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Informacje ogólne 

Nr obiektu 054 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

KOPKA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

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

Gmina Pielgrzymka 

Opis lokalizacyjny 
Wzniesienie (343 m n.p.m.) znajduje się ok. 1 km na północ od 
miejscowości Czaple (przysiółek Jasionek), na wschód od drogi 
asfaltowej prowadzącej z Czapli do Grodźca. Na górę 
prowadzą liczne nieoznakowane ścieżki. 

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

Odsłonięcia znajdują się w licznych kamieniołomach w części 
podszczytowej wzniesienia na obszarze o powierzchni ok. 0,3 
km2.   

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały osadowe  
Geomorfologia – izolowane wzniesienie o spłaszczonym 
wierzchołku 
Stratygrafia – ogniwo piaskowców z Żerkowic 

Rodzaj obiektu Izolowane wzniesienie, kamieniołomy 

Litologia Piaskowce kwarcowe 

Forma rzeźby terenu Izolowane wzniesienie, kamieniołomy 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny/antropogeniczne 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Wzniesienie Kopka znajduje się w obrębie jednostki 
geologicznej określanej jako synklinorium północnosudeckie, w 
podjednostce tektonicznej półrowu Jerzmanic. 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). Zalew morski, który miał miejsce w późnym 
cenomanie (późna kreda, ok. 98 milionów lat temu) objął niemal 
cały obszar dzisiejszego synklinorium. Płytkie morze kredowe, 
które zalało ten obszar było tzw. zbiornikiem 
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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. Utwory budujące 
wzniesienie Kopka zaliczane są do górnej części profilu utworów 
kredy (formacja z Rakowic Wielkich, ogniwo piaskowców z 
Żerkowic; Milewicz, 1985; Milewicz, 1997). 
Morfologicznie, garb Kopki jest przykładem wzniesienia – 
ostańca denudacyjnego, będącego pozostałością progu 
strukturalnego zbudowanego z piaskowców koniaku, 
ciągnącego się od doliny Bobru po dolinę Skory. Jego ciągłość 
została przerwana wskutek procesów erozyjno-denudacyjnych, 
a na wschód od Kopki forma progu zanika. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Piaskowce budujące wzgórze Kopka zaliczane są do koniaku 
(górne piaskowce ciosowe). Piaskowce eksploatuje się na złożu 
Nowa Wieś Grodziska II, obecnie w części szczytowej 
wzniesienia. Na stokach Kopki znajdują się również liczne, 
opuszczone kamieniołomy. Na ich ścianach bardzo dobrze 
widoczne są powierzchnie uławicenia piaskowców nachylone 
nieznacznie (ok. 5-20°) w kierunku północno-wschodnim. 
Ponadto w obrębie ławic piaskowców o miąższości od 1 do 3 m 
widoczne są zestawy warstwowań przekątnych typu płaskiego. 
Powstały one w wyniku przemieszczania (migracji) form dna typu 
fal piaskowych i diun w przybrzeżnym środowisku płytkiego, 
kredowego zbiornika morskiego (Leszczyński, 2018). Nachylenie 
warstwowań w obrębie tych form wskazuje na transport 
piaszczystego materiału w kierunku zachodnim i północno-
zachodnim. W kamieniołomach odnaleziono również liczne 
skamieniałości śladowe, wskazujące na płytkomorskie 
środowisko sedymentacji (Chrząstek i Wypych, 2018; Chrząstek i 
in., 2018). Ze względu na dużą wysokość ścian kamieniołomów na 
Kopce można prześledzić również zjawiska tektoniczne. 
Widoczna jest sieć wzajemnie prostopadłych spękań 
przecinających piaskowce (tzw. spękania ciosowe). Spękania 
mają orientację NE-SW i NW-SE i są nachylone pod wysokim 
kątem, dochodzącym czasami do 90°. To właśnie obecność 
takich spękań, umożliwiająca dzielenie piaskowców na niemal 
prostopadłościenne bloki spowodowała, że surowiec ten znalazł 
szerokie zastosowanie w budownictwie. 

Historia badań 
naukowych 

Kamieniołomy na Kopce były przedmiotem szczegółowych 
badań naukowych z zakresu sedymentologii (Leszczyński, 2018) i 
paleontologii (Chrząstek i Wypych, 2018; Chrząstek i in., 2018). 
Najobszerniejsza praca dotycząca utworów kredy synklinorium 
północnosudeckiego to monografia autorstwa Milewicza (1997). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Brak   

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Chrząstek, A., Wypych, M., 2018. Coniacian sandstones from the 
North Sudetic Synclinorium revisited: palaeoenvironmental and 
palaeogeographical reconstructions based on trace fossil 
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[W:] M. Książkiewicz (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 wysokim potencjale edukacyjnym. Liczne 
kamieniołomy (czynne i nieczynne) pozwalają prześledzić 
zjawiska związane z sedymentologią i tektoniką utworów kredy. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Na Kopkę prowadzą liczne, nieoznakowane drogi leśne. W 
okolicach czynnych kamieniołomów niebezpieczeństwo podczas 
robót strzałowych. Zwiedzanie kamieniołomów możliwe jest 
dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli.  

 infrastruktura 
turystyczna  

Teren częściowo zagospodarowany  turystycznie. Na szczyt 
prowadzi ścieżka geoturystyczna (nieoznakowana, z tablicami) 
„Spacer po dnie morza kredowego”. Na ścieżce prowadzącej 
od centrum miejscowości („Kamienny Skwerek” przy świetlicy 
wiejskiej) znajduje się 5 tablic edukacyjnych. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Zniszczenie ścian kamieniołomów wskutek eksploatacji. Niektóre 
nieczynne wyrobiska ulegają postępującemu zasypaniu 
śmieciami i zarastaniu. 

 

Dokumentacja graficzna  

054_1. Czynne kamieniołomy na szczycie Kopki. 

054_ 2. Nieczynny kamieniołom w zachodniej części Kopki. 

054_3. Warstwowania przekątne w piaskowcach budujących Kopkę (nieczynny 
kamieniołom w zachodniej części wzgórza). 




