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Dominuj¹cy szczyt Che³ma — Góra Œw. Anny (ryc. 1)
— jest jednym z najciekawszych punktów geologicznych
Opolszczyzny. Oligoceñskie wypiêtrzenie Che³ma spowo-
dowa³o, ¿e na zboczach i u podnó¿a tego wyniesienia w
pierwszej po³owie XX w. mo¿na by³o przeœledziæ najbar-
dziej kompletne i ³atwo dostêpne profile retu i dolnego
wapienia muszlowego na Œl¹sku, a miejscami tak¿e
ods³oniêcia ni¿szej czêœci triasu i dolnokarboñskiego
pod³o¿a. G³êbokie roz³amy tektoniczne umo¿liwi³y intru-
zjê wulkaniczn¹ w szacie (Birkenmajer & Pécskay, 2002) i
rozwój stratowulkanu, a po zapadniêciu siê komory wulka-
nicznej — powstanie niewielkiej kaldery. Chocia¿ postê-
puj¹ca erozja ca³kowicie zniszczy³a sto¿ek i ca³¹ pokrywê
ska³ kredowych (o mi¹¿szoœci ponad 30 m) na której by³
rozwiniêty, to zachowa³a siê g³êbsza czêœæ kaldery (Rode,
1934; NiedŸwiedzki, 1994). Oprócz wulkanitów s¹ tam
bloki kredowe zatopione w nefelinicie, interesuj¹ce przeja-
wy metamorfizmu kontaktowego i procesów hydrotermal-
nych oraz liczne formy krasowe, w tym zwi¹zane z krasem
póŸnokredowym. Znikoma pokrywa kenozoiczna u³atwi³a
intensywn¹ eksploatacjê zarówno wapieni triasu, jak i
nefelinitów na prze³omie XIX i XX w., kiedy w samej wsi
Góra Œw. Anny powsta³y cztery wielkie kamienio³omy i
szereg mniejszych ³omików.

Ró¿norodnoœæ geologiczna i udostêpnienie odkrywka-
mi omawianego rejonu, zaowocowa³o powstawaniem od
pocz¹tku XX w., istotnych artyku³ów geologicznych i pale-
ontologicznych. Kamienio³omy Góry Œw. Anny i Gogolina
sta³y siê podstaw¹ opracowania przez Assmanna (1944)
stratygrafii i paleontologii retu i dolnego wapienia muszlo-
wego, które to prace traktowano jako punkt odniesienia w
badaniach analogicznych utworów w ca³ej Polsce i we
wschodnich Niemczech. Wyrobiska w Gogolinie by³y te¿
jednym z wa¿niejszych europejskich stanowisk paleonto-
logicznych triasowych gadów morskich i miejscem ustano-
wienia wielu nowych taksonów. Wiele uwagi poœwiêcano
wulkanizmowi Góry Œw. Anny i ska³om osadowym w jego
obrêbie (np. Rode, 1934; Chodyniecka, 1967), poniewa¿
jest to jedyna kaldera kenozoiczna na Œl¹sku, a tak¿e jedy-

ny zachowany fragment pokrywy kredowej miêdzy rejo-
nem Opola a G³ubczycami.

Z powy¿szych powodów Góra Œw. Anny by³a przez
lata intensywnie wizytowana przez geologów i mi³oœników
nauk o Ziemi, równie¿ odbywa³y siê tutaj praktyki studenc-
kie. Niestety, zaprzestanie eksploatacji w latach miêdzy-
wojennych spowodowa³o stopniow¹ degradacjê
klasycznych odkrywek triasu i nefelinitów. Wyrobisko
nefelinitu przy pó³nocnym murze klasztoru œw. Anny
ca³kowicie zasypano ju¿ na prze³omie XIX i XX w., gdy¿
grozi³o zawaleniem siê koœcio³a. Obecnie na tym miejscu
znajduje siê kopia Groty z Lourdes (ryc. 1). Istniej¹ce do
dziœ, po³udniowe wyrobisko nefelinitów ze wzglêdu na
zarastanie, zasypywanie œmieciami i brak bezpiecznych
zejœæ równie¿ coraz rzadziej odwiedzano, podobnie jak i
przyleg³y od SE kamienio³om wapienia. Tylko jeden
kamienio³om, tzw. „Amfiteatr”, zagospodarowany jako
miejsce patriotycznych zjazdów, by³ utrzymywany we
wzglêdnym porz¹dku, z tym ¿e masowy ruch turystyczny
czyni³ prawie niemo¿liwym pobieranie próbek i prowadze-
nie tam badañ.

W ostatnich latach pracownicy utworzonego w 1988
Parku Krajobrazowego „Góra Œw. Anny“ podjêli trud przy-
wrócenia walorów geologiczno-dydaktycznych omawia-
nego rejonu. Wiêkszoœæ wysi³ku skierowano na najbardziej
zaniedbany kamienio³om nefelinitu, wytyczaj¹c tam œcie-
¿kê dydaktyczn¹ z wejœciem od NW rogu zajazdu „Pod
Gór¹ Che³msk¹”. Po wyniesieniu ponad 4 ton œmieci,
wyciêciu zaroœli i odkopaniu spod osypiska kilku ciekaw-
szych geologicznie profili, ustanowiono dziewiêæ punktów
dydaktycznych z tablicami objaœniaj¹cymi, z których czeœæ
ju¿ zamontowano. Trasa prowadzi najpierw na dno
najg³êbszego, zachodniego wyrobiska. Zbudowano zejœcie
d³ugoœci 50 m z drewnianych bali i z barierk¹ zabezpie-
czaj¹c¹ (ryc. 2). W jego œrodkowej czêœci znajduje siê plat-
forma, id¹c wzd³u¿ której mo¿na obserwowaæ zwietrza³e
nefelinity ze s³abo zachowan¹ oddzielnoœci¹ s³upow¹, a
trochê dalej wielki blok piaskowca cenomañskiego zato-
piony w wulkanitach (ryc. 3). Na dole wyrobiska wybru-
kowano kawa³kami nefelinitów drogê d³ugoœci 45 m
(docelowo 115 m) wzd³u¿ ods³oniêæ przewodu wulkanicz-
nego z ³adnie wykszta³conym ciosem termicznym (ryc. 4).
Nastêpnie œcie¿ka wznosi siê zachodni¹ œcian¹, mijaj¹c
ods³oniête spod osypiska piaski cenomanu i margle turonu
z obfit¹ faun¹ g¹bek, je¿owców Micraster, inoceramów i
amonitów. Kolejny punkt urz¹dzono w œrodkowej czêœci
kamienio³omu, u podnó¿a wynios³ego wierzcho³ka, które-
go szczyt stanowi jedno z najlepszych ods³oniêæ brekcji
tufowo-lawowej. Stamt¹d wchodzimy do wschodniego
sektora odkrywki, gdzie ods³aniaj¹ siê triasowe wapienie
formacji karchowickiej z dobrze zachowanymi ramienio-
nogami Punctospirella fragilis, trochitami liliowców i
g¹bkami krzemionkowymi. Wapienie te nie tworz¹ bloku
w obrêbie kaldery lecz stanowi¹ pokrywê osadow¹ prze-
bit¹ przez wulkanity (patrz dyskusja w NiedŸwiedzki,
1994; WoŸniak i in., 2005). Jeden z punktów trasy uloko-
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wany jest przy wejœciu do najwiêkszej jaskini Góry Œw.
Anny (ryc. 1). Przeprowadzone przez nas pomiary wyka-
za³y, ¿e ma ona 5 m d³ugoœci, a nie 3–3,5 m, jak podawano
w starszej literaturze. St¹d, pod górê odchodzi odnoga œcie-
¿ki (aktualnie w budowie) do stanowiska, w którym mo¿na
obserwowaæ póŸnokredowy lej krasowy wype³niony utwo-
rami cenomanu (np. G³azek & Barczuk, 1998), a tak¿e inte-
resuj¹cy profil kontaktu nefelinitów z wapieniami
triasowymi oraz piaskowcami cenomanu (ryc. 5). Druga
odnoga trasy wiedzie od jaskini w dó³ do profilu, gdzie
oczyszczono strefê kontaktow¹ nefelinitu z wapieniem
triasowym oraz najwiêksz¹ w Polsce soczewê jaspisu por-
celanowego (ryc. 6) zwi¹zan¹ z kenozoicznym wulkani-
zmem (NiedŸwiedzki, 1994).

Próbki jaspisów oraz wiele skamienia³oœci, zw³aszcza
kredowych, wydobytych w kamienio³omie nefelinitu eks-
ponuje siê w niedawno otwartej sali wystawowej Parku
Krajobrazowego Góra Œw. Anny (ul. Leœnicka 10; zwie-
dzanie w godz. 9.00–14.00). W kolekcji s¹ tak¿e próbki
ska³ z innych odkrywek Góry Œw. Anny oraz przyk³ady

kenozoicznej martwicy wapiennej z odciskami
liœci pochodz¹cej z rejonu Leœnicy. Na zewn¹trz
budynku wystawiono olbrzymi¹ (1,38 m2) p³ytê
tempestytowego muszlowca terebratulowego z
kamienio³omu „Amfiteatr”. Oprócz domi-
nuj¹cych ramienionogów Coenothyris vulgaris,
wystêpuj¹ tam liczne ma³¿e Umbrostrea crista-

difformis (dawniej Enantiostreon difformae),
Plagiostoma striatum, Prospondylus ernesti,

Pleuronectites laevigatus, Gervillia, fragmenty
je¿owców i liliowców.

Autorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania oso-
bom, które przyczyni³y siê do odrestaurowania rezer-
watu przyrody na Górze Œw. Anny, w szczególnoœci
Pani Justynie Kantorczyk-Ga³kiewicz (Wojewódzki
Konserwator Przyrody w Opolu) i Panom Ryszardo-
wi Milerowi (Nadleœnictwo Strzelce Opolskie),
Ryszardowi Myd³o (Zespó³ Opolskich Parków Kra-
jobrazowych) i burmistrzowi Leœnicy Hubertowi
Kurza³owi.

Prace nad artyku³em by³y czêœciowo finansowa-
ne z funduszy Instytutu Nauk Geologicznych Uni-
wersytetu Wroc³awskiego (2022/W/ING/05-28).
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Ryc. 1. Mapa lokalizacyjna odkrywek rejonu Góry Œw. Anny

Polecamy:

Po 10-letniej przerwie wznowiono wydawanie Biuletynu Informacyjnego Geofizy-
ka, publikowanego przez Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych w latach
1973–1995. Jego redaktorem naczelnym zosta³ Tomasz Czerwiñski, a w sk³adzie
Rady Programowej biuletynu znajduje siê wielu wybitnych naukowców i prakty-
ków. Biuletyn Informacyjny Geofizyka zamierza prezentowaæ nowe techniki i meto-
dykê badañ geofizycznych i ekologicznych oraz zastosowania geofizyki w
odniesieniu do zadañ geologicznych i œrodowiskowych. Biuletyn bêdzie ukazywa³
siê dwa razy w roku. Abstrakty znajduj¹cych siê tam artyku³ów mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej. Redakcja zaprasza do prezentowania wyników badañ i
wspó³pracy przy redagowaniu pisma.
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Ryc. 4. Cios termiczny nefelinitu. Kamienio³om nefelinitu, Góra
Œw. Anny

Ryc. 5. Strefa kontaktowa nefelinitu z piaskowcem cenoma-
ñskim. Kamienio³om nefelinitu, Góra Œw. Anny

Ryc. 3. Blok piaskowca cenomañskiego w obrêbie nefelinitów.
Widaæ czerwone barwy ska³y na kontakcie termicznym. Kamie-
nio³om nefelinitu, Góra Œw. Anny

Ryc. 2. Nowo wybudowane zejœcie do najni¿szej czêœci kamie-
nio³omu nefelinitu na Górze Œw. Anny
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Ryc. 6. Soczewa jaspisu porcelanowego. Kamienio³om nefelini-
tu, Góra Œw. Anny; fot. 2–6 M. Zarankiewicz


