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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 052 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

OSTRZYCA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

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

Gmina Pielgrzymka 

Opis lokalizacyjny 

Wzniesienie znajduje się w zachodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, wyrastając ze zrównanej wyżynnej powierzchni 
tej części regionu, na międzyrzeczu Bobru i Skorej. Odległość 
wierzchołka od centrum wsi Proboszczów (kościół) wynosi 2,3 km 
na WSW. 

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

Wysokość wierzchołka – 501 m n.p.m. Rozmiary całego 
wzniesienia: długość podstawy – około 700 m (w osi W–E), 
szerokość (w osi N–S) – około 500 m. Powierzchnia partii 
szczytowej, zbudowanej z bazaltu (powyżej systemu okopów) – 
około 7,6 ha, przy długości obwodu 1 km. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Wulkanizm 
Litologia – bazalt 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna, rzeźba peryglacjalna 

Rodzaj obiektu Wzgórze 

Litologia Bazalt 

Forma rzeźby terenu 
Nek (ostańcowe wzgórze twardzielcowe odsłaniające dawny 
komin wulkaniczny) oraz drobniejsze formy rzeźby: skałki 
stokowe, usypiska grawitacyjne 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Forma naturalna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Ostrzyca (501 m) jest jednym z kilku ostańcowych wzniesień 
bazaltowych wznoszących się ponad zrównaną wierzchowinę 
zachodniej części Pogórza Kaczawskiego, częściowo przykrytą 
utworami lodowcowymi. Jest równocześnie wzniesieniem 
najbardziej wyrazistym w krajobrazie, o największej wysokości 
względnej, około 150 m. Ma charakter twardzielcowy, 
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wynikający z większej odporności bazaltów na wietrzenie w 
stosunku do występujących wokół skał osadowych dolnego 
permu: piaskowców i zlepieńców.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Ostrzyca jest przykładem neku, czyli wzniesienia 
twardzielcowego. Znaczna wysokość względna, sięgająca 150 
m, wynika z dużych różnic w odporności między bazaltem a 
otaczającymi skałami osadowymi. Najcenniejszymi elementami 
przyrody nieożywionej na Ostrzycy są bazaltowe usypiska 
(gołoborza), powstałe wskutek wietrzenia mechanicznego 
wychodni (skałek) bazaltowych, odpadania fragmentów 
skalnych, gromadzenia na stoku i powolnego przemieszczania. 
Usypiska na stoku o wystawie południowej są w dużej mierze 
nieporośnięte i niestabilne, poszczególne płaty mają do 40 m 
długości i 30 m szerokości. Budujące je elementy bazaltowego 
gruzu mają od 10 do 30 cm długości. Grubość pokryw gruzowo-
głazowych wynosi przynajmniej 2 m. Powstanie i rozwój usypisk 
wiąże się głównie z warunkami środowiska peryglacjalnego w 
plejstocenie, ale niedawne badania dendrochronologiczne 
wskazują, że na ograniczoną skalę nadbudowa usypisk i ich ruch 
w dół stoku zachodzą także w warunkach współczesnych. 
Skałki szczytowe i stokowe ujawniają dobrze wykształconą 
oddzielność słupową (cios termiczny), z odległościami między 
spękaniami rzędu 15–30 cm. Powierzchnie spękań są 
zorientowane w różnych kierunkach, co skutkuje różną rzeźbą 
form skalnych na stokach, od powierzchni pochylonych zgodnie z 
nachyleniem stoku po pionowe progi i urwiska w sytuacji, gdy 
słupy zapadają do środka wzniesienia. Pojedynczych większych 
form skałkowych na stokach Ostrzycy jest kilkanaście. 
Wierzchołek Ostrzycy jest bardzo dobrym punktem widokowym, 
z panoramą obejmującą kierunek wschodni i południowy. Dobrze 
widoczny jest z niej ogólny charakter rzeźby Pogórza, a także 
inne twardzielcowe wzniesienia zbudowane z bazaltów (m.in. 
Wilkołak) 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. Badania 
geomorfologiczne prowadził w latach 80. XX w. K. Maciejak 
(niepublikowana praca magisterska), dokonując szczegółowej 
charakterystyki form skalnych i rumowisk bazaltowych. W latach 
2009–2011 badania prowadziła J. Remisz, określając dynamikę 
pokryw usypiskowych m.in. metodami dendrochronologicznymi. 
Ostrzyca była wielokrotnie wzmiankowana w opracowaniach 
popularno-naukowych i geoturystycznych.  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Biologiczne – Wysokie wartości botaniczne znalazły 
odzwierciedlenie w prawnej ochronie najwyższych partii 
wzniesienia jako rezerwatu przyrody o powierzchni 3,81 ha, 
ustanowionego w 1962 r. dla ochrony porastającego najwyższe 
partie wzniesienia lasu odroślowego z jaworem, klonem, lipą i 
wiązem jako gatunkami przewodnimi, a także bardzo bogatej 
flory. Równolegle przedmiotem ochrony są gołoborza 
bazaltowe. 
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Historyczne – pozostałości dawnego zagospodarowania 
turystycznego (kamienne schody prowadzące na wierzchołek, 
ruiny gospody) oraz umocnień ziemnych (okopów) z czasów 
schyłku II wojny światowej. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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Grocholski A., Jerzmański J., 1975. Zabytki paleowulkanizmu na 
Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody. Ochrona Przyrody, t. 
40, s. 291–340. 
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Remisz J., Bijak S., 2011. Stoki usypiskowe Ostrzycy i ich aktywność 
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Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt jest najbardziej charakterystycznym wzniesieniem 
wulkanicznym Pogórza Kaczawskiego, jednak możliwości 
wykorzystania do celów edukacyjnych są ograniczone przez 
dwie okoliczności: (a) odległość od najbliższego miejsca 
parkingowego dla autobusów (centrum wsi) jest dość znaczna – 
dojście na wierzchołek zajmuje około 50 minut; (b) zasady 
ochrony przyrody obowiązujące na terenie rezerwatu 
wykluczają swobodne zejście ze znakowanego szlaku, podczas 
gdy unikatowe bazaltowe gołoborza są jedynie częściowo 
widoczne.  

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Dostępność obiektu regulują zakazy i nakazy obowiązujące w 
rezerwatach przyrody. Dopuszczalne jest poruszanie się 
wyłącznie po znakowanych szlakach – na szczyt prowadzi 
znakowana ścieżka, ale większość gołoborzy pozostaje z niej 
niewidoczna, podobnie jak i najbardziej interesujące formy 
skałkowe. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Stokami Ostrzycy prowadzą znakowane szlaki turystyczne z 
Proboszczowa, Bełczyny, Radomiłowic i Twardocic. Na szczyt 
prowadzi specjalny szlak dojściowy. Przy skrzyżowaniu szlaków 
zagospodarowane miejsce odpoczynku, większe przy parkingu 
dla samochodów osobowych u wschodniego podnóża 
wzniesienia. Brak infrastruktury edukacyjnej 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Nie stwierdzono – objęcie ochroną rezerwatową wyklucza 
przyszłe przekształcenia antropogeniczne, które naruszyłyby 
integralność i walory przyrodnicze miejsca. 
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Dokumentacja graficzna  

052_1 Stożek Ostrzycy – widok od południa. 

052_2 Ostańcowe skałki bazaltowe i rumowiska głazowe (gołoborza) na stoku 
południowym. 

052_3 Stromo nachylone usypiska rumoszu bazaltowego na stoku południowym. 

  




