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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 020 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

CZARTOWSKA SKAŁA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°01’43’’ Szerokość: 51°02’15’’ 

Gmina Męcinka 

Opis lokalizacyjny 

Wzniesienie znajduje się we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, wyrastając ze zrównanej wyżynnej powierzchni 
tej części regionu, w pobliżu głównej drogi Jawor – Świerzawa, z 
której jest bardzo dobrze widoczny. Odległość wierzchołka od 
centrum wsi Pomocne (kościół) wynosi 0,9 km w kierunku 
południowym. 

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

Powierzchnia zajmowana przez dawne kamieniołomy bazaltu – 
około 1 ha; wymiary – 140 x 75 m; wysokość ścian do 15 m. 
Wymiary podstawy wzgórza ostańcowego – 300 x 275 m; 
wysokość kulminacji – 464 m n.p.m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Wulkanizm 
Litologia – bazalt 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Dawny kamieniołom w obrębie ostańcowego wzniesienia 

Litologia Bazalt 

Forma rzeźby terenu Nek (ostańcowe wzgórze twardzielcowe odsłaniające dawny 
komin wulkaniczny) 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Nek – forma naturalna 
Kamieniołom – forma antropogeniczna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Czartowska Skała (464 m) jest jednym z kilku ostańcowych 
wzniesień bazaltowych wznoszących się ponad zrównaną 
wierzchowinę wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, 
częściowo przykrytą utworami lodowcowymi. Ma charakter 
twardzielcowy, wynikający z większej odporności bazaltów na 
wietrzenie w stosunku do otaczających zieleńców i fyllitów. Leży 
na linii starego uskoku tektonicznego, oddzielającego dwie 
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jednostki geologiczne metamorfiku kaczawskiego: Rzeszówek – 
Jakuszowa na południu i Złotoryja – Luboradz na północy. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Właściwym geostanowiskiem jest dawny, dwustopniowy 
kamieniołom bazaltu, podcinający szczytową partię wzniesienia 
od strony zachodniej. Został w nim odsłonięty wachlarzowo 
ukierunkowany system spękań – cios słupowy pochodzenia 
termicznego, związany z zastyganiem lawy w kominie 
wulkanicznym. Wachlarz rozchyla się ku dołowi. W części 
centralnej są widoczne kolumny stojące pionowo, przy grubości 
kolumn 20–30 cm. W partiach bocznych kolumny są pochylone w 
kierunku części centralnej, co jest dobrze widoczne zwłaszcza 
po stronie południowej. Także skałka szczytowa jest tworzona 
przez kolumny pochylone. Taki układ odwróconego wachlarza 
wskazuje na generalnie niewielkie rozmiary komina 
wulkanicznego, którego brzeżne partie zostały zniszczone przez 
wietrzenie i erozję. 
Czartowska Skała jest przykładem neku, czyli wzniesienia 
twardzielcowego. Generalnie różnice w odporności między 
bazaltem a otaczającymi zieleńcami są niewielkie, ale 
położenie na otwartym terenie i dodatkowe podcięcie stoków 
przez dawną działalność wydobywczą  sprawiają, że 
wzniesienie mimo niewielkiej wysokości względnej (około 35 m) 
jest bardzo wyraziste. 
Wierzchołek Czartowskiej Skały jest bardzo dobrym punktem 
widokowym, z niemal dookolną panoramą. Dobrze widoczny jest 
ogólny charakter rzeźby tej części Pogórza, ze zrównaną 
wierzchowiną, częściowo z pokrywą utworów czwartorzędowych 
pochodzenia lodowcowego, a także inne twardzielcowe 
wzniesienia zbudowane z bazaltów i riolitów. Przy korzystnych 
warunkach pogodowych widoczny jest główny grzbiet Gór 
Kaczawskich i Karkonosze. 

Historia badań 
naukowych 

Obiekt opisany przez Birkenmajera (1967) jako jeden z 
przykładów dobrze odsłoniętego ciosu termicznego powstałego 
w wyniku prostej, jednofazowej erupcji wulkanicznej. 
Wielokrotnie wzmiankowany w opracowaniach popularno-
naukowych i geoturystycznych. Brak dokładnych badań z zakresu 
wulkanologii czy petrologii. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Birkenmajer K., 1967. Bazalty dolnośląskie jako zabytki przyrody 
nieożywionej. Ochrona Przyrody, t. 32, s. 225–276. 
Grocholski A., Jerzmański J., 1975. Zabytki paleowulkanizmu na 
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Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław. 
Migoń P., Pijet-Migoń E., 2010. Problemy udostępniania 
turystycznego obiektów wulkanicznego dziedzictwa Ziemi na 
przykładzie Pogórza Kaczawskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 17, s. 129–151. 
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Placek A., 2007. Basaltic hills as structural landforms – 
morphometry versus rock strength (a study from the Kaczawskie 
upland, SW Poland). Univ. Ostravensis Acta Fac. Rer. Natur., 237, 
Geographia – Geologia, 10, s. 111–127. 
Różycka M., Migoń P., 2014. Visitors' background as a factor in 
geosite evaluation : the case of Cenozoic volcanic sites in the 
Pogórze Kaczawskie region, SW Poland. Geoturystyka, t. 38–39, 
s. 3–18. 

Inne uwagi W uznaniu wysokiej wartości przyrodniczej Czartowska Skała jest 
prawnie chroniona jako pomnik przyrody. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania do celów 
edukacyjnych: jest łatwo dostępny (10 minutowe dojście od 
głównej drogi Jawor – Świerzawa), dobrze widoczny, względnie 
łatwy do interpretacji i posiada nieprzeciętne walory widokowe, 
dzięki którym możliwe jest przedstawienie problematyki historii 
wulkanizmu w szerszym kontekście ewolucji geologicznej i 
rozwoju krajobrazu regionu. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt dostępny bez formalnych ograniczeń. Wymagana 
ostrożność przy wchodzeniu na wierzchołek i bezpośrednio nad 
krawędzią ścian dawnego kamieniołomu. 
Utrudnieniem w wykorzystaniu w geoturystyce jest utrudnione 
parkowanie na poboczu głównej drogi Jawor – Świerzawa. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Przez Czartowską Skałę prowadzi żółty pieszy „Szlak Wygasłych 
Wulkanów”. W dolnej części wyrobiska dawnego kamieniołomu 
zagospodarowane miejsce odpoczynku oraz tablice 
informacyjne o obiekcie, o treści bardziej ogólnej i szczegółowej 
– geologicznej. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Stałym zagrożeniem dla walorów edukacyjnych obiektu jest 
zarastanie ścian dawnych wyrobisk i stoków, zacierające 
czytelność układu słupów, zwłaszcza w pełni sezonu 
wegetacyjnego. 
Potencjalne zagrożenia wypływają ze stanu własnościowego. 
Obiekt znajduje się na gruncie prywatnym i jego dostępność 
może zostać ograniczona.  

 

Dokumentacja graficzna  

020_1 Czartowska Skała – widok ogólny od południa. Asymetria kształtu związana z 
obecnością wyrobiska dawnego kamieniołomu po stronie zachodniej (lewej). 

020_2 Wachlarzowy układ słupów tworzących termiczny cios kolumnowy, odsłonięty 
w dawnym kamieniołomie po zachodniej stronie wzniesienia. 

020_3 Słupy bazaltowe tworzące kulminację wzniesienia. 

  




