrzyckiego zje¿d¿amy na g³ówn¹ szosê z Zagórza do Œwidnicy w Lubachowie. St¹d
mo¿emy zawróciæ na po³udnie w stronê Zagórza, gdzie s¹ dobre warunki do noclegu
lub kontynuowaæ wycieczkê w górê doliny Bystrzycy w stronê Jedliny Zdroju (droga
383). Jad¹c ku Jedlinie i w perspektywie do Wa³brzycha, na po³udniowym krañcu Jugowic, za mostem na Bystrzycy, po pó³nocnej stronie szosy w starym kamienio³omie i
pobliskich ska³kach (PD 28) mo¿emy raz jeszcze przyjrzeæ siê typowym, sowiogórskim gnejsom migmatycznym zbudowanym z kwarcu, oligoklazu, biotytu i sillimanitu z podrzêdnym udzia³em granatów. Miejscami, na tle tak wykszta³conych gnejsów
wystêpuj¹ grubsze, jasne ¿y³ki skaleniowo-kwarcowe o charakterystycznych, nieregularnych zafa³dowaniach, czasem wij¹ce siê wrêcz wê¿owato lub o soczewkowatych zgrubieniach i przewê¿eniach. Takie struktury migmatyczne zwane s¹ ptygmatytami. S¹ one typowe dla procesu migmatytyzacji, czyli czêœciowego wytapiania
³atwiej topliwych sk³adników ze ska³y (s¹ to zwykle skalenie i kwarc), zachodz¹cego
równoczeœnie z deformacj¹ w warunkach znacznego uplastycznienia ca³ego
kompleksu.
W dalszej drodze wje¿d¿amy do Jedlinki, gdzie doje¿d¿amy do g³ównej drogi
z Nowej Rudy do Wa³brzycha (droga 381) i skrêcamy w prawo w kierunku Wa³brzycha – g³ównego do niedawna oœrodka górnictwa wêglowego na Dolnym Œl¹sku, lub
jedziemy w lewo, w kierunku G³uszycy, aby na pocz¹tku tej miejscowoœci skrêciæ
szos¹ (380) w kierunku Rybnicy Leœnej i Unis³awia Œl¹skiego. Pierwsza z tych tras
prowadzi nas do centrum niecki wa³brzyskiej wype³nionej wêglonoœnymi osadami
karbonu, druga – w œwiat dolnopermskich ska³ osadowych i pokryw wulkanicznych
pó³nocno-wschodniego skrzyd³a depresji œródsudeckiej.
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Formacje wulkaniczne Gór Kamiennych
(G³uszyca–Rybnica Leœna–Wa³brzych)

Wulkanizm dolnego permu, cykle wulkaniczne, ska³y kwaœne i zasadowe – wulkanizm bimodalny, ró¿ne formy cia³ wulkanicznych
Droga (380) prowadzi nas w¹sk¹, prze³omow¹ dolin¹ potoku Rybna stanowi¹c¹
granicê miêdzy Górami Wa³brzyskimi, do których nale¿y Rybnicki Grzbiet na
pó³nocy a Górami Suchymi na po³udniu. Wiêkszoœæ wynios³oœci na ca³ym obszarze
tworz¹ wychodnie odpornych ska³ wulkanicznych, które tworz¹ zasadniczy szkielet
rzeŸby terenu. Wychodnie ska³ osadowych karbonu górnego i czerwonego sp¹gowca
buduj¹ce obni¿enia terenu, tworz¹ pasy o kierunku NW–SE miêdzy £omnic¹
a Grzmi¹c¹ (Obni¿enie Górnej Bystrzycy) do WNW–ESE miêdzy Rybnic¹ Leœn¹
a Unis³awiem (Wy¿yna Unis³awska) (fig. 12).
Cia³a wulkanitów Rybnickiego Grzbietu oraz gór na po³udnie od prze³omu Rybnej (Jeleniec Ma³y) uk³adaj¹ce siê w po³udnikowy pas s¹ zbudowane z kwaœnych wulkanitów typu ryolitów i ryodacytów, a tak¿e tufów ryolitowych i brekcji piroklastycznych, a wiêc produktów gwa³townych wybuchów wulkanicznych. Cia³a te reprezentuj¹ system kana³ów wulkanicznych przebijaj¹cych otaczaj¹ce ska³y karbonu górnego (namuru i westfalu) lub p³ytkie intruzje, st¹d uwa¿ane s¹ za górnokarboñskie.
Ca³y kompleks wulkanitów jest poprzecinany systemem uskoków. Prawdopodobnie
uskoki te przynajmniej czêœciowo tworzy³y drogi podnoszenia siê magm.
Typowe ryolity obserwowaæ mo¿na przy szosie z G³uszycy do Rybnicy Leœnej
w strefie prze³omowej potoku i nieco dalej ku zachodowi przed Rybnic¹ Leœn¹ (PD
29). Warto zatrzymaæ siê w Rybnicy Ma³ej sk¹d (z dwóch ró¿nych miejsc) biegn¹ ku
po³udniowi szlaki turystyczne (czerwony i niebieski) w kierunku szczytu Jeleniec
Ma³y i ruin zamku Rogowiec. Droga piesza zajmuje oko³o 30 minut. Sam zamek jest
najwy¿ej po³o¿onym obiektem tego typu w Polsce. Ze szczytu góry roztacza siê wspania³y widok na ca³¹ okolicê – Góry Wa³brzyskie i Kamienne. Na grzbiecie góry i jej
stokach liczne s¹ ska³ki ryolitów i tufów ryolitowych. Charakterystyczne dla ca³ej
okolicy jest znaczne przemodelowanie stoków gór przez liczne osuwiska.
Oko³o 750 m dalej ku zachodowi w zboczach na pó³noc od szosy ods³aniaj¹ siê
ska³y osadowe najm³odszego ogniwa karbonu górnego – tzw. formacji z Glinika (PD
30). Reprezentuj¹ one najwy¿sz¹ czêœæ piêtra westfal oraz stefan. S¹ to piaskowce
i mu³owce z wk³adkami zlepieñców oraz zalegaj¹ce wy¿ej zlepieñce. Osady odznaczaj¹
siê zró¿nicowanymi barwami – s¹ czerwonobrunatne, ró¿owe, szarozielone, kremowe
lub plamiste. Zlepieñce s¹ z³o¿one z otoczaków bardzo ró¿nych ska³ – dlatego nazywane s¹ polimiktycznymi. S¹ wœród nich tak¿e okruchy ska³ wulkanicznych.
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Fig. 12. Mapa geoturystyczna okolic Rybnicy Leœnej (Góry Suche). Wulkanizm dolnego permu, cykle wulkaniczne, ska³y kwaœne
i zasadowe – wulkanizm bimodalny, ró¿ne formy cia³ wulkanicznych, Punkty dokumentacyjne PD 24, 29–32: Rybnica Ma³a, Rybnica
Leœna, schronisko „Andrzejówka”. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Jedlina Zdrój
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Ostatni odcinek szosy do Rybnicy Leœnej przebiega równolegle do granicy intersekcyjnej ska³ najwy¿szego karbonu po prawej i dolnego czerwonego sp¹gowca po
lewej stronie drogi. Ju¿ w samej wsi Rybnica Leœna, w podciêciu erozyjnym
po³udniowego brzegu potoku Rybna (PD 31) ods³aniaj¹ siê ciemnoszare mu³owce
i i³owce pochodzenia jeziornego. S¹ to tzw. ³upki antrakozjowe, jeden z wa¿nych horyzontów litologicznych sudeckiego czerwonego sp¹gowca. Nale¿¹ one do formacji
ska³ osadowych, których powstanie poprzedza³o fazê intensywnego wulkanizmu.
W Rybnicy Leœnej, na skrzy¿owaniu dróg do Wa³brzycha i Unis³awia Œl¹skiego
skrêcamy na po³udnie, przez wieœ w stronê pasma Gór Suchych. Po 2 km jazdy wœród
³agodnych wzgórz zbudowanych z piaskowców, mu³owców i i³owców dolnego permu (czerwonego sp¹gowca) o charakterystycznej czerwonobrunatnej barwie, wje¿d¿amy miêdzy góry Bukowiec i Klin, nale¿¹ce do pasma Gór Suchych.
Z geologicznego punktu widzenia ska³y tworz¹ce Góry Suche nale¿¹ do formacji
wulkanicznej Gór Kamiennych wieku dolnopermskiego, wystêpuj¹cej w obrêbie depresji œródsudeckiej. Formacja wulkaniczna Gór Kamiennych, zazêbiaj¹ca siê czêœciowo z osadami czerwonego sp¹gowca i daj¹ca z nimi kontakty termiczne, sk³ada
siê z cz³onu ska³ zasadowych typu trachybazaltów oraz cz³onu ska³ obojêtnych i kwaœnych reprezentowanych przez latyty, ryolity, ryodacyty oraz tufy ryolitowe.
Po prawej stronie szosy widoczny jest wielki, czynny kamienio³om z³o¿a Rybnica
I (PD 32 – fot. 19) za³o¿ony w potê¿nej pokrywie trachybazaltów masywnych, zalegaj¹cej na pod³o¿u i³owców i mu³owców z wk³adkami piaskowców dolnego czerwonego sp¹gowca miêdzy górami Bukowiec, Klin, Gomólnik i Jeleniec. P³yta wulkanitów zapada ³agodnie ku po³udniowi pod k¹tem 25–30o i osi¹ga dziœ gruboœæ od 80 do
120 m. Jest to prawdopodobnie p³ytka, pok³adowa intruzja subwulkaniczna wdzieFot. 19. Fragment czynnego kamienio³omu trachybazaltów (melafirów) w Rybnicy Leœnej
(PD 32). Fot. A. Ihnatowicz
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raj¹ca siê w obrêb kompleksu osadowego formacji ze S³upca. Brak jest dowodów na
istnienie w tym rejonie kominów wulkanicznych lub kana³ów doprowadzaj¹cych
magmê. Ku wschodowi trachybazalty subwulkaniczne przechodz¹ stopniowo w stropie w kilka pokryw typu potoków lawowych prze³awicaj¹cych siê z czerwonymi
i³owcami. Na pó³nocnych stokach pasma Gór Suchych wystêpuje tendencja do grawitacyjnych obsuniêæ blokowych ska³ wulkanicznych poprzez wyciskanie plastycznego
pod³o¿a osadowego (np. na pó³nocnym stoku Turzyny), a tak¿e tworzenia siê osuwisk
i blokowisk (np. w rejonie Jeleniec–Rogowiec).
Z petrograficznego punktu widzenia ska³y wulkaniczne z³o¿a Rybnica I, zwane
potocznie melafirami, s¹ reprezentowane przez trachybazalty augitowe, które w klasyfikacji petrograficznej ska³ wulkanicznych odpowiadaj¹ andezytom. S¹ to ska³y
masywne, o strukturze afanitowej lub drobnoziarnistej, rzadko pêcherzykowatej,
o barwie ciemnoszarej do szaroró¿owej, w stanie zwietrza³ym – br¹zowo- lub czerwonoszarej. W ich sk³ad mineralny wchodz¹ plagioklazy, ortoklaz, piroksen (augit),
hornblenda, niekiedy przeobra¿ony oliwin i niewielkie iloœci kwarcu. S¹ one intensywnie spêkane i przecinane przez strefy dyslokacyjne o gruboœci do 2–3 m, w obrêbie których ska³a jest zbrekcjowana.
Po zwiedzeniu kamienio³omu, za koniecznym zezwoleniem nadzoru, udajemy siê
dalej, a¿ do Hali pod Klinem i znanego schroniska „Andrzejówka”. Jest to piêkne, œródgórskie zrównanie, z którego rozci¹ga siê ku po³udniowi rozleg³y widok na g³ówny
grzbiet Gór Suchych. Masyw Waligóry i Suchawy – najwy¿szych w Górach Suchych –
zbudowany jest z ryolitów i latytów kwarcowych. Takie p³ynne przejœcia s¹ typowe dla
ska³ magmowych, w których nawet niewielkie ró¿nice w sk³adzie mineralnym upowa¿niaj¹ ju¿ petrografów do nadawania ska³om odmiennych nazw. Natomiast wyd³u¿ony wzd³u¿ granicy polsko-czeskiej grzbiet Gór Suchych, o ³¹cznej d³ugoœci 50 km,
jest zbudowany z tufów ryolitowych. Pokrywa tufów siêga 300 m mi¹¿szoœci i zapada
lekko ku SW. S¹ to ska³y szaroczerwone lub czerwone, masywne lub warstwowane,
czêsto porowate z licznymi okruchami ska³ wulkanicznych, a tak¿e metamorficznych
i szkliwa wulkanicznego (tufy witroklastyczne). Ich mi¹¿szoœæ i wymiary wychodni
œwiadcz¹ o tym, jak potê¿ne by³y dolnopermskie zjawiska wulkaniczne w tej czêœci Sudetów. By³ to œwiat ca³kowicie odmienny od dzisiejszego – œwiat wulkanów, gwa³townych wybuchów gazowo-py³owych, potoków lawowych, intensywnych procesów
masowych typu osuwisk, sp³ywów b³otnych, gwa³townej erozji. Góry Kamienne, w
sk³ad których wchodz¹ Góry Suche s¹ dalekim odbiciem tych czasów.
Wracaj¹c z „Andrzejówki” jedziemy z powrotem przez Rybnicê Leœn¹ i kierujemy
siê w stronê Wa³brzycha. Po drodze przed skrzy¿owaniem z drog¹ Unis³aw Œl¹ski–Glinik
Stary, ze wzgórza (kota 666) rozci¹ga siê piêkny widok na nieckê wa³brzysk¹ i miasto
Wa³brzych ku pó³nocy i ³añcuch Gór Suchych na po³udniu. Przez Glinik Nowy (droga
377) wje¿d¿amy do miasta i rozpoczynamy wycieczkê po Wa³brzychu i jego okolicach lub te¿ udajemy siê w kierunku Kamiennej Góry (droga 367).
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Wa³brzyskie Zag³êbie Wêglowe
(Wa³brzych–Boguszów i okolice)

Niecka wa³brzyska, wêglonoœne formacje osadowe karbonu górnego, tradycje
górnictwa wêgla kamiennego, ha³dy wa³brzyskie, wulkanizm górnokarboñski,
z³o¿e barytu w Boguszowie
Do Wa³brzycha zje¿d¿amy od strony Jedliny Zdroju. Miasto to liczy obecnie
oko³o 120 tysiêcy mieszkañców. Osada zosta³a tu za³o¿ona w 1305 roku, prawa miejskie uzyska³a ok. 1400 roku. Najwiêkszy rozkwit prze¿ywa³ Wa³brzych w XIX wieku,
wraz z rozwojem przemys³u, g³ównie górnictwa i koksownictwa. Do niedawna stanowi³ du¿y oœrodek przemys³owy, centrum administracyjne województwa wa³brzyskiego oraz oœrodek z 3 czynnymi kopalniami wêgla, obecnie, po zamkniêciu kopalñ, stolica zaczyna powoli odzyskiwaæ rangê centrum nowoczesnego przemys³u.
Z geologicznego punktu widzenia Wa³brzyskie Zag³êbie Wêglowe le¿y w centrum owalnej w zarysie niecki wa³brzyskiej stanowi¹cej odnogê depresji œródsudeckiej (fig. 13). Nieckê od bloku Gór Sowich oddziela system uskoków ramowych.
Utwory osadowe karbonu tworz¹ pasmowe wychodnie otaczaj¹ce ³ukowo Wa³brzych
i zapadaj¹ce pod œrednimi k¹tami ku centrum niecki. Ska³y te s¹ poprzecinane licznymi uskokami, które zawsze bardzo komplikowa³y warunki eksploatacji pok³adów wêgla. Charakterystyczn¹ cech¹ niecki wa³brzyskiej jest wystêpowanie licznych ska³
wulkanicznych o chemizmie kwaœnym wzd³u¿ jej wschodniego skrzyd³a. S¹ to ryolity oraz tufy i brekcje ryolitowe, które tworz¹ wzgórza w po³udniowo-wschodniej czêœci Wa³brzycha. Z ryolitów zbudowane s¹ te¿ zwarte masywy Che³mca i Trójgarbu
zamykaj¹ce od zachodu nieckê wa³brzysk¹. Che³miec i ni¿szy Mniszek wyrastaj¹ nad
Boguszowem, dalszym celem wycieczki w depresji œródsudeckiej.
Najstarsze w niecce wa³brzyskiej s¹ l¹dowe osady dolnego karbonu reprezentowane przez tzw. kulm œródsudecki: zlepieñce, piaskowce, mu³owce i ³upki ilasto-mu³owcowe z licznymi fragmentami roœlin, o charakterystycznej szarej i szarozielonej
barwie. Granicz¹ one z uskokami oddzielaj¹cymi je od gnejsów sowiogórskich
i w strefie przyuskokowej s¹ zestromione, zapadaj¹c ku centrum niecki pod k¹tem
60–70°. Ska³y te powstawa³y g³ównie w wizenie (m³odsze piêtro dolnego karbonu)
w œródgórskim zapadlisku otoczonym silnie erodowanymi ³añcuchami górskimi.
By³a to wiêc sedymentacja typu przedgórskiego – wzd³u¿ krawêdzi gór powstawa³y
rozleg³e sto¿ki nap³ywowe, które ³¹czy³y siê w jednolit¹ pokrywê osadów formowanych przez p³ytkie, szerokie koryta rzek. Dopiero pod koniec wizenu nast¹pi³ zalew
p³ytkiego morza pozostawiaj¹cego osady piaszczysto-zlepieñcowate i mu³owcowe.
Geolodzy oceniaj¹, i¿ sumaryczne obni¿enie dna basenu œródsudeckiego w karbonie
dolnym siêgnê³o 5–7 km. By³o to wiêc zapadlisko o ogromnej dynamice.
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Fig. 13. Mapa geoturystyczna rejonu Wa³brzycha (Dolnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe). Niecka wa³brzyska, ska³y osadowe karbonu dolnego,
wêglonoœne formacje osadowe karbonu górnego, tradycje górnictwa wêgla kamiennego, ha³dy wa³brzyskie, biedaszyby. Punkty dokumentacyjne PD 33–35: Wa³brzych, Bia³y Kamieñ. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Wa³brzych, Boguszów
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Utwory kulmu œródsudeckiego mo¿na obserwowaæ w ska³kach u stóp pó³nocno-zachodniego zbocza Ptasiej Kopy w NE czêœci Wa³brzycha (PD 33). Prowadzi do
nich niebieski szlak turystyczny od strony ul. Pocztowej, bocznej w stosunku do ul.
11 Listopada, któr¹ wjechaliœmy do centrum miasta od strony Jedliny Zdroju (droga
381). Dolina ta nosi nazwê G³êboki W¹wóz. Ods³aniaj¹ siê tu osady górnej czêœci profilu formacji ze Szczawna – zlepieñce oraz dominuj¹ce mu³owce, ³upki mu³owcowe i
i³owce. Mu³owce wykazuj¹ barwê od szarej przez zielonkaw¹ do brunatnej. Twardsze
odmiany mu³owców charakteryzuj¹ siê zdecydowanie wy¿sz¹ zawartoœci¹ kwarcu i
³yszczyków, bardziej miêkkie maj¹ domieszkê materia³u ilastego.
Osady karbonu górnego, najwa¿niejsze dla niecki wa³brzyskiej z powodu swej
wêglonoœnoœci, wype³niaj¹ jej wnêtrze. Osi¹gaj¹ tu one najwiêksz¹ w ca³ej depresji
œródsudeckiej mi¹¿szoœæ, siêgaj¹c¹ 2000 m. Zbudowane s¹ one z osadów l¹dowych
pochodzenia rzecznego (zlepieñce, piaskowce, mu³owce) i bagiennego (wêgle kamienne, wêgliste ³upki ilaste) reprezentuj¹cych dwie formacje, starsz¹ zwan¹ formacj¹ wa³brzysk¹ i m³odsz¹ – formacjê ¿aclersk¹. W obu wystêpuj¹ liczne pok³ady
wêgla kamiennego.
Ostatni¹ tonê wêgla wydobyto w Wa³brzychu pod koniec czerwca 1998 roku. Od
tamtej pory uleg³o likwidacji wiele obiektów, które mia³y niegdyœ zwi¹zek
z wa³brzyskim górnictwem. Zlikwidowano wiêkszoœæ wie¿ szybowych. Nie istniej¹
ju¿ konstrukcje szybów „Pokój”, który sta³ na trasie miêdzy Rusinow¹ a Jedlin¹ Zdrój,
„Krakus” – w lesie powy¿ej wa³brzyskiej dzielnicy Nowe Miasto, „Jadwiga” – pomiêdzy Sobiêcinem a KuŸnicami, „Barbara” stoj¹ca w samych KuŸnicach oraz szyb
g³ówny kopalni „Victoria”. Nie istniej¹ ju¿ tak¿e, najkrócej stoj¹cy w okolicy, szyb
„Kopernik” na po³udnie od Sobiêcina oraz szyb „Wanda”. Ocala³y natomiast szyby
„Irena” przy ul. Emilii Plater (Sobiêcin), „Jan” (fot. 20), „Tytus” (Bia³y Kamieñ), „Teresa” (Rusinów), „Chwalibóg” (Stary Zdrój), „Staszic” i „Eugeniusz” (Podgórze)
oraz „Chrobry” i „Matylda” na ulicy Bethovena. Istnieje jeszcze kilka budowli stanoFot. 20. Wa³brzych. Nieczynny szyb „Jan”.
Fot. S. Cwojdziñski
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wi¹cych pami¹tki po przemyœle wydobywczym w Wa³brzychu. Na terenie dawnej kopalni „Thorez” (szyby „Julia” i „Sobótka”) czynne jest Muzeum Przemys³u i Techniki
(PD 34) (ul. Piotra Wysockiego), które, choæ godne zwiedzenia, nie oferuje niestety
mo¿liwoœci zjazdu do dawnej kopalni. Dobrze zaznaczaj¹cymi siê w terenie
pami¹tkami po górnictwie wêglowym s¹ liczne ha³dy wa³brzyskie. Czêœæ z nich zosta³a w ostatnich latach zrekultywowana i zamieniona na tereny zielone, czêœæ nadal
pozostaje typowymi ha³dami. S¹ one interesuj¹ce dla zbieraczy skamienia³oœci karboñskich roœlin – mo¿na na nich znaleŸæ piêkne odciski liœci paproci, pni lepidodendronów i sygilarii, czasem fragmenty ich skamienia³ych pni.
Dobrze ods³oniête ska³y formacji wa³brzyskiej i ¿aclerskiej widoczne s¹ we wkopie nieczynnej obecnie linii kolejowej na zachód od dzielnicy Bia³y Kamieñ. Docieramy tu ulic¹ 11 Listopada i Kolejow¹ przez centrum miasta, a nastêpnie ul. PiotraWysockiego, zwiedzaj¹c po drodze Muzeum Przemys³u i Techniki przy szybie Julia, a
zw³aszcza jego górnicz¹ czêœæ. Dojechawszy do ul. Genera³a Andersa zostawiamy samochód na parkingu przy ul. Piasta i pieszo zmierzamy na wzgórze ponad Bia³ym
Kamieniem.
W przekopie kolejowym (PD 35) wystêpuj¹ kilkumetrowej mi¹¿szoœci serie skalne z³o¿one z powtarzaj¹cych siê cyklicznie cz³onów od do³u: zlepieniec drobno- lub
œrednioziarnisty, piaskowiec, mu³owiec i mu³owiec z ³upkiem wêglistym. Ponad tym
zespo³em, który odpowiada stropowej czêœci formacji wa³brzyskiej le¿¹ grubootoczakowe zlepieñce z wk³adkami piaskowców, nale¿¹ce do tzw. warstw z Bia³ego Kamienia, czyli najni¿szej z kolei czêœci formacji ¿aclerskiej. Ska³y obu formacji zalegaj¹
zgodnie, natomiast widoczne s¹ miêdzy nimi znaczne ró¿nice w sk³adzie petrograficznym. Zlepieñce bia³okamieñskie s¹ znacznie bogatsze w otoczaki ró¿nych ska³, a
w piaskowcach pojawiaj¹ siê liczne okruchy skaleni. Taki sk³ad ska³ osadowych
œwiadczy o tym, ¿e rozpocz¹³ siê wówczas nowy etap rozwoju niecki wa³brzyskiej polegaj¹cy na wzmo¿onych ruchach tektonicznych na obszarach ram basenu. W przekopie kolejowym, dalej ku NW ko³o Konradowa, ods³oniêty jest kolejny profil warstw
skalnych formacji wa³brzyskiej o mi¹¿szoœci rzêdu 40 m. W odkrywce tej obok typowego zespo³u piaskowców zlepieñcowatych, zlepieñców, mu³owców i i³owców o
zmiennej gruboœci ³awic mo¿na obserwowaæ pok³ad wêgla kamiennego o gruboœci
oko³o 0,5 m. Wychodnie pok³adów wêgla na powierzchniê ziemi zaznaczone s¹ na
mapie geologicznej miêdzy ³ukiem dawnej linii kolejowej a Sobiêcinem. Ich na ogó³
niewidoczne na powierzchni wychodnie pojawiaj¹ siê na zachód i pó³nocny zachód
od miasta. S¹ one dzisiaj obiektem nielegalnej eksploatacji przez dawnych górników
wa³brzyskich w tzw. biedaszybach (fot. 21).
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Fot. 21. Biedaszyb
w zachodniej czêœci
Wa³brzycha.
Fot. A. Ihnatowicz

Po zapoznaniu siê z typowym profilem ska³ formacji wa³brzyskiej i doln¹ czêœci¹
formacji ¿aclerskiej ruszamy na po³udnie ulic¹ Genera³a Andersa w kierunku Sobiêcina (droga 375). Po drodze mamy punkt widokowy, z którego mo¿na podziwiaæ przemys³ow¹ ci¹gle jeszcze panoramê miasta z licznymi wzgórzami ha³d na pierwszym
planie, a ku zachodowi wysoki szczyt Che³mca. W Sobiêcinie skrêcamy w ul. 1 Maja
(droga 367) w kierunku Kamiennej Góry.
Zatrzymujemy siê w Boguszowie. To ma³e miasteczko po³o¿one na po³udniowych stokach Che³mca ma tak¿e d³ug¹, choæ ju¿ przebrzmia³¹ historiê tradycji górniczych. Do pocz¹tku lat 1990. wydobywano tu wêgiel kamienny w szybach „Witold”
(Gorce) i „Barbara” (KuŸnice Œwidnickie) nale¿¹cych do Kopalni Wêgla Kamiennego „Victoria” oraz baryt. Tradycje zwi¹zane z wydobyciem surowców by³y kontynuowane przez setki lat pocz¹wszy od roku 1499 do 1994, okres prawie 500 lat ci¹g³ego
wydobycia zakoñczy³ siê wraz z decyzj¹ o zamkniêciu kopalñ.
Geologia okolic Boguszowa jest zdominowana przez wyst¹pienia ska³ wulkanicznych, które tworz¹ wyniesienia: masyw Che³mca (869 m n.p.m.) i Mniszka (711) na
pó³noc od miasta (fig. 14). Obni¿enia miêdzy wychodniami wulkanitów zbudowane s¹
z bardziej miêkkich i ³atwiej ulegaj¹cych wietrzeniu ska³ osadowych karbonu dolnego
i górnego, wykszta³conych identycznie jak w rejonie Wa³brzycha. Najciekawszym
obiektem geologicznym jest masyw Che³mca. Ta silnie rozcz³onkowana góra, stanowi¹ca
jeden z najwy¿szych szczytów w obrêbie depresji œródsudeckiej, jest zbudowana
z ryodacytów – kwaœnych ska³ wulkanicznych o nieco wiêkszej od ryolitów zawartoœci
plagioklazów. Tworz¹ one p³ytk¹, tzw. hipabisaln¹ intruzjê w obrêbie osadowych ska³
karbonu górnego. Wskutek takiej jego pozycji wulkanity Che³mca s¹ tak¿e uznawane
za górnokarboñskie. Ska³y otoczenia intruzji zosta³y spiêtrzone przez intruzjê w wy78

Fig. 14. Mapa geoturystyczna okolic Boguszowa. Wulkanizm górnokarboñski, lakkolit Che³mca, niecka Gorc, z³o¿e barytu w Boguszowie,
wulkanity dolnopermskie: trachybazalty, ryolity, tufy. Punkty dokumentacyjne PD 36–38: Che³miec, Boguszów, Grzêdy. Mapa geologiczna
wg SMGS, ark. Boguszów, Mieroszów.
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raŸn¹ na mapie geologicznej kopu³ê. Okalaj¹ one j¹dro kopu³y coraz szerszymi
wspó³œrodkowymi pasami. Strop kopu³y jest dziœ zerodowany, dziêki czemu ods³ania
siê jej ryodacytowe j¹dro odporniejsze na erozjê od otoczenia. Obraz intersekcyjny
wskazuje na to, i¿ masyw Che³mca tworzy lakkolit, czyli cia³o magmowe w kszta³cie
grzyba, czêœciowo zgodne z u³o¿eniem warstw otaczaj¹cych. Od lakkolitu Che³mca w
kierunku SW odga³êzia siê mniejsza intruzja Mniszka o podobnej geometrii, ku SE
natomiast dajka ryodacytów przecina niezgodnie ska³y górnokarboñskie.
Che³miec jest tak interesuj¹cym obiektem geologicznym, i¿ warto poœwiêciæ czas
na wejœcie na jego szczyt, na którym stoi wie¿a widokowa oferuj¹ca wspania³y widok
na ca³¹, rozleg³¹ okolicê (PD 36). Osi¹gniêcie szczytu jest naj³atwiejsze z centrum Boguszowa zielonym szlakiem turystycznym. Mo¿na siê tam tak¿e dostaæ od strony
Osiedla Grunwaldzkiego. Po drodze, zarówno w bloczkach skalnych na zboczach, jak
i w kilku starych, niewielkich kamienio³omach obserwowaæ mo¿na typowe ryodacyty
Che³mca. S¹ to ska³y o barwie ró¿owo-szarej, o bardzo drobnoziarnistym tle skalnym,
w którym widoczne s¹ niewielkie kryszta³y skaleni (s¹ to ortoklazy) i ciemnego biotytu. Taka struktura ska³y œwiadczy o szybkim zastyganiu magmy w p³ytkich, przypowierzchniowych partiach skorupy ziemskiej. Drobne kryszta³ki wykrystalizowane w
magmie jeszcze przed jej szybkim skrzepniêciem zwane s¹ prakryszta³ami. Ryodacyty s¹ zwykle nieregularnie spêkane.
Patrz¹c ze szczytu Che³mca w kierunku po³udniowym widzimy zalesione pasmo
Gór Kamiennych zbudowanych ze ska³ wulkanicznych czerwonego sp¹gowca, ku
wschodowi otwiera siê widok na Kotlinê Wa³brzysk¹ zamkniêt¹ na horyzoncie przez
Góry Sowie, a od SE przez ostre grzbiety NiedŸwiadków, Wo³owca i Borowej, tak¿e
zbudowane g³ównie ze ska³ wulkanicznych, tym razem górnego karbonu. Z kolei ku
NW widoczny jest rozleg³y masyw Trójgarbu, podobna do Che³mca intruzja ryolitowa w otoczeniu ska³ karbonu dolnego. Daleko, na horyzoncie zachodnim, widoczne
w pogodny dzieñ jest pasmo Rudaw Janowickich. Bêdzie ono celem jednej z kolejnych wycieczek.
Na zachód od Che³mca ska³y wêglonoœne karbonu górnego tworz¹ lokaln¹ nieckê
Gorc. Tu w³aœnie by³ kiedyœ zlokalizowany szyb „Witold”. Natomiast na po³udnie od
Boguszowa, na zboczach grzbietu Boracza, wzgórza 582 i innych bez nazw, na zachód i po³udnie od miasta przebiega granica geologiczna utworów karbonu górnego
z utworami czerwonego sp¹gowca reprezentowanymi przez ska³y osadowe i wulkaniczne. Jeszcze dalej na po³udnie, za dolin¹ potoku Lesk, kolejne grzbiety wyd³u¿one
w kierunku NW–SE, zbudowane z zasadowych ska³ wulkanicznych – trachybazaltów, buduj¹ Pasmo Lesistej wchodz¹ce w sk³ad Gór Kamiennych.
Z lakkolitem Che³mca zwi¹zana jest znana od dawna mineralizacja barytowa.
Strefa z³o¿a barytu ci¹gnie siê w¹skim pasem o kierunku NW–SE i d³ugoœci ponad
2 km i jest zwi¹zana z brekcjami wulkanitów. G³ówna ¿y³a barytu o œredniej gruboœci
1,5 m by³a stwierdzona do g³êbokoœci 700 m. Baryt wspó³wystêpuje tu z fluorytem
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oraz siarczkami miedzi (chalkopiryt), cynku (sfaleryt) i o³owiu (galena), które jednak
nie mia³y w naszych czasach znaczenia przemys³owego. Kopalnia barytu zosta³a zamkniêta w po³owie lat 90. Mimo to warto podjechaæ na miejsce g³ównego szybu kopalni w dolinie rozcinaj¹cej SW zbocza Che³mca (ul. M³odzie¿y Polskiej) (PD 37).
Dziœ szyb i towarzysz¹ce mu zabudowania ju¿ nie istniej¹, ale na okolicznych ha³dach
znaleŸæ mo¿na ciekawe okazy barytu i przeobra¿onych, wybielonych i zbrekcjowanych ryodacytów.

Po zwiedzeniu masywu Che³mca i okolic kontynuujemy nasz¹ podró¿ ku zachodowi szos¹ (367) w kierunku Kamiennej Góry. Po drodze warto jest zboczyæ z trasy
w Czarnym Borze, aby podjechaæ do wielkiego, czynnego kamienio³omu w Grzêdach, oko³o 2,5 km na po³udnie od g³ównej szosy. W kamienio³omie (PD 38), do którego wstêp wymaga zgody nadzoru górniczego, obserwujemy ciemnoszare afanitowe, masywne ska³y wulkaniczne o sk³adzie chemicznym trachyandezytów. Tworz¹
tu one potê¿n¹ p³ytê o mi¹¿szoœci do 70 m zapadaj¹c¹ ³agodnie ku SW. W kamienio³omie obserwowaæ mo¿na zgodny kontakt wulkanitów z le¿¹cymi poni¿ej piaskowcami i mu³owcami, które w pobli¿u kontaktu wykazuj¹ zbrekcjowanie i wybielenie,
co œwiadczy o intruzywnym charakterze pok³adu. Podobne zjawiska stwierdza siê
w stropowej czêœci pok³adu wulkanitów. W samych wulkanitach, w dolnej czêœci
p³yty przewa¿aj¹ lawy masywne, w partii górnej s¹ to lawy wezykularne i migda³owcowe. Te pierwsze s¹ przepe³nione pêcherzykami bêd¹cymi efektem szybkiego odgazowania lawy, w przypadku wype³nienia pêcherzyków przez minera³y wtórne takie
jak kalcyt, zeolity, chalcedon itp., mówimy o migda³ach. Wulkanity s¹ intensywnie
spêkane, w pobli¿u kontaktu ze ska³ami osadowymi oddzielnoœæ jest cienkop³ytowa,
równoleg³a do kontaktu, w partiach centralnych p³yty przewa¿aj¹ spêkania pionowe a
oddzielnoœæ jest blokowa lub grubop³ytowa. Niezwykle interesuj¹ce s¹ pionowe
„¿y³y” piaskowców i brekcji o gruboœci do 5 m, przecinaj¹ce wulkanity (np. w
po³udniowej czêœci ³omu). S¹ one rezultatem oddzia³ywania na jeszcze miêkkie ska³y
osadowe, podgrzanych przez lawy wód porowych, które spowodowa³y up³ynnienie
piasku, który tworzy „¿y³y” w trachyandezytach.
Z Grzêdów wracamy na szosê i kontynuujemy podró¿ w stronê Kamiennej Góry.
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Depresja œródsudecka – czêœæ zachodnia
(Wa³brzych–Kamienna Góra–Krzeszów
–Lubawka–Kamienna Góra–Marciszów Górny)

Oœ depresji œródsudeckiej, kompleks wulkaniczny Gór Kruczych, osadowe formacje czerwonego sp¹gowca pod- i nadwulkaniczne, kreda górna depresji
Droga biegnie na pó³noc od ³añcucha wyniesieñ najpierw Pasma Lesistej, a nastêpnie Czarnego Lasu. Oba zbudowane s¹ ze ska³ wulkanicznych czerwonego
sp¹gowca – g³ównie trachybazaltów masywnych tworz¹cych rozleg³e pokrywy wœród
ska³ osadowych. Natomiast na pó³noc od szosy rozci¹ga siê pagórkowata kraina z dominuj¹cymi ³agodnymi wzgórzami i szerokimi dolinami rzek. S¹ to Wy¿yna
Jab³owska i Obni¿enie Leska, które zawdziêczaj¹ swoj¹ rzeŸbê ma³o odpornym na
wietrzenie ska³om osadowym dolnego i górnego karbonu.
Bezpoœrednio przed Kamienn¹ Gór¹ z zakrêtu szosy roztacza siê widok na miasto
le¿¹ce w obszernym obni¿eniu doliny Bobru i na stokach Gór Kruczych. Na zachodzie widoczne jest rozleg³e pasmo Rudaw Janowickich i potê¿ne wynios³oœci Karkonoszy. Ju¿ na pocz¹tku XIII wieku, na górze wznosz¹cej siê w wid³ach Bobru i Zadrny, wybudowano zameczek stra¿niczy, którego lokalizacja zwi¹zana by³a z istnieniem traktu handlowego wiod¹cego przez Bramê Lubawsk¹. Pod koniec pierwszej
po³owy XIII wieku Kamienna Góra pojawi³a siê w dokumentach œl¹skich, a prawa
miejskie osada uzyska³a w czasach ksiêcia Bolka I w 1292 r. Jest to wiêc miasto o starej historii, wielu zabytkach, zw³aszcza w obrêbie Starówki, ale tak¿e o znanych tradycjach przemys³u w³ókienniczego; mieœci siê tu Muzeum Tkactwa Dolnoœl¹skiego.
Kamienna Góra jest te¿ œwietn¹ baz¹ wypadow¹ dla turystyki pieszej, rowerowej i
samochodowej.
Budowa geologiczna rejonu Kamiennej Góry–Krzeszowa–Lubawki jest zdominowana przez charakterystyczny ³uk wychodni ska³ karbonu i permu dolnego podkreœlony w rzeŸbie terenu przez pasma Gór Kruczych i Czarnego Lasu, zbudowane
g³ównie z odpornych, dolnopermskich ska³ wulkanicznych (fig. 15). Zmiana kierunku wychodni z NW–SE do NNE–SSW, która dokonuje siê obok Kamiennej Góry, jest
wynikiem budowy tektonicznej depresji œródsudeckiej – oœ depresji zanurza siê
³agodnie ku po³udniowemu wschodowi, a jej skrzyd³a zapadaj¹ ku wnêtrzu struktury
pod k¹tem oko³o 15°. Ska³y dolnego karbonu pojawiaj¹ siê na powierzchni po obu
stronach doliny Bobru; wœród zlepieñców i piaskowców gruboziarnistych wizenu wystêpuj¹ charakterystyczne pasmowe wk³adki mu³owców i piaskowców drobnoziarnistych. Ska³y osadowe karbonu górnego, zalegaj¹ce zgodnie na starszych osadach i reprezentowane przez typowe zlepieñce, piaskowce i mu³owce z pok³adami wêgla kamiennego formacji wa³brzyskiej i ¿aclerskiej, nie s¹ obecnie dostêpne do bezpoœred82

Fig. 15. Mapa geoturystyczna rejonu Kamiennej Góry (Góry Krucze, Czarny Las). Oœ depresji œródsudeckiej, trachybazalty Czarnego
Lasu, osadowe formacje czerwonego sp¹gowca pod- i nadwulkaniczne. Punkty dokumentacyjne PD 39–40: Borówno, Kamienna Góra –
Czadrówek. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Kamienna Góra, Lubawka
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niej obserwacji. G³ówny grzbiet Gór Kruczych tworz¹ wychodnie ska³ kompleksu wulkanicznego Gór Kamiennych, tego samego, który poznaliœmy ju¿ w rejonie Rybnicy
Leœnej. W sk³ad tego kompleksu wchodz¹ zarówno ska³y zasadowe – g³ównie trachybazalty i trachyandezyty, jak i ska³y kwaœne – ryolity i brekcje ryolitowe. Ku po³udniowi
udzia³ ska³ kwaœnych roœnie, w okolicach Lubawki s¹ one dominuj¹ce. Wulkanity
tworz¹ potê¿ny, ci¹g³y poziom wystêpuj¹cy w otoczeniu ska³ osadowych czerwonego
sp¹gowca, których wychodnie widoczne s¹ na zewn¹trz (kompleks podwulkaniczny) i
wewn¹trz (kompleks nadwulkaniczny) ³uku wulkanitów.
Trachybazalty ods³aniaj¹ siê w kamienio³omie w Borównie (PD 39). Tworz¹ tu
one gruby pok³ad o mi¹¿szoœci 50 m. S¹ to masywne ska³y o barwie czarnej lub ciemnofioletowoszarej, afanitowe z drobnymi prakryszta³ami plagioklazów (labrador).
Szczególnie z³o¿on¹ budowê wewnêtrzn¹ tych ska³ mo¿na obserwowaæ w 3 nieczynnych kamienio³omach na zboczu góry £ysina w Kamiennej Górze (PD 40), na
pó³nocnym zboczu prze³omu Zadrnej przez Góry Krucze, zwanym Bram¹ Czadrowsk¹ (fot. 22). Wystêpuj¹ tu 3 potoki lawowe, szczególnie dobrze widoczne
w pó³nocnym kamienio³omie. Miêdzy potokami zalegaj¹ tufy oraz osadowe piaskowce i mu³owce. W obrêbie potoków lawowych wystêpuj¹ trachybazalty masywne,
pêcherzykowate i migda³owcowe, a tak¿e brekcje wulkaniczne z³o¿one z ostrokrawêdzistych okruchów i bloczków wulkanitów i piaskowców zlepionych materia³em tufowym. Charakterystycznym zjawiskiem typowym dla opisywanych ska³ s¹
fragmenty ska³ osadowych pod³o¿a w obrêbie law oraz tzw. dajki klastyczne, czyli
stwardnia³y piasek i mu³ tworz¹cy ¿y³y w lawach. W stropowych partiach potoków la-

Fot. 22. Brekcjowate lawy trachybazaltowe z przewarstwieniem tufów i piaskowców w pó³nocnej
czêœci nieczynnego kamienio³omu w Kamiennej Górze (PD 40). Fot. M. Awdankiewicz
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wowych spotyka siê skupienia wtórnych minera³ów, stanowi¹cych efekt oddzia³ywania
gor¹cych roztworów powulkanicznych – chalcedonu, karneolu, kalcytu, a nawet agaty.
Ca³a sytuacja geologiczna obserwowana w ³omach na stoku £ysiny wskazuje na to, i¿
reprezentuj¹ one zbocze dolnopermskiego wulkanu tarczowego, którego centrum,
wed³ug badañ geologicznych, le¿a³o na SE od dzisiejszego ods³oniêcia.

Po zwiedzeniu kamienio³omów ruszamy na po³udnie w kierunku Krzeszowa
drog¹ biegn¹c¹ w górê doliny Zadrny. Zaraz za Bram¹ Czadrowsk¹ wje¿d¿amy w rozleg³e obni¿enie Kotliny Krzeszowskiej, której dno zbudowane jest osadowych ska³
m³odszej czêœci czerwonego sp¹gowca – mu³owców, piaskowców i zlepieñców, a tak¿e fanglomeratów kompleksu nadwulkanicznego. Te ostatnie s¹ ska³ami osadowymi, gruboziarnistymi, zbudowanymi z nieobtoczonych i nieuporz¹dkowanych
fragmentów ró¿nych ska³ tkwi¹cych w piaszczystym tle. Ska³y takie powstaj¹ w obrêbie rozleg³ych sto¿ków nap³ywowych w pobli¿u rozmywanych wynios³oœci terenu.
W tym wypadku fanglomeraty powstawa³y w wyniku rozmywania starszych pokryw
wulkanicznych. Rozleg³e s¹ te¿ w kotlinie pokrywy osadów plejstoceñskich: glin,
piasków i ¿wirów o niewielkiej mi¹¿szoœci.
Doje¿d¿aj¹c do Krzeszowa, 8 km od Kamiennej Góry, ju¿ z daleka podziwiaæ
mo¿emy wie¿e s³ynnego, barokowego opactwa cysterskiego z pierwszej po³owy
XVIII wieku. Ten, jeden z najcenniejszych w Polsce zespo³ów budowli barokowych,
obejmuje 2 koœcio³y, Mauzoleum Piastów Œwidnicko-Jaworskich, 32 kaplice Kalwarii rozmieszczone na zachód od Krzeszowa na ³agodnych stokach Gór Kruczych
oraz Betlejem – pa³acyk na wodzie – letnia rezydencja opatów. Najpiêkniejszy widok
na Krzeszów z Karkonoszami w tle rozpoœciera siê spod Góry œw. Anny na Wzgórzach Krzeszowskich – 2 km na wschód.
Na po³udnie od Krzeszowa rozpoczyna siê kolejny, nowy œwiat geologiczny (fig.
16). Wkraczamy tu w obszar wychodni ska³ kredy górnej, o wieku i wykszta³ceniu litologicznym podobnym to tego, z jakim mieliœmy do czynienia w Górach Sto³owych.
Ska³y osadowe kredy górnej reprezentuj¹ce piêtra cenoman i turon s¹ najlepiej ods³oniête w obrêbie Krzeszowskich Wzgórz na wschód od Krzeszowa i w Zaworach na
po³udnie od tej miejscowoœci. Rysunek intersekcyjny utworów kredowych – g³ównie
piaskowców kwarcowych i glaukonitowych (glaukonit to minera³ z grupy uwodnionych ³yszczyków o charakterystycznej zielonej barwie powstaj¹cy w œrodowisku morskim) jest odmienny od intersekcji utworów karbonu i permu. Granice wychodni ska³ s¹
równoleg³e do izohyps, co œwiadczy o horyzontalnym przewa¿nie zaleganiu warstw.
Utwory kredy, bêd¹ce wynikiem p³ytkiego zalewu morskiego, zosta³y osadzone po
d³ugiej przerwie, trwaj¹cej od dolnego triasu (ponad 140 mln lat) na starszym pod³o¿u.
Stanowi¹ one najm³odszy poziom ska³ wype³niaj¹cych depresjê œródsudeck¹.
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Fig. 16. Mapa geoturystyczna rejonu Krzeszów–Lubawka (Góry Krucze, Kotlina Krzeszowska). Kompleks wulkaniczny Gór Kruczych
(ryolity, tufy i brekcje ryolitowe), osadowe formacje dolnego permu, kreda górna depresji œródsudeckiej (piaskowce ciosowe, mu³owce,
margle). Punkty dokumentacyjne PD 41–42: Lubawka. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Lubawka, Szczepanów
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Z Krzeszowa ruszamy ku zachodowi, boczn¹, w¹sk¹, asfaltow¹ drog¹ przez Lipienicê na Lubawkê. Pocz¹tkowo ³agodne stoki w momencie wjechania w zalesione
Góry Krucze szybko stromiej¹, a droga wspina siê serpentynami na g³ówny grzbiet
miêdzy Lipowcem a Dr¹¿on¹. Ca³y grzbiet górski stanowi wychodniê kompleksu
wulkanicznego Gór Kruczych o formie p³yty, gruboœci oko³o 300 m, zapadaj¹cej
³agodnie ku wschodowi (fig. 16). W rejonie Lubawki wystêpuj¹ jedynie ryolity reprezentowane przez ska³y masywne, brekcje wulkaniczne i piaskowce „ryolitowe”. Niekiedy ska³y te s¹ opisywane jako trachity, zw³aszcza, gdy udzia³ kwarcu jest w nich
niewielki, jednak sk³ad chemiczny tych ska³ odpowiada ryolitom.
Typowe ryolity masywne wystêpuj¹ w kilku starych kamienio³omach na zachodnich zboczach Œwiêtej Góry (PD 41) w Lubawce. S¹ to ska³y o barwie szaro-ró¿owej
lub ró¿owo-fioletowej o afanitowym lub bardzo drobnoziarnistym tle skalnym, na
którym widoczne s¹ liczne, nieregularnie rozsiane tabliczkowe prakryszta³y skaleni –
sanidynu (wysokotemperaturowa odmiana skaleni potasowych) i albitu. T³o skalne
sk³ada siê z plagioklazów, sanidynu, kwarcu, biotytu i hematytu. Ryolity s¹ intensywnie spêkane – wystêpuje w nich cios pok³adowy, równoleg³y do pod³o¿a pokrywy
wulkanicznej oraz cios pionowy. W kamienio³omach widoczny jest kontakt wulkanitów z le¿¹cymi poni¿ej ska³ami osadowymi kompleksu podwulkanicznego. Miejscami pojawiaj¹ siê brekcje wulkaniczne zbudowane z lekko zaokr¹glonych i ostrokrawêdzistych bloków ryolitowych do 50 cm œrednicy, spojonych przez kalcytowy lub
barytowy cement. Ryolity Gór Kruczych stanowi¹ z³o¿on¹, asymetryczn¹ budowlê
wulkaniczn¹, której centrum le¿a³o prawdopodobnie dalej na po³udniu, na zachód od
Che³mska Œl¹skiego. Ku pó³nocy, wzd³u¿ grzbietu gór maleje iloœæ masywnych law
ryolitowych, a pojawia siê wiêcej tufów.
Jad¹c ku pó³nocy z Lubawki do Kamiennej Góry (droga 371) zatrzymujemy siê na
parkingu przydro¿nym za³o¿onym w nieczynnym kamienio³omie na zboczu Pustelni
(PD 42). Mo¿emy tu obserwowaæ ryolity laminowane o oddzielnoœci cienkop³ytkowej, równoleg³ej do struktur fluidalnych w skale. Struktury fluidalne bêd¹ce efektem
p³yniêcia lawy w czasie erupcji, s¹ podkreœlane przez kierunkowe u³o¿enie prakryszta³ów skaleni i wyraŸne smugowanie ska³y wywo³ane przez naprzemianleg³e u³o¿enie
warstewek jaœniejszych i ciemniejszych. Sprzed kamienio³omu roztacza siê szeroka
panorama Rudaw Janowickich i Karkonoszy. Na pierwszym planie, poza szerok¹,
p³askodenn¹ dolin¹ Bobru widoczne s¹ niewysokie Wzgórza Bramy Lubawskiej, a¿
po ostro zarysowan¹ krawêdŸ pasma Rudaw Janowickich. Towarzysz¹ one zachodnim zboczom Gór Kruczych, po obu stronach doliny Bobru, a¿ po Kamienn¹ Górê.
Zbudowane s¹ one z najstarszych, dolnokarboñskich ska³ osadowych reprezentuj¹cych wczesny etap kszta³towania siê depresji œródsudeckiej na przedpolu m³odego
wówczas orogenu waryscyjskiego Wschodnich Karkonoszy – zlepieñców i piaskowców z wk³adkami mu³owców.
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Wschodnia os³ona granitów Karkonoszy
– metamorfik Rudaw Janowickich
i Lasockiego Grzbietu

(Kamienna Góra–Marciszów–Wieœciszowice–Rêdziny–Czarnów
–Pisarzowice–Leszczyniec–Ogorzelec–Prze³êcz Kowarska
–Prze³êcz Okraj–Kowary)
Metamorfik Rudaw Janowickich: kompleks wulkaniczny Leszczyñca (³upki pirytonoœne, amfibolity, ³upki kwarcowo-chlorytowo-albitowe, gnejsy paczyñskie), jednostka Kowar–Czarnowa (³upki ³yszczykowe, gnejsy kowarskie, formacja rudonoœna, mineralizacja polimetaliczna i uranowa)
Trasê wycieczki rozpoczynamy w Kamiennej Górze, sk¹d jedziemy na pó³noc
drog¹ nr 371, wzd³u¿ doliny Bobru do Marciszowa. Po miniêciu, po lewej stronie, stacji PKP w Marciszowie skrêcamy na po³udnie, przeje¿d¿amy pod wiaduktem i na rozwidleniu dróg wybieramy lokaln¹ drogê prowadz¹c¹ do Wieœciszowic. W miarê
p³aski dotychczas teren Kotliny Marciszowskiej zbudowanej w pod³o¿u z dolnokarboñskich ska³ osadowych niecki œródsudeckiej zaczyna byæ bardziej pagórkowaty,
droga systematycznie wznosi siê w górê.
Wkraczamy tu na obszar innej jednostki geologicznej zbudowanej z odmiennych,
bardziej odpornych na erozjê ska³. Jest to tzw. blok karkonosko-izerski sk³adaj¹cy siê
z zajmuj¹cego j¹drow¹ pozycjê górnokarboñskiego granitu Karkonoszy i otulaj¹cych
go starszych – neoproterozoicznych i wczesnopaleozoicznych – ska³ metamorficznych.
Wschodni¹ os³onê granitu bêd¹c¹ przedmiotem niniejszej wycieczki, tworzy tzw. metamorfik Rudaw Janowickich okreœlany te¿ w literaturze mianem krystaliniku wschodnich Karkonoszy. Jest to prawie po³udnikowo przebiegaj¹cy pas ska³ o zmiennej szerokoœci od 2 do 10 km rozci¹gaj¹cy siê od Miedzianki na pó³nocy po Niedamirów na
po³udniu. Ich kontynuacj¹ w kierunku po³udniowo-zachodnim s¹ utwory Gór Rychorskich i po³udniowych Karkonoszy, le¿¹ce w ca³oœci ju¿ po stronie czeskiej.
W centrum wsi Wieœciszowice, przy lokalnym sklepie, skrêcamy w lewo, w w¹sk¹
i doœæ strom¹ drogê, która po kilkuset metrach zakoñczona jest wygodnym parkingiem (fig. 17). Trzymaj¹c siê oznaczeñ zielonego szlaku turystycznego prowadz¹cego na szczyt Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.) wchodzimy na obecnie zalesiony teren górniczy dawnej kopalni ³upków pirytonoœnych (PD 43). Znajduje siê tu wyj¹tkowa osobliwoœæ przyrodnicza tego rejonu – tzw. Kolorowe Jeziorka, które od barwy
wody zwane s¹ Purpurowym, B³êkitnym (Lazurowym) i Zielonym. Widok pierwszego z nich – Jeziorka Purpurowego ukazuje nam siê ju¿ po kilkudziesiêciu metrach po
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Fig. 17. Mapa geoturystyczna rejonu Wieœciszowice–Rêdziny–Czarnów (œrodkowa czêœæ Rudaw Janowickich) Metamorfik Rudaw
Janowickich: kompleks wulkaniczny Leszczyñca (³upki pirytonoœne, amfibolity, ³upki kwarcowo-chlorytowo-albitowe, gnejsy paczyñskie),
jednostka Kowar–Czarnowa (³upki ³yszczykowe, gnejsy kowarskie). Punkty dokumentacyjne PD 43–45: Wieœciszowice, Czarnów. Mapa
geologiczna wg SMGS, ark. Janowice Wielkie, Pisarzowice
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Fot. 23. Wieœciszowice, Purpurowe Jeziorko (PD 43) w starym ³omie ³upków pirytonoœnych.
Fot. W. Kozdrój

lewej stronie œcie¿ki, wype³nia ono dno dawnego kamienio³omu (fot. 23). Swój unikalny rdzawy kolor woda zawdziêcza zwi¹zkom chemicznym, które powstaj¹ wskutek wietrzenia i rozk³adu pirytu czyli siarczku ¿elaza (FeS2), stanowi¹cego g³ówny
przedmiot dawnej eksploatacji. Woda w Jeziorku Purpurowym jest w istocie s³abym
roztworem kwasu siarkowego, nale¿y wiêc unikaæ z ni¹ kontaktu. Wydobycie pirytu
oraz towarzysz¹cych mu minera³ów miedzionoœnych bornitu i chalkopirytu rozpoczê³o siê w Wieœciszowicach w XVII wieku i trwa³o do roku 1925. Technologia pozyskiwania rud ¿elaza polega³a na mechanicznym rozdrabnianiu ska³ w zainstalowanych przy wyrobiskach kruszarkach i rêcznym oddzielaniu kruszców na sto³ach
p³uczkowych. Pozosta³e po tym procesie ska³y p³onne by³y sk³adowane na ha³dach,
widocznych dzisiaj na zachód od drogi dojazdowej. Wed³ug szacunkowych danych,
w latach 1852–1925 wyprodukowano tu ponad 200 tys. ton koncentratu, przy œredniej
zawartoœci 13% FeS2.
Uzyskany koncentrat rud by³ nastêpnie transportowany do usytuowanych 2 km na
pó³nocny zachód zak³adów przeróbczych, które w XIX wieku znane by³y jako
Zak³ady Morgensterna. Pocz¹tkowo rudy s³u¿y³y tam do produkcji siarczanów ¿elaza, miedzi oraz siarki, a od roku 1869 do czasu zamkniêcia zak³adów do wyrobu kwasu siarkowego, z którego wytwarzano nastêpnie nawozy sztuczne (superfosfat) oraz
farby. W latach powojennych 1947–1954 na z³o¿u pirytów w Wieœciszowicach prowadzono nowe prace badawczo-poszukiwawcze. Pomimo, ¿e w wykonanej dokumentacji geologicznej z³o¿a (obejmuj¹cej obszar na pó³noc od dzisiejszych wyrobisk)
oszacowano zasoby pirytu na 3,9 mln ton, negatywnie oceniono mo¿liwoœæ podjêcia
ich eksploatacji. Mia³o to zwi¹zek z odkryciem w Polsce du¿ych z³ó¿ siarki rodzimej,
wobec czego zaniechano dalszego rozpoznania i badañ pirytów wieœciszowickich.
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Purpurowe Jeziorko le¿¹ce na wysokoœci 560 m n.p.m. wype³nia czêœciowo dno
najwiêkszego wyrobiska pokopalnianego zwanego dawniej „Hoffnung” (Nadzieja).
Wyrobisko to rozci¹ga siê po³udnikowo na przestrzeni ok. 450 m przy œredniej szerokoœci ok. 100 m. Lokalizacja kamienio³omu na stromym stoku powoduje, ¿e jego œciana wschodnia ma wysokoœæ do 150 m, podczas gdy œciana zachodnia od 10 do 40 m.
W ostatnich latach dzia³alnoœci kopalni prowadzono eksploatacjê poprzez dr¹¿enie
sztolni. Wlot do jednej z nich, obecnie zalanej wod¹, widoczny jest w pó³nocno-wschodnim naro¿u jeziorka.
£upki pirytonoœne maj¹ jasne, ¿ó³toszare, lokalnie rdzawe zabarwienie i odznaczaj¹ siê dobrze rozwiniêt¹ foliacj¹ metamorficzn¹, czêsto zaburzon¹ przez liczne
fa³dy. Pod wzglêdem petrograficznym mo¿na je okreœliæ jako ³upki chlorytowo-serycytowo-kwarcowe. Widoczne w nich laminki lub silnie wyd³u¿one soczewki zbudowane z kwarcu i zwietrza³ych skaleni s¹ poprzedzielane pasemkami minera³ów ³yszczykowych – serycytu i chlorytu, które powoduj¹, ¿e ska³a jest dobrze ³upliwa i krucha. Dobre do bezpoœredniej obserwacji miejsce to znajduj¹ca siê w pó³nocnej, nie zalanej wod¹ czêœci wyrobiska, grupa ska³ek z wydr¹¿onym w œrodku dziesiêciometrowym tunelem.
Charakterystyczn¹ cech¹ ³upków jest rozproszona impregnacja pirytem, którego
zawartoœæ w skale jest zmienna: w partiach bogatszych osi¹ga 12–30%, lokalnie nawet
70%, natomiast w ska³ach ubo¿szych – oko³o 5–6%. Przeciêtna zawartoœæ pirytu
w z³o¿u wynosi 16%. Piryt, którego nazwa pochodzi od greckiego pyr – ogieñ oraz pyrites – iskrz¹cy, wystêpuje w formie regularnych, z³ociœcie po³yskuj¹cych pojedynczych
kryszta³ów o kszta³cie szeœcianu (najwiêksze osi¹gaj¹ œrednicê 6 mm), wielokryszta³owych przerostów lub nieregularnych skupieñ. Wygl¹d migotliwych, drobnych ziarenek pirytów przypomina do z³udzenia nagromadzenia z³ota, st¹d te¿ okreœla siê go potocznie „z³otem g³upców”. Prosty test pozwala nam ostudziæ nadmierne emocje: piryt
jako minera³ twardszy ni¿ z³oto nie ulega zarysowaniu no¿em.
£upki chlorytowo-serycytowo-kwarcowe z pirytem tworz¹ kilkukilometrowej
d³ugoœci pok³ad stromo zapadaj¹cy ku wschodowi. Stanowi on czêœæ o wiele wiêkszej
jednostki geologicznej zwanej kompleksem wulkanicznym z Leszczyñca, zbudowanym prawie wy³¹cznie z przeobra¿onej podczas procesów metamorficznych, zachodz¹cych pod wp³ywem gor¹cych roztworów magmowych ska³ tzw. serii spilitowo-keratofirowej. Cz³on spilitowy tej serii tworz¹ ciemnozielone ska³y okreœlane
jako amfibolity. Powsta³y one z wulkanitów zasadowych (jak np. bazalty), natomiast
cz³on keratofirowy tworz¹ jasne, zielonkawobia³e lub ¿ó³tawe ³upki wywodz¹ce siê
z pierwotnych wulkanitów kwaœnych (np. ryolitów). Jedn¹ z takich ska³ – macierzyst¹
dla ³upków pirytonoœnych – s¹ w³aœnie kwaœne wulkanity typu tufów i tufitów, których sedymentacja odbywa³a siê w œrodowisku morskim. Ta podwodna aktywnoœæ
wulkaniczna odpowiedzialna za utworzenie kilkukilometromej gruboœci pokrywy
ska³ jednostki Leszczyñca trwa³a na tym obszarze od górnego kambru po dolny ordo91
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wik, czyli ok. 510–490 mln lat temu. Emanacja gazów wulkanicznych stowarzyszona
z kr¹¿eniem roztworów na styku gor¹cych ska³ wulkanicznych z wod¹ morsk¹ sprzyja³a wydzielaniu siarczków metali a wiêc, w z³o¿u wieœciszowickim, impregnacji
strefy rudnej pirytem.
Seria spilitowo-keratofirowa jednostki Leszczyñca przez bardzo d³ugi okres, a¿ do
pogranicza dewonu i karbonu (ok. 360 mln lat temu), stanowi³a dno dawnego basenu
morskiego w erze paleozoicznej wype³nianego osadami. W dolnym karbonie w ca³ych
Sudetach mia³a miejsce tzw. orogeneza waryscyjska, podczas której ska³y tworz¹ce
jego dno oraz przykrywaj¹ce je sedymenty dozna³y zró¿nicowanej deformacji, fa³dowañ i metamorfizmu regionalnego. Utworzy³ siê wówczas stos spiêtrzonych, jedna na
drug¹, jednostek tektonicznych. Czêœæ kompleksów skalnych uleg³a g³êbokiemu pogr¹¿eniu i dozna³a silnych przekszta³ceñ metamorficznych, które zmieni³y wygl¹d
i sk³ad mineralny ska³ wyjœciowych. Przeobra¿enia tego typu obserwowane w ska³ach
kompleksu wulkanicznego Leszczyñca pozwalaj¹ okreœliæ maksymalne warunki ich
pogr¹¿enia na strefê facji amfibolitowej, czyli ciœnienia ok. 5–7 kbar przy temperaturze
powy¿ej 550°C. Widoczne dziœ w ska³ach z³upkowanie jest w³aœnie efektem tych transformacji polegaj¹cych na silnym sprasowaniu ska³, które skutkowa³o zniszczeniem
pierwotnych, bezkierunkowych struktur magmowych, ich sp³aszczeniem i rozwojem
pasemek ³yszczyków, które okreœla siê mianem foliacji metamorficznej.
Pod koniec dolnego karbonu jednostka Leszczyñca zosta³a wydŸwigniêta w p³ytkie strefy skorupy ziemskiej. Podczas tego wynoszenia ska³y uleg³y silnemu sfa³dowaniu i spêkaniu, co sprzyja³o rozwojowi licznych szczelin i ¿y³ mineralnych. Liczne
przejawy tych procesów dostrzegamy równie¿ w ³upkach pirytonoœnych. W górnym
karbonie po zachodniej stronie metamorfiku Rudaw Janowickich intrudowa³y granity
Karkonoszy, które przenika³y i podgrzewa³y ska³y os³ony, co sprzyja³o rozwojowi pomagmowej mineralizacji polimetalicznej. Widoczne dzisiaj w Wieœciszowicach przejawy tej mineralizacji to niewielkie, skoœnie przecinaj¹ce z³upkowanie ¿y³ki z siarczkami: Fe, Cu, Zn i Pb lub okruszcowane nimi ¿y³y kwarcowe i kwarcowo-skaleniowe.
Spotyka siê w nich takie minera³y jak: chalkozyn, bornit, sfaleryt, galena, syderyt,
markasyt i chalkopiryt.
Do wyj¹tkowo efektownych zjawisk, które bezpoœrednio mo¿emy ogl¹daæ w z³o¿u ³upków pirytonoœnych, zw³aszcza w rejonie wspomnianego wczeœniej tunelu, s¹
wykwity i naskorupienia nowych minera³ów hipergenicznych, które powsta³y
wspó³czeœnie z przeobra¿enia siarczków. Nale¿¹ do nich bia³e skupienia igie³kowatego pickeringitu, groniaste, ¿ó³te naskorupienia copiapitu i slavkitu oraz czerwonego
fibroferrytu (prosimy o zachowanie ich wyst¹pieñ w nienaruszonym stanie).
Kontynuuj¹c wycieczkê idziemy kilkaset metrów w górê szlakiem zielonym,
pocz¹tkowo wzd³u¿ krawêdzi kamienio³omu, a nastêpnie leœn¹ œcie¿k¹ i docieramy
do dawnego wyrobiska „Nowe Szczêœcie”. Znajduje siê tu Jeziorko Niebieskie,
wype³niaj¹ce wiêksze wyrobisko o wymiarach 150 x 40 m. Wzd³u¿ jego zachodniego,
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p³askiego brzegu znajduje siê miejsce z ³awkami i sto³ami, doskona³e do zorganizowania krótkiego wypoczynku. Lazurowa barwa jeziorka wydaje siê w tym przypadku
nie pochodziæ od zwi¹zków chemicznych, lecz od glonów rozwijaj¹cych siê w czystej, przeœwietlanej wodzie, stale dostarczanej przez ma³y ciek wodny.
Aby dostaæ siê do trzeciego, Zielonego Jeziorka nale¿y w dalszym ci¹gu pod¹¿aæ na
po³udnie szlakiem zielonym. Po przejœciu, wci¹¿ do góry, œcie¿k¹ leœn¹ ok. szeœciuset
metrów trzeba skrêciæ w prawo od szlaku. Po nastêpnych kilkudziesiêciu metrach uka¿e
siê nam, po³o¿one na wysokoœci 560 m n.p.m., zalane wod¹ wyrobisko o wymiarach
65 × 40 m, g³êbokie na 20 m, zwane dawniej „Gustav Grube” (Jama Gustawa). Jeziorko
to nie jest tak wizualnie efektowne jak dwa poprzednie i jeœli ktoœ nie posiada zbyt wiele
czasu mo¿e zakoñczyæ wycieczkê na wodami Jeziorka B³êkitnego.

Po zwiedzeniu Kolorowych Jeziorek wracamy do parkingu i jedziemy z powrotem do g³ównej drogi. Na skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo i po przejechaniu ok.
jednego kilometra po prawej stronie asfaltowej szosy znajdujemy du¿y, pó³kolisty
plac z przystankiem autobusowym. Zostawiamy tam samochód i udajemy siê, po³o¿on¹ najdalej na zachód drog¹, do nieczynnego dziœ kamienio³omu amfibolitów
w Wieœciszowicach (PD 44). Wydobywany tu w latach 1971–1990 w postaci bloków
surowiec skalny by³ na miejscu kruszony na ró¿ne frakcje i wykorzystywany jako kamieñ budowlany i drogowy.
Po przejœciu ok. 300 m docieramy do œrodkowej czêœci du¿ego wyrobiska. Na
po³udniowej skarpie kamienio³omu widoczne s¹ prawie pionowo ustawione, naprzemianleg³e pakiety ciemnozielonych amfibolitów prze³awicaj¹cych siê z jasnymi,
bia³ozielonkawymi ³upkami kwarcowo-chlorytowo-albitowymi. Ca³a sekwencja jest
silnie spêkana i pociêta licznymi uskokami. Podobnie jak poprzednio opisane ³upki
pirytonoœne jest ona fragmentem wulkanicznej serii spilitowo-keratofirowej jednostki Leszczyñca. Poszczególne warstwy maj¹ zwykle mi¹¿szoœæ od kilku cm do kilku metrów, choæ lokalnie zdarzaj¹ siê laminki kilkumilimetrowe. Ich w miarê sta³a
gruboœæ i regularny, równoleg³y przebieg przypominaj¹cy warstwowanie w ska³ach
osadowych pozwala przypuszczaæ, ¿e mamy tu do czynienia z utworami pochodz¹cymi od pierwotnych, zasadowych i kwaœnych tufów lub tufitów. Utwory tego
typu okreœla siê mianem wulkanoklastyków. S¹ to ska³y powsta³e poprzez depozycjê
w œrodowisku wodnym wielkiej iloœci ma³ych drobin materia³u wulkanicznego wyrzuconych wczeœniej z wulkanów oraz klastycznego materia³u terrygenicznego powstaj¹cego z erozji innych ska³. Poniewa¿ ska³y te uleg³y przeobra¿eniom metamorficznym podczas orogenezy waryscyjskiej nazwê ska³y pierwotnej poprzedza siê
przedrostkiem „meta-”. I tak ciemne amfibolity mo¿na zdefiniowaæ jako meta-wulkanoklastyki zasadowe, a jasne ³upki jako meta-wulkanoklastyki kwaœne.
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Amfibolity zbudowane s¹ w zmiennych proporcjach z chlorytu, aktynolitu, skaleni (prawie wy³¹cznie albitów), epidotu, klinozoizytu, kwarcu, jasnych ³yszczyków,
stilpnomelanu, wêglanów i minera³ów rudnych. W podrzêdnych iloœciach wystêpuje
hornblenda. O mieszanej, wulkaniczno-osadowej genezie tych ska³ œwiadcz¹ miejscami dobrze zachowane, niewielkie skupienia plagioklazów z reliktami struktury
trachitowej (co jest typowe ska³ magmowych) oraz jasne laminki materia³u klastycznego zawieraj¹ce obtoczone drobiny kwarcu i skaleni (co jest cech¹ rozpoznawcz¹
ska³ osadowych). Widoczna w amfibolitach, jak i w laminowanych ³upkach kwarcowo-albitowo-chlorytowych, foliacja metamorficzna stanowi strukturê rozwiniêt¹ z
pierwotnych powierzchni sedymentacyjnych.
Jasne ³upki kwarcowo-albitowo-chlorytowe maj¹ strukturê drobnolaminowan¹
lub tworz¹ jednolite, grubsze i przy tym masywne ³awice pozbawione wewnêtrznej laminacji. Zasadnicz¹ masê ska³y tworzy agregat bardzo drobnych ziaren kwarcu i skaleni. Doœæ czêsto w laminach spotyka siê wiêksze skalenie (albity) o charakterze porfiroklastów. Podkreœlaj¹ce foliacjê ciemniejsze laminy ³yszczykowe zbudowane s¹ z
br¹zowego chlorytu, aktynolitu, jasnego ³yszczyku, epidotu, skaleni i obfitych minera³ów rudnych. Na zachód od opisywanego wyrobiska, na wy¿szym poziomie kamienio³omu przebiega w kierunku N–S wa¿na linia uskokowa oddzielaj¹ca kompleks
wulkaniczny Leszczyñca od utworów jednostki Kowar–Czarnowa. Przejawia siê ona
jako 30-metrowa strefa silnie pokruszonych ska³.

Po powrocie do miejsca postojowego wyruszamy samochodem w dalsz¹ podró¿.
Jedziemy doœæ stromo w górê na zachód, a nastêpnie na po³udnie w kierunku Rêdzin.
Po przebyciu ok. 2,5 km docieramy do lokalnego sp³aszczenia terenowego po³o¿onego u podnó¿a Dziczej Góry (891 m n.p.m.). Przy dobrej pogodzie rozpoœciera siê
st¹d doskona³y widok ku pó³nocy na Góry Kaczawskie, ku wschodowi na nieco ni¿ej
po³o¿on¹ Prze³êcz Rêdziñsk¹ i po³o¿ony za ni¹ szczyt Wielkiej Kopy, a w dalszym
planie ku SE na depresjê œródsudeck¹ i Góry Krucze.
Dalej szosa prowadzi w dó³, do wsi Rêdziny. Przy koñcu tej miejscowoœci skrêcamy na zachód w boczn¹ drogê, prowadz¹c¹ do Grzêdzin i dalej do Czarnowa. Po przebyciu ok. 1,5 km od rozwidlenia zatrzymujemy siê po lewej stronie szosy nieopodal
budynku stacji transformatorowej. St¹d idziemy poln¹ drog¹ na zachód i po ok. 300 m
docieramy do ha³dy dawnej kopalni rud polimetalicznych – g³ównie arsenopirytu –
„Evelinens Glück” (Szczêœcie Eweliny) w Czarnowie (PD 45).
Rozpoczêcie dzia³alnoœci górniczej na tym z³o¿u datuje siê na po³owê XVIII wieku i trwa³o z przerwami do roku 1925. Podobnie jak w Z³otym Stoku wydobywane tu
rudy z arsenopirytem wzbogacano otrzymuj¹c koncentrat o zawartoœci 25–32% As, z
którego produkowano arszenik. Stosowany by³ on w tamtych czasach do wyrobu bar94
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wionego szk³a, farb, do konserwacji skór i drewna oraz jako trutka na gryzonie.
W procesie wzbogacania uzyskiwano dodatkowo rudy umo¿liwiaj¹ce pozyskiwanie
metali: Cu, Pb, Ag i Au. Ocenia siê, ¿e w koncentracie tym mog³o byæ nawet do 2–4 g/t
z³ota oraz 60–80 g/t srebra. W latach najintensywniejszej eksploatacji na pocz¹tku
XX wieku ze z³o¿a w Czarnowie urabiano œrednio od 500 do 1000 ton rudy rocznie.
Wydobycie prowadzono na dziesiêciu poziomach, o ³¹cznej g³êbokoœci do 300 m,
po³¹czonych pionowym szybem i dwiema poziomymi sztolniami, którymi urobek
transportowano na powierzchniê. W latach piêædziesi¹tych XX wieku kopalniê odwodniono i wykonano now¹ dokumentacjê z³o¿ow¹, wed³ug której istniej¹ce zasoby
rudy arsenowej oszacowano na 205 tys. ton, w tym zawartoœæ czystego arsenu na ok.
21,5 tys ton. Wznowienia produkcji, z uwagi na brak ekonomicznej op³acalnoœci, jednak¿e nie podjêto. Niemniej, wykonane w latach 1990. w rejonie Czarnowa badania
geologiczne udokumentowa³y perspektywiczne z³o¿a cyny oraz wci¹¿ interesuj¹ce
koncentracje z³ota.
Ha³da usytuowana jest u wylotu g³ównej sztolni kopalni, która jest dziœ zasypana
i niedostêpna do obserwacji. Sztolnia zag³êbia³a siê ku zachodowi w zbocze góry na
oko³o 200 m, gdzie siêga³a do g³ównego cia³a rudnego. Cia³o to ma postaæ pociêtej poprzecznymi uskokami, stromo ustawionej, kilkumetrowej gruboœci ¿y³y kwarcowej o
d³ugoœci 500 m. Rozci¹ga siê ona na kierunku NE–SW poœród otaczaj¹cych j¹ ska³
wapienno-krzemianowych (erlanów) i ³upków ³yszczykowych. Kilka zawartych w
¿yle stref okruszcowania zawieraj¹cych g³ównie arsenopiryt lub pirotyn ma kszta³t
soczewek o maksymalnej mi¹¿szoœci do 4 m, œrednio ok. 40 cm. Minera³y te w postaci
rozproszonej wystêpuj¹ te¿ w oœciennych erlanach i ³upkach. Oprócz nich spotyka siê
tu tak¿e wiele innych kruszców takich jak sfaleryt, galena oraz podrzêdnie: chalkopiryt, piryt, bornit, antymonit, markasyt, kasyteryt, bizmut rodzimy, bizmutynit, tenantyt, kubanit, kowelin, chalkozyn, getyt, limonit, rutyl i leukoksen. Wystêpuj¹ce tu
z³oto ma postaæ rodzim¹ lub formê niewielkich drobin elektrum (roztworu sta³ego Au
i Ag w proporcji ok. 80 i 20%), tkwi¹cych jako wrostki w arsenopirycie.
Choæ wyrobiska dawnej kopalni s¹ dziœ niedostêpne to wiele z wymienionych minera³ów mo¿na wci¹¿ znaleŸæ uwa¿nie przegl¹daj¹c materia³ skalny zgromadzony na
ha³dzie. Przy wiêkszej dozie szczêœcia mo¿na napotkaæ tu bardzo ³adne okazy okruszcowania polimetalicznego, ale tak¿e ³upki ³yszczykowe i erlany, oraz w mniejszej iloœci dolomity krystaliczne i amfibolity. Ska³y te nale¿¹ do drugiej czêœci metamorfiku
Rudaw Janowickich tzw. jednostki Kowar–Czarnowa.
Dominuj¹ce w jednostce Kowar–Czarnowa ³upki ³yszczykowe powsta³y z piaszczysto-ilastych ska³ osadowych. Sedymentacji ska³ klastycznych towarzyszy³a lokalnie depozycja ska³ wêglanowych, jej œwiadectwem s¹ dzisiejsze bia³o-zielonkawe dolomity krystaliczne oraz erupcje zasadowych ska³ wulkanicznych, której pozosta³oœciami s¹ zielonkawe, smu¿yste amfibolity. Wiek tej serii skalnej mo¿emy okreœliæ jedynie w przybli¿eniu na przedzia³ czasowy obejmuj¹cy górn¹ czêœæ neo95
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proterozoiku i najni¿szy paleozoik – kambr, czyli ok. 660–500 mln lat temu. W okresie
tym ¿ycie organiczne by³o jeszcze bardzo ubogie i prawie nie pozostawi³o po sobie skamienia³oœci faunistycznych. Do wyj¹tków nale¿¹ znalezione we wk³adkach dolomitów
krystalicznych po czeskiej stronie jednostki Kowar–Czarnowa pojedyncze, milimetrowej wielkoœci okazy skorupek przypominaj¹cych dolnokambryjskie formy Archeocyatha (wymar³e organizmy poœrednie miêdzy koralowcami a g¹bkami, które ¿y³y
w strefach przybrze¿nych ciep³ych mórz). Górn¹ granicê wieku dawnych serii osadowych wyznaczaj¹ datowania przenikaj¹cych je ska³ pochodzenia magmowego. Nale¿¹
do nich drobne wk³adki leptytów, bia³o¿ó³tych, laminowanych ska³ stanowi¹cych niegdyœ ma³e iniekcje ska³ typu ryolitów oraz wiêksze nawet kilkukilometrowej gruboœci
prze³awicenia gnejsów kowarskich, powsta³ych dziêki deformacji du¿ych intruzji granitów porfirowatych. Uzyskane dziêki badaniom geochronologicznym dane pozwalaj¹
okreœliæ wiek intruzji tych ska³ na górny kambr–dolny ordowik.
Ska³y jednostki Kowar–Czarnowa w dobie orogenezy waryscyjskiej uleg³y silnym, regionalnym przeobra¿eniom metamorficznym w warunkach facji amfibolitowej. Lokalnie, jak w po³udniowej jej czêœci, na pograniczu polsko-czeskim pojawiaj¹ siê ska³y opisywane jako ³upki niebieskie (ang. blueschists), zawieraj¹ce minera³y, które wskazuj¹ na oddzia³ywanie bardzo wysokich ciœnieñ (do 10 kbar), odpowiadaj¹cych warunkom na g³êbokoœci ok. 25–30 km. Deformacja ska³ by³a tak intensywna, ¿e doprowadzi³a do ca³kowitego zatarcia pierwotnych struktur z okresu ich
depozycji, takich jak np. warstwowanie sedymentacyjne. Widoczne obecnie ukierunkowanie sk³adników mineralnych czy to w ³upkach ³yszczykowych, dolomitach krystalicznych czy amfibolitach jest now¹ foliacj¹, powsta³¹ wskutek tektonicznego, kierunkowego œcinania, czyli tzw. mylonityzacji. Proces ten, którego mechanizm mo¿na
w sposób uproszczony zobrazowaæ poœlizgiem talii kart, spowodowa³ roztarcie pierwotnych sk³adników, uruchomienie roztworów oraz rekrystalizacjê nowych zespo³ów, czyli paragenez mineralnych. Zielonkawo-br¹zowe, laminowane erlany s¹
w³aœnie takimi nowymi ska³ami, które powsta³y na styku kontrastuj¹cych pod wzglêdem sk³adu chemicznego ³upków ³yszczykowych i amfibolitów z dolomitami krystalicznymi, wskutek przenikania i wymiany roztworów mineralnych. Takie s¹siedztwo,
a zw³aszcza obecnoœæ dawnych maficznych ska³ wulkanicznych, czêsto ju¿ zawieraj¹cych rozproszon¹ mineralizacjê kruszców metali, sprzyja³a podczas metamorfizmu tworzeniu nowych z³ó¿. Pod koniec dolnego karbonu serie skalne jednostki Kowar–Czarnowa uleg³y sfa³dowaniu, wypiêtrzeniu ku powierzchni ziemi i spêkaniu.
Formowanie siê z³o¿a z polimetaliczn¹ mineralizacj¹ w Czarnowie mia³o charakter kilkuetapowy. Choæ za decyduj¹cy czynnik genetyczny uznaje siê oddzia³ywanie
hydrotermalnych roztworów pomagmowych granitów Karkonoszy, które intrudowa³y w górnym karbonie, to pocz¹tki formowania siê ¿y³y kwarcowej mog¹ siêgaæ
okresu wczeœniejszej mylonityzacji, kiedy uwalniana z niszczonych minera³ów krzemionka rekrystalizowa³a w wolnych przestrzeniach skalnych. Kr¹¿enie m³odszych
roztworów pomagmowych, u³atwione intensywnym spêkaniem, by³o doœæ d³ugo96
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trwa³e. Oznaczenia wieku bezwzglêdnego galeny z Czarnowa wykaza³y wartoœci
250–210 mln lat, co przemawia, ¿e aktywnoœæ hydrotermalna trwa³a tu jeszcze w triasie, czyli w pocz¹tkowym okresie ery mezozoicznej.

Po zwiedzeniu ha³dy w Czarnowie udajemy siê do Pisarzowic i doje¿d¿amy do
g³ównej drogi ³¹cz¹cej Kamienn¹ Górê z Kowarami (367). Skrêcamy w prawo, mijamy miejscowoœci Szarocin, Leszczyniec i docieramy do Ogorzelca (fig. 18). Na jednym z zakrêtów, po lewej stronie drogi widzimy bramê wjazdow¹ do czynnego kamienio³omu amfibolitów i gnejsów w Ogorzelcu (PD 46). Zaraz po miniêciu bramy
parkujemy samochód przy budce stra¿niczej. Za zgod¹ dy¿uruj¹cej tam osoby dokonujemy krótkiego, ogólnego obejrzenia wyrobiska. Ze skraju wyrobiska rozpoœciera
siê doskona³y widok ca³ego, kilkupoziomowego kamienio³omu (fot. 24). Wydobywa
siê tu rocznie ok. 350 tys. ton surowca skalnego przerabianego na zwyk³y kamieñ
³amany oraz kruszywa, w tym wysokogatunkowy grys amfibolitowy, s³u¿¹cy do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych.
Najbardziej interesuj¹c¹ rzecz¹ w kamienio³omie w Ogorzelcu jest obecnoœæ wœród dominuj¹cej masy ciemnozielonych amfibolitów, licznych nieregularnych, rozga³êziaj¹cych siê wtr¹ceñ jaœniejszych, bia³o-zielonkawych ska³ okreœlanych jak tzw.
gnejsy paczyñskie.
Amfibolity reprezentuj¹ dawne wulkanity zasadowe wchodz¹ce w sk³ad opisanej
wczeœniej serii spilitowo-keratofirowej jednostki Leszczyñca, lecz maj¹ trochê inny
charakter ni¿ w Wieœciszowicach (patrz PD 44). Wywodz¹ siê one g³ównie z pierwotnych, grubych potoków lawowych lub pok³adowych intruzji bazaltowych. W miejscach nie objêtych m³odszym z³upkowaniem, amfibolity s¹ masywne, drobnoziarniste
i odznaczaj¹ siê bez³adnym u³o¿eniem sk³adników mineralnych. Amfibolity tego
typu przechodz¹ stopniowo w odmiany o teksturach kierunkowych-smu¿ystych lub
laminowanych, które wyznaczaj¹ strefy objête silniejsz¹ deformacj¹ tektoniczn¹.
Przecinaj¹ce amfibolity gnejsy paczyñskie obserwowane w Ogorzelcu s¹
w miarê s³abo zdeformowanymi ska³ami magmowymi. Stanowi¹ piêkny, jedyny
w skali ca³ych Sudetów, przyk³ad intruzji pozwalaj¹cy na obserwowanie bezpoœrednio w ods³oniêciu ró¿norodnych form iniekcji magm w ska³y os³ony. Najgrubsze partie cia³a magmowego dochodz¹ tu do kilkudziesiêciu metrów, natomiast
rozchodz¹ce siê od niego mniejsze, palczaste rozwidlenia o charakterze ¿y³ (tzw.
apofiz) maj¹ od kilku m do kilkunastu cm (fot. 24). Oznaczenia geochronologiczne
dowodz¹, ¿e magmy te wniknê³y na prze³omie kambru i ordowiku, czyli ok. 500 mln
lat temu dowodz¹c poœrednio, ¿e otaczaj¹ce je zasadowe ska³y wulkaniczne (amfibolity) musz¹ byæ od nich starsze.
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Fig. 18. Mapa geoturystyczna okolic Kowar (Rudawy Janowickie – czêœæ po³udniowa). Kompleks Leszczyñca: amfibolity, gnejsy
paczyñskie, kompleks Kowar–Czarnowa: ortognejsy kowarskie, ³upki ³yszczykowe, formacja rudonoœna, mineralizacja polimetaliczna
i uranowa. Punkty dokumentacyjne PD 46–49: Ogorzelec, Rozdro¿e Izerskie, Kowary. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Pisarzowice,
Kowary, Czepiel, Szczepanów
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Fot. 24. Wschodnia œciana czynnego kamienio³omu w Ogorzelcu (PD 46). Wœród amfibolitów
widoczne s¹ jaœniejsze partie zbudowane z gnejsów paczyñskich. Fot. W. Kozdrój

Dziêki badaniom sk³adu mineralnego i chemicznego gnejsów paczyñskich ich
utwory wyjœciowe okreœla siê jako œrednioziarniste leukotonality lub plagiogranity
o wysokiej zawartoœci sodu. Do pierwotnych, magmowych sk³adników gnejsów nale¿¹ g³ównie plagioklazy i kwarc, a w mniejszej iloœci reliktowa hornblenda, ilmenit,
skaleñ potasowy i jasna mika. Podczas metamorfizmu waryscyjskiego w czêœci ska³
magmowych poddanych silniejszym naciskom tektonicznym rozwinê³y siê powierzchnie foliacji. Zaznaczaj¹ siê one kierunkowym sp³aszczeniem i rozci¹gniêciem
starszych minera³ów oraz rozwojem pasemek z³o¿onych z nowych sk³adników: jasnych ³yszczyków, chlorytów, zoizytów, aktynolitów i charakterystycznych niebiesko-zielonych amfiboli. Do najm³odszych minera³ów nale¿y wtórny kalcyt.
Wyje¿d¿aj¹c z kamienio³omu w Ogorzelcu skrêcamy w lewo i pod¹¿amy dalej
drog¹, a¿ na Prze³êcz Kowarsk¹, gdzie usytuowany jest du¿y parking, na którym
mo¿emy zrobiæ krótki postój. Z prze³êczy roztacza siê dobry widok ku wschodowi na
Obni¿enie Kamiennej Góry oraz ku pó³nocnemu zachodowi na wschodnie krañce
Karkonoszy i Kotlinê Jeleniogórsk¹.
Z parkingu kierujemy siê na po³udnie drog¹ nr 368 i po kilkuset metrach, na Rozdro¿u Kowarskim, skrêcamy w prawo w drogê prowadz¹c¹ do przejœcia granicznego
na Prze³êczy Okraj. Po miniêciu pierwszego du¿ego zakrêtu w prawo o 180° jedziemy
uwa¿nie i na drugiej pêtli, po jej prawej stronie, zje¿d¿amy na ma³y placyk usytuowany u wylotu leœnej drogi na po³udniowych zboczach góry Sulica. Tu¿ za tym wyjazdem, wzd³u¿ pó³nocnej skarpy szosy asfaltowej na przestrzeni ok. 50 m ods³aniaj¹ siê
³upki ³yszczykowe jednostki Kowar–Czarnowa tworz¹ce stromo ustawione pakiety o
przebiegu po³udnikowym i wschodnim upadzie (PD 47). Dok³adny wiek tych ³upków
jest nieznany, przypuszczalnie neoproterozoiczno-kambryjski.
99
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£upki odznaczaj¹ siê doskonale rozwiniêt¹ foliacj¹ mylonityczn¹ utworzon¹
przez laminki srebrzysto-zielonkawych, po³yskliwych minera³ów blaszkowych –
muskowitu i chlorytu – rozdzielaj¹ce laminki zbudowane g³ównie z kwarcu i skaleni.
Foliacja ta jest miejscami, zw³aszcza w czêœci zachodniej, wyraŸnie zafa³dowana
przez m³odsze, asymetryczne fa³dki o stromo zanurzaj¹cych siê osiach.
Ukierunkowanie ska³y wyra¿one obecnoœci¹ foliacji przy pobie¿nej ocenie mo¿e
byæ b³êdnie uznane za laminacjê odziedziczon¹ po warstwowaniu sedymentacyjnym.
Nawet przy u¿yciu szk³a powiêkszaj¹cego wyraŸnie widaæ, ¿e laminki te s¹ w rzeczywistoœci nieci¹g³e i stanowi¹ silnie rozci¹gniête skupienia mineralne charakterystyczne dla mylonityzacji w warunkach deformacji plastycznej (podatnej). Dowodzi to, ¿e ska³y te zosta³y poddane bardzo silnym odkszta³ceniom dynamicznym.
W ³upkach widoczne s¹ czêsto, nawet go³ym okiem, bia³o¿ó³tawe, okr¹g³e lub soczewkowate drobinki skaleni (albitów) o charakterze blastycznym. Skalenie tego
typu powstaj¹ poprzez wzrost w warunkach metamorficznych, powsta³y one w warunkach wysokich temperatur, lecz jeszcze przed g³ównym etapem deformacji.
Na obserwowanych w ³upkach powierzchniach foliacji widoczne s¹ niekiedy
równolegle u³o¿one pasemka ³yszczyków i rozci¹gniête szeregi ziaren kwarców lub
skaleni wyznaczaj¹ce lineacjê ziarna mineralnego. Z kierunku i k¹ta nachylenia lineacji oraz przy pomocy innych struktur zwanych wskaŸnikami kinematycznymi
mo¿emy stwierdziæ, ¿e w badanym ods³oniêciu transport tektoniczny polega³ na przesuwaniu mas skalnych z zachodu na wschód.
Dziêki nowoczesnym badaniom geochronologicznym zastosowanym do pobranych ze ska³ drobin ³yszczyków mo¿emy te¿ w miarê dok³adnie okreœliæ moment
ich krystalizacji i och³odzenia, czyli czas metamorfizmu ska³ i formowania siê w nich
foliacji. Dla ³yszczyków ³upków jednostki Kowar–Czarnowa uzyskano za pomoc¹
oznaczeñ izotopów metodami rubidowo-strontow¹ i argonow¹ wieki pomiêdzy 345
i 320 mln lat, co dowodzi, ¿e maksimum natê¿enia ruchów tektonicznych przypada³o
na piêtro wizen, czyli górn¹ czêœæ dolnego karbonu.
Po obejrzeniu ³upków ³yszczykowych, mo¿na udaæ siê kilkaset metrów dalej na
zachód do leœnego parkingu, wygodnego do zrobienia krótkiego postoju i wypoczynku, lub jeszcze wy¿ej, do odleg³ego o 2,5 km schroniska na Prze³êczy Okraj.
Aby dotrzeæ do nastêpnego punktu naszej wycieczki geologicznej nale¿y wróciæ
t¹ sam¹ drog¹ 368, min¹æ Prze³êcz Kowarsk¹ i po oko³o 1,5 km zatrzymaæ siê na niedu¿ym parkingu – wyasfaltowanej zatoczce, po lewej stronie drogi. Interesuj¹ce nas
ods³oniêcie (PD 48) znajduje siê dok³adnie po jej przeciwnej stronie. Widoczne tu stare wyrobisko ma postaæ d³ugiej na ok. 50 m i wysokiej do 5 m œciany, sk¹d okresowo
pozyskiwano materia³ skalny do budowy dróg. Jest to jednoczeœnie jedna z lepszych
odkrywek tzw. gnejsów kowarskich. Tworz¹ one du¿e, kilkukilometrowej gruboœci i
kilkunastokilometrowej d³ugoœci cia³o nale¿¹ce, podobnie jak ogl¹dane w poprzednim punkcie ³upki ³yszczykowe do jednostki Kowar–Czarnowa. Z gnejsów zbudowa100

Wschodnia os³ona granitów Karkonoszy …

11

ne s¹ najwy¿sze partie po³udniowej czêœci Rudaw Janowickich (m.in. szczyt Rudnik)
oraz wschodnie krañce Karkonoszy (Wo³owa Góra i Izbica).
Geneza gnejsów kowarskich jest magmowa. Powsta³y one z przeobra¿enia gruboziarnistych granitów, które intrudowa³y w serie ³upkowe na prze³omie kambru i ordowiku. Ogl¹daj¹c œciany wyrobiska zauwa¿amy, ¿e gnejsy posiadaj¹ szereg odmian
teksturalnych odzwierciedlaj¹cych ró¿ny stopieñ odkszta³cenia tego samego pierwotnego granitu. Na krañcach po³udniowych wystêpuj¹ najs³abiej zdeformowane granitognejsy. Widoczne w nich du¿e, do kilku cm œrednicy, okazy jasnych kryszta³ów skaleni potasowych dowodz¹, ¿e ska³ami wyjœciowymi by³y tu gruboziarniste, porfirowate granity. W pozosta³ej czêœci ³omu obserwuje siê odmiany obrazuj¹ce dalsze etapy ich stopniowej deformacji. S¹ to: gnejsy oczkowe, s³ojowo-oczkowe i w koñcu
gnejsy laminowane stanowi¹ce odmianê poddan¹ najsilniejszej mylonityzacji. Efektem odkszta³cania granitów w warunkach metamorficznych by³o niszczenie starszych
sk³adników mineralnych, ich rekrystalizacja i rozwój powierzchni foliacji, podkreœlonych pasemkami nowo powsta³ych ³yszczyków. Sk³ad mineralny gnejsów kowarskich okreœlaj¹ g³ównie: kwarc, skaleñ potasowy (ortoklaz, mikroklin), plagioklaz, albit, muskowit i biotyt oraz w mniejszym zakresie apatyt, turmalin, magnetyt, cyrkon i
granat. Jasne, drobnoziarniste laminki s¹ kwarcowo-skaleniowe i zawieraj¹ soczewkowate porfiroklasty skaleni potasowych. Ciemniejsze laminki ³yszczykowe zbudowane s¹ przewa¿nie z blaszek jasnego ³yszczyka (muskowitu) z nielicznym czarnym
biotytem ulegaj¹cym chlorytyzacji.
Na powierzchniach foliacji doskonale widoczna jest tzw. lineacja czyli prostolinijne, równoleg³e do siebie œlady roztartych przez naciski tektoniczne ziaren skaleni,
kwarców i ³yszczyków. Z orientacji przestrzennej foliacji i lineacji zapadaj¹cych tu
pod stromymi k¹tami ku wschodowi oraz asymetrii oczek skaleni, dziêki którym
mo¿emy okreœliæ kierunek ruchu mas skalnych w czasie deformacji waryscyjskiej
wiemy, ¿e odbywa³ siê on z zachodu na wschód, czyli podobnie jak w ³upkach ³yszczykowych opisanych w poprzedniej lokalizacji (PD 47).
W œrodkowej czêœci wyrobiska, przy jego górnej krawêdzi wystêpuje niewielka
wk³adka drobnoziarnistych, ciemnozielonych amfibolitów biotytowych, wywodz¹cych siê z dawnych ¿y³ zasadowych. Przy bli¿szej obserwacji zauwa¿ymy, ¿e amfibolity tak¿e wykazuj¹ siê drobn¹ ³upliwoœci¹ œwiadcz¹c¹, ¿e uleg³y wraz z gnejsami
podobnej deformacji.

Dalsza trasa wycieczki wiedzie g³ówn¹ drog¹ w dó³ do Kowar oddalonych o ok.
5 km. W po³owie drogi mo¿emy zatrzymaæ siê na krótki postój na ma³ym parkingu.
Osobliwoœci¹ tego miejsca, oprócz usytuowania w dawnym kamienio³omie granitów
karkonoskich, jest obecnoœæ sta³ego Ÿród³a szczelinowego, sk¹d mo¿na pobraæ dosko101
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na³ej jakoœci wodê pitn¹. Po dojechaniu do Kowar warto zwiedziæ jego starówkê
z licznymi zabytkowymi kamienicami, klasycystycznym ratuszem i gotyckim koœcio³em parafialnym pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny.
Kowary s¹ miejscowoœci¹, która swe pocz¹tki datowane na XII wiek i szybki rozwój w okresie œredniowiecza zawdziêcza wydobyciu i przetwórstwu rud ¿elaza (magnetytu). Apogeum eksploatacji mia³o miejsce w XVI wieku, kiedy Kowary sta³y siê
jednym z g³ównych na Dolnym Œl¹sku centrów hutnictwa ¿elaza, kowalstwa i rusznikarstwa. W XVII wieku, po wojnie trzydziestoletniej, aktywnoœæ górnicza zamar³a, a
podstaw¹ rozwoju miasta sta³o siê tkactwo i w³ókiennictwo. Podejmowane w XVIII i
XIX wieku próby wznowienia eksploatacji, w tym rud o³owiu zawieraj¹cych srebro, nie
zakoñczy³y siê jednak powrotem prosperity. Dopiero po pierwszej wojnie œwiatowej
rozpoznano i wydobywano tu bogatsze rudy polimetaliczne, z których, oprócz ¿elaza,
pozyskiwano g³ównie srebro, a tak¿e arsen, nikiel i kobalt. Dodatkowo, pod koniec lat
dwudziestych natrafiono tu na rudy uranu, które okaza³y siê w nieodleg³ej przysz³oœci
surowcem o strategicznym znaczeniu. Pocz¹wszy od 1935 Niemcy hitlerowskie zintensyfikowa³y wydobycie w Kowarach rud ¿elaza i uranu. W okresie „zimnej wojny”, w
latach 1947 do 1956 rudy uranu w Kowarach by³y wydobywane na cele zbrojeniowe
Zwi¹zku Radzieckiego. Ta utajniona dzia³alnoœæ odbywa³a siê równolegle z oficjaln¹
eksploatacj¹ rud ¿elaza pod szyldem polskiego przedsiêbiorstwa „Kowarskie Kopalnie”, przemianowanego nastêpnie na Zak³ady Przemys³owe R1. Ze wzglêdów ekonomicznych wydobycia rud ¿elaza zaniechano ostatecznie w roku 1960. Ocenia siê, ¿e
przez ca³y historyczny okres aktywnoœci górniczej w Kowarach wydobyto ok. 3 mln ton
rudy Fe oraz oko³o 90 ton rudy uranowej.
Okruszcowanie magnetytowe i polimetaliczne z³o¿a w Kowarach ulokowane jest
przede wszystkim w tzw. formacji rudonoœnej tworz¹cej d³ug¹ na 2 km, prawie pionowo u³o¿on¹ soczewkê na pograniczu gnejsów kowarskich i granitu Karkonoszy. Formacja ta osi¹ga mi¹¿szoœæ do 200 m i obejmuje zespó³ ró¿norodnych ska³. G³ówn¹
masê stanowi¹ ska³y metamorficzne: wapienie krystaliczne (marmury), ska³y wapniowo-krzemianowe (erlany), gnejsy granatowo-epidotowe, ³upki ³yszczykowe, ³upki amfibolowe i ³upki chlorytowe. Utwory te nale¿¹, podobnie jak ska³y kruszconoœne
z rejonu Czarnowa, do jednostki Kowar–Czarnowa. Wskutek termicznego oddzia³ywania granitu Karkonoszy czêœæ ska³ formacji rudnoœnej zosta³a dodatkowo zmieniona w hornfelsy i tzw. skarny.
Geneza samej mineralizacji rudnej jest równie z³o¿ona i wieloetapowa. Jej najwa¿niejszy minera³, magnetyt, czyli tlenek ¿elaza (Fe3O4), tworzy w formacji rudonoœnej soczewkowate cia³a, wyd³u¿one zgodnie z foliacj¹ ska³ metamorficznych, co
wskazuje, ¿e powsta³ on z przeobra¿enia koncentracji ¿elaza zawartych w dawnej serii osadowo-wulkanicznej. Pewn¹ rolê z³o¿otwórcz¹ odegra³y tu równie¿ intruzje pragranitów kowarskich. Do drugiej generacji kruszców (Fe, U, As, Cu, Pb, Zn, Bi, Ni,
Co, Ag,) obserwowanych w formacji rudonoœnej, nale¿¹ rudy siarczkowe i arsenowe
102
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w formie soczew, gniazd i ¿y³, które czêœciowo objête by³y deformacjami fa³dowymi
podczas orogenenezy waryscyjskiej. Najm³odsza jest kontaktowo-metasomatyczna
mineralizacja polimetaliczna i uranowa, zwi¹zana z intruzj¹ granitów Karkonoszy
i emanacjami pomagmowymi. Mineralizacja ta wykorzystuje system spêkañ i uskoków. Koncentruje siê wiêc w przecinaj¹cych zarówno formacjê rudonoœn¹, jak i gnejsy kowarskie, ¿y³ach kwarcowych i wêglanowych oraz brekcjach barytowofluorytowo-kalcytowych.
Z centrum Kowar jedziemy drog¹ na po³udnie do dzielnicy Podgórze. Po drodze,
po miniêciu mostku nad potokiem Jedlica, zauwa¿ymy po jej obu stronach zaroœniête
ha³dy górnicze dawnych kopalni „Wolnoœæ” i „Wulkan”. W Podgórzu, po lewej stronie drogi znajduj¹ siê parkingi, gdzie zostawiamy samochód i udajemy siê ju¿ pieszo,
prowadz¹c¹ przez las œcie¿k¹, do „Sztolni Kowarskich”, w których zorganizowano
podziemn¹ trasê turystyczn¹ (PD 49). Wejœcie do sztolni usytuowane jest przy hotelu
„Jelenia Struga” i posiada dobrze zorganizowane miejsca do wypoczynku i oczekiwania w kolejce do zwiedzania.
Udostêpniona w 2000 r. trasa o d³ugoœci ok. 1200 m jest czêœci¹ wydr¹¿onego
w tym rejonie systemu chodników dawnego pola górniczego „Podgórze”, na którym
Zak³ady R-1 prowadzi³y poszukiwania i wydobycie smó³ki uranowej. Dobre zachowanie sztolni pod wzglêdem technicznym zawdziêcza siê temu, ¿e po zamkniêciu
zak³adów górniczych wybudowano w niej dla potrzeb Uzdrowiska Cieplice komorê
inhalacyjn¹ do prowadzenia leczenia radonowego. Podczas zwiedzania, bêd¹c we
wspomnianej komorze, warto zwróciæ uwagê na doskonale ods³aniaj¹ce siê w œcianach gnejsy kowarskie i towarzysz¹ce im ciemne wk³adki amfibolitów. Bardzo interesuj¹ce s¹ tak¿e prezentowane przez przewodnika unikalne miejsca wystêpowania ¿y³
z mineralizacj¹ uranow¹.
Po zwiedzeniu sztolni wracamy samochodem przez Kowary do g³ównej szosy
(367) i jedziemy w kierunku Jeleniej Góry przez Mys³akowice dolin¹ Jedlicy. Po prawej stronie mijamy Wzgórza Karpnickie, a w Mys³akowicach zje¿d¿amy do Kotliny
Jeleniogórskiej. Ca³ej trasie towarzysz¹ z obu stron doliny wychodnie granitów
karkonoskich.
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Pó³nocna czêœæ metamorfiku Rudaw
Janowickich, granitowy masyw
Karkonoszy

(Marciszów–Miedzianka–Janowice Wielkie–Karpniki–Jelenia
Góra)
Prze³om Bobru, uskok œródsudecki, kontakt metamorfiku Rudaw Janowickich
z granitami karkonoskimi, mineralizacja polimetaliczna w Miedziance, granit
karkonoski, ska³ki, Kotlina Jeleniogórska
W Marciszowie, po przejechaniu mostu na Bobrze, mamy do wyboru – opisan¹
ju¿ trasê w kierunku Wieœciszowic przez Rudawy Janowickie, b¹dŸ ku zachodowi
w kierunku Janowic Wielkich i Jeleniej Góry. Szosa ta biegnie pó³nocnymi stokami
Rudaw Janowickich równolegle do prze³omu Bobru (fot. 25). Ten typowy prze³om
antecedentny, podobny pod wzglêdem pochodzenia do prze³omu bardzkiego Nysy
K³odzkiej, wykorzystuje strefê jednego z najwa¿niejszych uskoków – tzw. uskoku
œródsudeckiego. Ta skomplikowana strefa uskokowa o kierunku WNW–ESE oddziela dziœ na powierzchni blok karkonosko-izerski na po³udniu, od jednostki kaczawskiej na pó³nocy. Miêdzy Marciszowem a Janowicami Wielkimi Prze³om Janowicki oddziela Góry O³owiane zbudowane z zieleñców kaczawskich (s¹ to zmetamorfizowane w facji zieleñcowej ska³y typu bazaltów) od po³udnikowo ukierunkowanych wychodni Rudaw Janowickich (fig. 19). Ska³y metamorficzne Rudaw Janowickich, reprezentowane tu przez gnejsy paczyñskie i ró¿ne amfibolity jednostki LeszFot. 25. Widok z szosy Marciszów–Miedzianka w kierunku prze³omu Bobru i Gór O³owianych.
Fot. S. Cwojdziñski
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Fig. 19. Mapa geoturystyczna rejonu Miedzianki–Janowic Wielkich (Rudawy Janowickie – czêœæ pó³nocna). Prze³om Bobru, uskok
œródsudecki, kontakt metamorfiku Rudaw Janowickich z granitami karkonoskimi, mineralizacja polimetaliczna w Miedziance. Punkt
dokumentacyjny PD 50: Miedzianka. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Janowice Wielkie
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czyñca oraz ³upki ³yszczykowe jednostki Kowar–Czarnowa kontaktuj¹ z granitami
karkonoskimi wzd³u¿ po³udnikowo zorientowanej linii biegn¹cej miêdzy Miedziank¹
a Janowicami Wielkimi.
Granity te nale¿¹ do najwiêkszego w Sudetach masywu granitowego Karkonoszy
powsta³ego w wyniku górnokarboñskiego magmatyzmu plutonicznego. Procesowi
temu zawdziêcza powstanie ca³a grupa intruzji granitowych wystêpuj¹cych w obrêbie
wszystkich jednostek metamorficznych Dolnego Œl¹ska oraz zespó³ ska³ ¿y³owych
reprezentowanych przez mikrogranity, aplity, pegmatyty, ¿y³y kwarcowe i lamprofiry
ró¿nych odmian. Magmy granitowe masywu Karkonoszy zastyga³y na ogó³ na g³êbokoœciach rzêdu 5–10 km. Wiek granitów jest okreœlany metodami izotopowymi na
oko³o 325–330 mln lat. Umiejcowienie siê zasadniczej masy plutonu zachodzi³o wiêc
we wczesnym karbonie górnym, choæ, wed³ug niektórych podzia³ów stratygraficznych, rozpoczê³o siê jeszcze w karbonie dolnym – wizenie. Po³udniowa czêœæ
plutonu tworzy dziœ najwy¿sze w Sudetach pasmo górskie Karkonoszy, natomiast
jego NE czêœæ jest tektonicznie obni¿ona i tworzy pod³o¿e rozleg³ej Kotliny Jeleniogórskiej. Ta czêœæ plutonu karkonoskiego podlega³a intensywnemu wietrzeniu i erozji, zw³aszcza w neogenie, w plejstocenie pokryta zosta³a p³aszczem utworów lodowcowych, stokowych i rzecznych.
Charakterystyczn¹ cech¹ granitów karkonoskich stanowi¹cych pod³o¿e Kotliny
Jeleniogórskiej jest wystêpowanie w ich przypowierzchniowej warstwie pokryw
zwietrzelinowych – regolitów. Osady tego rodzaju znajduj¹ siê w przystropowej
czêœci wietrzej¹cych ska³ granitowych. Tworz¹ niekiedy ci¹g³e przejœcia od litego,
niezwietrza³ego granitu, poprzez granit silnie zwietrza³y, a¿ po luŸny osad ziarnisty,
okreœlany mianem kaszy granitowej. Tylko miejscami, wskutek wiêkszej odpornoœci na wietrzenie, pozosta³y wynios³oœci usiane przez turnie i baszty skalne, z których s³yn¹ Zamkowy Grzbiet, Janowickie Garby, Wzgórza Karpnickie, a przede
wszystkim Sokole Góry.
Przebieg linii kontaktu granitów z ich os³on¹ w Rudawach Janowickich jest prawie zgodny z przebiegiem foliacji w ska³ach metamorficznych, ale szczegó³y obrazu
intersekcyjnego œwiadcz¹ o tym, ¿e granity œcinaj¹ struktury ska³ os³ony. W rejonie
Janowic Wielkich i na po³udnie od nich powierzchnia kontaktu zapada ku wschodowi
pod k¹tem 40–45°, natomiast foliacja w os³onie jest nachylona ku E pod k¹tem
60–70°. Granity w momencie intrudowania oddzia³ywa³y na ska³y os³ony zarówno
przez wysok¹ temperaturê, rzêdu 700–750°C, jak i chemicznie poprzez dzia³anie
gor¹cych par i roztworów mineralnych. Efekty takiego procesu kontaktowego s¹ widoczne w ca³ym paœmie Rudaw Janowickich. Bezpoœrednio w strefie egzokontaktu,
czyli na zewn¹trz od granitów, wystêpuj¹ hornfelsy, w których starsze struktury metamorficzne zosta³y zatarte przez rekrystalizacjê skaleni i kwarcu, a tak¿e pojawi³y siê
minera³y typowe dla przemian wysokotemperaturowych, odbywaj¹cych siê jednak w
znacznie ni¿szych ciœnieniach, kordieryt i andaluzyt. Ale ska³y os³ony tak¿e od106
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dzia³ywaj¹ na intruduj¹ce, gor¹ce magmy granitowe wywo³uj¹c w nich zmiany endokontaktowe, choæby przez ch³odzenie magmy, która w tej sytuacji krzepnie szybciej
daj¹c drobniej ziarniste odmiany granitów tzw. facji brze¿nych. Takie granity o charakterystycznych przerostach kwarcowo-skaleniowych, zwane granitami granofirowymi wystêpuj¹ wzd³u¿ kontaktu w Janowicach Wielkich i w prze³omie Bobru.
NajwyraŸniej jednak oddzia³ywania kontaktowe granitów karkonoskich na os³onê metamorfiku Rudaw Janowickich odzwierciedlaj¹ siê w strefach mineralizacji rudnych. Wczeœniej ju¿ zapoznaliœmy siê ze z³o¿ami w Czarnowie i Kowarach, na trasie
przez pó³nocn¹ czêœæ gór przecinamy znan¹ od œredniowiecza strefê z³o¿ow¹ Miedzianka–Ciechanowice. Strefa ta z³o¿ona jest z 3 pól – zachodniego ko³o Miedzianki,
œrodkowego miêdzy Miedziank¹ a Mniszkowem oraz wschodniego miêdzy Ciechanowicami a Orlikiem. Wszystkie te pola by³y kiedyœ po³¹czone systemem podziemnych chodników i wyrobisk. ¯y³y rudne, o gruboœci od 0,1 do 3 m, zbudowane g³ównie z kwarcu, amfiboli i chlorytów, sporadycznie kalcytu, wystêpuj¹ przewa¿nie w
obrêbie amfibolitów, czasem ³upków ³yszczykowych. G³ównym minera³em rudnym
jest chalkopiryt (siarczek miedzi), któremu towarzysz¹ chalkozyn, bornit, kowelin,
tetraedryt, a tak¿e magnetyt (tlenek Fe), sfaleryt, galena, arsenopiryt, piryt i pirotyn.
Najwa¿niejszym metalem uzyskiwanym w czasach historycznych w omawianym
z³o¿u by³a miedŸ, a podrzêdnie tak¿e arsen i srebro – œwiadczy o tym nazewnictwo
geograficzne ca³ej okolicy: Miedzianka, Miedziana Góra, Miedziany Potok, Hutniczy
Grzbiet, ¯u¿lowa Dolina, Góry O³owiane itp. Górnictwo rud i hutnictwo osi¹gnê³y tu
swój rozkwit w XVI wieku, a po okresie upadku w XVII wieku, odrodzi³o siê ponownie na krótko w po³owie wieku XVIII. Wyrobiska zesz³y wówczas do g³êbokoœci
80–110 m. Próby op³acalnej eksploatacji podejmowano tu jeszcze kilkakrotnie w XIX
i XX wieku, ale bez powodzenia. Dziœ na ca³ym tym obszarze napotkaæ mo¿na liczne
œlady dawnej aktywnoœci górniczej i hutniczej. S¹ to stare, pozawalane sztolnie i liczne na ogó³ pozarastane ha³dy, a tak¿e ha³dy ¿u¿li pohutniczych. Podziemne wyrobiska
s¹ niedostêpne. Najciekawsze pod wzglêdem mineralogicznym ha³dy kopalniane s¹
zgromadzone po obu stronach szosy do Miedzianki, oko³o 500 m przed t¹ miejscowoœci¹ (PD 50). Mo¿na tu znaleŸæ bloczki zarówno ska³ p³onnych, bez mineralizacji: amfibolitów, ³upków ³yszczykowych, hornfelsów, porfirów, kwarcu, jak i ska³ zmineralizowanych przez siarczki. Czêsto w okolicach drobnych wpryœniêæ siarczków miedzi
rozwijaj¹ siê zielone i niebieskie skupienia minera³ów wietrzeniowych – malachitu i
azurytu.

Ze strefy z³o¿owej Miedzianki jedziemy do Janowic Wielkich – malowniczej wsi
gminnej po³o¿onej na po³udnie od prze³omu Bobru. £adny widok na czêœæ prze³omu
107
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Fot. 26. Prze³êcz Karpnicka
– typowa ska³ka granitu
karkonoskiego o zaokr¹glonych wskutek wietrzenia krawêdziach (PD 51).
Fot. S. Cwojdziñski

oferuje most nad rzek¹ w centrum Janowic. Same Janowice Wielkie le¿¹ ju¿ na karkonoskim masywie granitowym – œciœlej w jego wschodniej, przykontaktowej czêœci.
Dalsza droga ku zachodowi biegnie wzd³u¿ doliny Bobru pozostawiaj¹c na po³udniu zalesione wzgórza Hutniczego Grzbietu, Zamkowego Grzbietu i Janowickich
Garbów zbudowane z granitów. Liczne s¹ tu malownicze ska³ki granitowe (fot. 26).
Godne odwiedzenia s¹ te¿ ruiny zamku Bolczów z XIV wieku na zachodnim zboczu
Suchawy, dok¹d dojœæ mo¿emy z centrum Janowic zielonym szlakiem turystycznym.
Zamek jest znakomicie wbudowany w otaczaj¹ce ska³ki granitowe. Stanowi on te¿
œwietny punkt widokowy na Rudawy Janowickie.

Krêta szosa prowadzi nas teraz ku po³udniowi ku Prze³êczy Karpnickiej miêdzy
Janowickimi Garbami i Sokolimi Górami (fig. 20). Na samej prze³êczy jest parking leœny. Z prze³êczy, zielonym szlakiem turystycznym w ci¹gu 20 minut docieramy do
schroniska „Szwajcarka” na SE zboczach Sokolich Gór, sk¹d w ci¹gu 20–30 minut
mo¿emy osi¹gn¹æ szczyt Krzy¿nej Góry i Sokolika. Z obu roztaczaj¹ siê piêkne widoki na ca³¹ okolicê – Rudawy Janowickie, Karkonosze i Kotlinê Jeleniogórsk¹. Na ca³ej
trasie i wokó³ obu szczytów mamy mo¿liwoœæ zapoznania siê bli¿ej z granitami karkonoskimi. Tworz¹ tu one liczne ska³ki. Ska³ki Sokolich Gór stanowi¹ typowe, granitowe turnie, czêsto o strzelistych wierzcho³kach. Wysokoœæ œcian wynosi od kilku do 60
m, niektóre jednak osi¹gaj¹ nawet ok. 90 m. Ska³ki te s³u¿¹ jako drogi wspinaczkowe
umo¿liwiaj¹ce naukê i doskonalenie ró¿nych technik poruszania siê po ska³ach.
Pod wzglêdem petrograficznym granit karkonoski jest granitem biotytowym zaliczanym do monzogranitów, w mniejszym stopniu do granodiorytów. Pod wzglêdem
108

Fig. 20. Mapa geoturystyczna rejonu Janowice Wielkie–Karpniki (Sokole Góry). Granity karkonoskie, ska³ki granitowe, Kotlina
Jeleniogórska. Punkt dokumentacyjny PD 51: Karpnicka Prze³êcz. Mapa geologiczna wg SMGS, ark. Janowice Wielkie, Jelenia
Góra–Wschód
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struktury ska³y granitu Karkonoszy dziel¹ siê na trzy g³ówne typy: granity grubo- i
œrednioziarniste, porfirowate, granity równo-, drobno- i œrednioziarniste oraz tzw.
granity granofirowe. Typowe granity s¹ ska³ami masywnymi, barwy szarej, szaroró¿owej, be¿owej lub ró¿owej o oddzielnoœci blokowej lub rzadziej kostkowej. Wykazuj¹ typowy, granitowy sk³ad mineralny: kwarc, plagioklazy, skalenie alkaliczne,
biotyt, sporadycznie chloryt i tlenki ¿elaza. Du¿e prakryszta³y skaleni potasowych s¹
poprzerastane drobnymi wrostkami plagioklazów i kwarcu.
Wzd³u¿ zachodnich stoków Rudaw Janowickich w obrêbie Janowickich Garbów,
Staroœciñskich Ska³ i Œwiniej Góry wystêpuj¹ granity drobnoziarniste, porfirowate,
miejscami grubo- i œrednioziarniste, obok typowo wykszta³conego granitu porfirowatego spotyka siê tu odmiany drobniej ziarniste z niewielk¹ iloœci¹ tabliczkowatych
porfirokryszta³ów ró¿owych skaleni, dochodz¹cych do 1,5 cm. Czêsto trudno jest postawiæ wyraŸn¹ granicê pomiêdzy typowymi granitami porfirowatymi, gruboziarnistymi a granitami drobnoziarnistymi ze sporadycznymi porfirokryszta³ami. Tak¿e rozmiary ziaren t³a skalnego s¹ zmienne, od struktur gruboziarnistych po drobnoziarniste. Pomiêdzy t³em skalnym a porfirokryszta³ami mo¿e byæ wyraŸny skok wielkoœci ziarna lub te¿ przejœcia stopniowe. Na obszarze tym granity gruboziarniste porfirowate wystêpuj¹ razem z granitami drobnoziarnistymi, tworz¹c po³udnikowo ukierunkowan¹ wychodniê o szerokoœci 1,5 do 2 km, u³o¿on¹ równolegle do intruzyjnego
kontaktu masywu Karkonoszy z os³on¹ metamorficzn¹ Rudaw Janowickich. W bardzo licznych ska³kach i starych kamienio³omach mo¿na zaobserwowaæ typow¹ dla
tych ska³ zmiennoœæ strukturaln¹ i petrograficzn¹. Wystêpuj¹ w nich na przyk³ad granity drobnoziarniste z pojedynczymi, rzadko pojawiaj¹cymi siê du¿ymi, tabliczkowatymi, czyli automorficznymi ziarnami skaleni kontaktuj¹ce z granitami gruboziarnistymi, porfirowatymi. Miejscami w opisywanych granitach dochodzi do du¿ego nagromadzenia porfirokryszta³ów skaleni, w partiach rozdzielanych przez strefy ich pozbawione, o charakterze szlirów aplitowych.
W granitach, zw³aszcza w odmianach porfirowatych, pojawiaj¹ siê szliry biotytowe czêsto wspó³wystêpuj¹ce z enklawami endogenicznymi i ksenolitami (skialitami). Szliry s¹ to ciemniejsze i drobniej ziarniste pasma, czêsto przebiegaj¹ce faliœcie
lub fa³dowo i przechodz¹ce stopniowo w otaczaj¹ce granity. Czêsto s¹ one przestrzennie zwi¹zane z kulistymi lub owalnymi enklawami o ciemnym zabarwieniu, cechuj¹cymi siê inn¹ ni¿ ska³a macierzysta odpornoœci¹ na wietrzenie. Enklawy endogeniczne to cia³a skalne, starsze od zasadniczej masy granitów, ale pochodz¹ce z g³êbszej partii zbiornika magmowego lub ska³ magmowych wczeœniej zakrzep³ych z tej
samej magmy. S¹ to enklawy mikrogranitoidowe o znacznym udziale biotytu. W wyniku p³yniêcia magmy enklawy te s¹ rozpuszczane i mechanicznie rozdrabniane,
przechodz¹c w pasmowe szliry. Ksenolitami nazywamy natomiast fragmenty ska³
os³ony wyrwane i transportowane przez magmê. S¹ to np. ksenolity hornfelsów z wyraŸnie zachowan¹ tekstur¹ ³upkow¹. W obydwu przypadkach œrednica enklaw waha
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siê w granicach od 0,20 do 0,70 m. Obok form owalnych lub kulistych spotkaæ mo¿na
nieregularne, zawsze jednak o zaokr¹glonych krawêdziach i naro¿ach. Œwiadczy to o
silnym chemicznym i mechanicznym oddzia³ywaniu magmy granitowej w czasie jej
ruchu.
Jednoczeœnie, analiza kierunków przebiegu struktur powstaj¹cych w granitach
w czasie ich intrudowania (czyli tzw. struktur synintruzyjnych) umo¿liwia odtworzenie wewnêtrznej budowy intruzji, wyci¹gniêcie wniosków o kierunkach przep³ywu
magmy, miejscach wydobywania siê jej z g³êbi skorupy, sposobach oddzia³ywania
mechanicznego na ska³y os³ony. Odtworzona na tej podstawie wewnêtrzna budowa
masywu granitowego Karkonoszy jest bardzo skomplikowana. Miêdzy innymi granity tworz¹ du¿¹ kopu³ê o kierunku NNE–SSW ci¹gn¹c¹ siê wzd³u¿ dzisiejszego
grzbietu Rudaw Janowickich. Kopu³a ta stanowi j¹dro intruzji o podobnym kierunku.
Jest ona otulona pow³okami szlirowymi: wewnêtrzn¹, z przewag¹ szlirów biotytowych i zewnêtrzn¹ ze szlirami ska³ aplitowych. Oczywiœcie tak wielkie struktury nie
s¹ bezpoœrednio widoczne w odkrywkach. Ich odtworzenie jest wynikiem analizy
regionalnej.
Do postintruzyjnych elementów tektoniki masywu nale¿¹ systemy ¿y³ magmowych oraz spêkania i strefy mylonityczno-kataklastyczne. Tradycyjnie wydziela siê
tu 3 g³ówne systemy spêkañ, w nawi¹zaniu do u³o¿enia d³u¿szych osi kryszta³ów skaleni i szlirów w granicie: pionowe spêkania poprzeczne, czyli ustawione prostopadle
do kierunku ruchu magmy, o kierunku NNE–SSW, wykorzystane przez póŸniejsze
ska³y ¿y³owe, pionowe spêkania pod³u¿ne o kierunku NW–SE oraz spêkania poziome
stowarzyszone ze szlirami.
W ska³kach Sokolich Gór czêste s¹ pionowe lub stromo nachylone ¿y³y aplitowe.
¯y³y te do 0,5–0,7 m gruboœci, rozci¹gaj¹ siê najczêœciej w kierunkach NNE–SSW,
N–S, NW–SE oraz NE–SW. Wystêpowanie niektórych ¿y³ aplitu zaznacza siê w morfologii terenu. Aplity jako ska³y bardziej odporne na wietrzenie ni¿ granity, tworz¹
zwykle grzbiety, mog¹ te¿ odpowiadaæ za istnienie ska³ek granitowych. Liczne s¹
równie¿ ¿y³y lamprofirowe.
Istnieje tak¿e system regionalny pionowych spêkañ œcinaj¹cych o kierunkach
NE–SW i NW–SE obejmuj¹cy ca³y blok karkonosko-izerski. S¹ to powierzchnie,
wzd³u¿ których zachodzi³y przemieszczenia bloków skalnych. Z takimi ruchami odbywaj¹cymi siê w p³ytkich poziomach skorupy ziemskiej, wi¹¿¹ siê systemy rys œlizgowych. Czêsto mo¿emy obserwowaæ je na ska³kach granitowych. Kierunek rys wyznacza jednoznacznie kierunek przemieszczania siê bloków skalnych wzglêdem siebie. Na ogó³ rysy s¹ ukierunkowane poziomo. Wszystkie rodzaje spêkañ wp³ywaj¹ na
kszta³t ska³ek granitowych, co ³atwo zaobserwowaæ w Sokolich Górach.
Po zwiedzeniu tych gór zje¿d¿amy z Prze³êczy Karpnickiej i wje¿d¿amy do Karpnik. Karpniki s¹ star¹ XIII-wieczn¹ wsi¹ le¿¹c¹ u stóp Krzy¿nej Góry. W XVIII wieku
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nale¿a³y do Hohenzollernów i za panowania króla Prus Fryderyka Wilhelma III
kwit³o tu ¿ycie towarzyskie. Pojawia³a siê œmietanka pruskiej arystokracji i artyœci
z ca³ej Europy. Posiad³oœæ znana by³a z niezwykle bogatego wyposa¿enia i otaczaj¹cego parku. Dziœ niewiele pozosta³o ze œwietnoœci Karpnik. Zamek po wojnie uleg³
ograbieniu i dewastacji.
Z Karpnik jedziemy szos¹ ku Jeleniej Górze szerokim, kotlinowatym obni¿eniem miêdzy Wzgórzami Karpnickimi a Sokolimi Górami, wype³nionym namu³ami i torfami i odwadnianym przez Karpnicki Potok. W obni¿eniu za³o¿one s¹
znane od dawna stawy rybne. Od £omnicy Dolnej jedziemy wzd³u¿ doliny Bobru
z systemem tarasów rzecznych i ko³o lotniska sportowego wje¿d¿amy do Jeleniej
Góry – piêknego miasta, stolicy powiatu le¿¹cego nad Bobrem, w centrum Kotliny
Jeleniogórskiej na przedpolu Karkonoszy. Z wielu miejsc w mieœcie i jego okolicach
roztacza siê imponuj¹ca panorama tego pasma. Jelenia Góra jest tak¿e stolic¹ ruchu
turystycznego na obszarze Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich, tak¿e czeskich Karkonoszy Po³udniowych. Tu koñczy siê nasza geoturystyczna wyprawa
przez Sudety.

Zakoñczenie
Trasa, któr¹ przemierzyliœmy od Nysy po Jeleni¹ Górê, prowadzi³a nas przez rozmaite jednostki geologiczne Sudetów. Kolejno by³y to: blok przedsudecki z przedgórskim odcinkiem doliny Nysy K³odzkiej, pó³nocny fragment metamorfiku Gór
Z³otych, granitoidowa intruzja k³odzko-z³otostocka, metamorfik k³odzki, jednostka
bardzka, górnokredowa pokrywa Gór Sto³owych, gnejsy i migmatyty bloku sowiogórskiego, depresja œródsudecka z wêglowymi zapadliskami Nowej Rudy i niecki
wa³brzyskiej, wulkaniczne formacje Gór Kamiennych, metamorfik Rudaw Janowickich i wreszcie masyw granitowy Karkonoszy. Z ka¿d¹ z tych jednostek i formacji
skalnych wi¹¿e siê odrêbna, skomplikowana, ale i pasjonuj¹ca historia geologiczna.
Jednoczeœnie, ewolucja poszczególnych jednostek odbywa³a siê w bliskich
zwi¹zkach przestrzennych i przyczynowych. Jednym z celów przewodnika by³o
uœwiadomienie geoturystom tych zwi¹zków na tle bogactwa ska³, minera³ów i struktur obserwowanych w odkrywkach. Nie mniej istotna by³a próba ukazania œcis³ego
zwi¹zku miêdzy rzeŸb¹ terenu a budow¹ geologiczn¹, œciœlej odpornoœci¹ ska³. Rozmaitoœæ krajobrazów sudeckich zawdziêcza swoje powstanie ró¿norodnoœci ska³ i
struktur tworz¹cych Sudety. Ludzka cywilizacja i historia dzia³y siê w tym krajobrazie
i wœród tych w³aœnie ska³. Dlatego w przewodniku wspomniano te¿ krótko o mijanych
na trasie wa¿niejszych miejscowoœciach, zabytkach, tradycjach górniczych. Oczywiœcie wiadomoœci te wymagaj¹ pog³êbienia w zwyk³ych przewodnikach turystycz-
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nych. Mamy nadziejê, ¿e oddawany w rêce geoturysty przewodnik geologiczny
uœwiadomi Czytelnikom piêkno geologii i g³êboki sens poznawania dziejów Ziemi.
Podziêkowania. Autorzy wyra¿aj¹ swoj¹ wdziêcznoœæ Andrzejowi Bielowi
i Magdalenie Czy¿owskiej za graficzne opracowanie map geoturystycznych oraz autorom wykorzystanych fotografii: Adamowi Ihnatowiczowi, Karolinie Ordzik,
Bogus³awowi Przybylskiemu i Markowi Awdankiewiczowi. Bogus³awowi Przybylskiemu dziêkujemy tak¿e za zgodê na wykorzystanie fragmentów jego pracy doktorskiej przy opisie stosunków geologicznych w dolinie Nysy K³odzkiej na przedpolu
Sudetów.
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