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Aleksander Kowalski 
 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 051 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

CYGAŃSKIE SKAŁY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 44' 30.31" E Szerokość:  51° 07' 31.49" N 

Gmina Pielgrzymka 

Opis lokalizacyjny 
Skałki znajdują się po wschodniej stronie drogi łączącej 
przysiółki Czapli – Jasionek i Choiniec, ok. 500 m na północ od 
skrzyżowania dróg w Choińcu, gdzie od drogi nr 364 Złotoryja – 
Lwówek Śląski odchodzi na północ droga do Grodźca. 

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

Długość – 100 m 
Szerokość – 50 m 
Skałki położone na wysokości ok. 275 m n.p.m.   

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały osadowe 
Geomorfologia –  formy skałkowe  
Stratygrafia – ogniwo piaskowców z Chmielna 

Rodzaj obiektu Skałki 

Litologia Piaskowce kwarcowe  

Forma rzeźby terenu Kuesta (część progowa) 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny  

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Cygańskie Skały znajdują się w obrębie jednostki geologicznej 
określanej jako synklinorium północnosudeckie. Synklinorium 
północnosudeckie budują skały osadowe wieku 
późnokarbońskiego, permskiego, triasowego i kredowego, które 
wraz utworami wulkanicznymi górnego karbonu i dolnego permu 
stanowią tzw. górne (niezmetamorfizowane) piętro kaczawskie 
(Teisseyre, 1957). Utwory budujące Cygańskie Skały zaliczane są 
do środkowej części profilu utworów kredy (formacja z Rakowic 
Wielkich, ogniwo piaskowców z Chmielna, środkowe piaskowce 
ciosowe). Zalew morski, który miał miejsce w późnym cenomanie 
(późna kreda, ok. 98 milionów lat temu) objął niemal cały obszar 
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dzisiejszego synklinorium. Płytkie morze kredowe, które zalało 
ten obszar było tzw. zbiornikiem śródkontynentalnym, 
zdominowanym przez prądy wiatrowe i okresowe. Zbiornik ten 
został bardzo szybko zasiedlony przez organizmy żyjące na dnie 
morza (tzw. organizmy bentoniczne). Świadczą o tym liczne 
skamieniałości zwierzęce znajdowane w osadach kredy na 
obszarze synklinorium. Pod względem geomorfologicznym 
Cygańskie Skały znajdują się w strefie wododziałowej Bobru i 
Skory, gdzie progi strukturalne (kuesty) typowe dla skał 
kredowych niecki północnosudeckiej uległy zatarciu (lub nigdy 
się nie wyodrębniły). Rzeźba ma charakter pagórkowato-falisty, 
z kulminacjami przekraczającymi 300 m n.p.m. (Strażnik – 333 m, 
Wójcik Wielki – 331 m, Kapliczna Góra – 329 m, Wójcik Mały – 
311 m), różnicami wysokości do 50 m i nachyleniami terenu tylko 
sporadycznie przekraczającymi 10°. Obniżenia między 
kulminacjami są na ogół wypełnione utworami 
czwartorzędowymi środowiska lodowcowego. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Piaskowce budujące Cygańskie Skały zaliczane są do 
środkowego turonu (środkowe piaskowce ciosowe). Piaskowce 
te znajdują się na terenie Złotoryjskiego Lasu, na północ od i 
tworzą pas wychodni o rozciągłości WNW-ESE i długości ok. 2,5 
km. W zachodniej części tego pasa utworzyły się formy skałkowe, 
we wschodniej zaś występują jedynie blokowiska skalne. 
Piaskowce były przedmiotem eksploatacji w kilku niewielkich 
kamieniołomach. Piaskowce nachylone są pod niewielkim kątem 
do 10° w kierunku północnym i północno-wschodnim. Materiał 
budujący ławice to przede wszystkim średnio- i gruboziarnisty 
piasek, który zawiera rozproszone ziarna żwiru o średnicy ponad 
4 cm. Struktury sedymentacyjne w piaskowcach to głównie 
warstwowania przekątne typu płaskiego, które powstały w 
wyniku migracji riplemarków i fal piaskowych. W górnej części 
odsłonięć występują skamieniałości śladowe z grupy 
Ophiomorpha. Występujący tu piaskowiec nie przejawia 
obecności struktur sedymentacyjnych i jest silnie zbioturbowany. 
Piaskowce przechodzą ku górze w osady drobnoziarniste – 
mułowce wapniste (margle) i wapienie, na których została 
wybudowana wieś Czaple (brak odsłonięć). Skałki  występują po 
południowej stronie grzbietu i przyjmują formę niewysokich baszt 
skalnych. Formy te znajdują się na asymetrycznym progu 
morfologicznym, którego powstanie związane jest ze zjawiskami 
erozji i wietrzenia. Zjawiska te przyczyniły się do odsłonięcia 
piaskowców jako skał bardziej odpornych na wietrzenie od 
niżej- i wyżejległych skał drobnoziarnistych (mułowców 
wapnistych).  

Historia badań 
naukowych 

Stanowisko nie było jak dotąd przedmiotem szczegółowych 
badań naukowych. Szczegółowe informacje dotyczące utworów 
kredy synklinorium północnosudeckiego znajdują się w 
regionalnych opracowaniach ogólnych (spis literatury poniżej). 
Najobszerniejsza praca dotycząca utworów kredy synklinorium 
północnosudeckiego to monografia autorstwa Milewicza (1997). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Brak   
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Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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utworów epiwaryscyjskiej pokrywy osadowej w basenie 
północnosudeckim. [W:] Sudety Zachodnie: Od Wendu do 
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[W:] M. Ksiązkiewicz (red.) – Regionalna Gelogia Polski, tom III, 
Sudety, s. 178-281. Polskie Towarzystwo Geologiczne. 
 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o umiarkowanym potencjale edukacyjnym. 
Zagadnienia związane z sedymentologią i stratygrafią utworów 
kredy w synklinorium północnosudeckim. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Do Cygańskich Skał prowadzi nieoznakowana droga leśna od 
drogi asfaltowej łączącej Choiniec z Jasionkiem.  

 infrastruktura 
turystyczna  

Teren niezagospodarowany turystycznie. Przy grupie skalnej 
znajduję się jedynie tabliczka z nazwą informująca o kierunku 
dojścia do skał (przy lokalnej ścieżce edukacyjnej „Szlak 
kamiennych krzyży”. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 

 

Dokumentacja graficzna  

051_1. Niewielkie odsłonięcia piaskowców kwarcowych w grupie Cygańskich Skał. 

051_2. Odsłonięcie piaskowców kwarcowych w grupie Cygańskich Skał. 

051_3. Ściana niewielkiego kamieniołomu piaskowców, ok. 100 m na zachód od 
Cygańskich Skał. 

 

  




