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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 

Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 117 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

DOLINA DRĄŻNICY – WILCZA JAMA, NIEDŹWIEDZIA JAMA, 
SKALNY WODOSPAD 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°54’09’’ 
 Szerokość: 51°06’23’’ 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 

Drążnica jest prawobrzeżnym dopływem Kaczawy, ze źródłami 
powyżej Wilkowa i ujściem w Jerzmanicach-Zdroju. Opisywane 
obiekty geomorfologiczne znajdują się w dolnym odcinku doliny, 
powyżej drogi Złotoryja – Świerzawa, w odległości 100–250 m 
od niej w kierunku wschodnim. 

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

Zbocze doliny Drążnicy, w obrębie którego powstały formy 
skalne, ma około 300 m długości, przy wysokości do 30 m. 
Wielkość schronisk podskalnych: Wilcza Jama – 7 m długości, 2 m 
wysokości; Niedźwiedzia Jama – szerokość otworu wejściowego 
12 m, głębokość do 3 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Geomorfologia – rzeźba denudacyjna, jaskinie niekrasowe 
Litologia – piaskowiec 

Rodzaj obiektu Schroniska podskalne i formy erozyjne w obrębie urwiska 
piaskowcowego 

Litologia Piaskowiec, zlepieniec (górna kreda – piętro turon) 

Forma rzeźby terenu Strome zbocze doliny 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekty naturalne, z drobnymi ingerencjami antropogenicznymi 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Drążnica w dolnym biegu wcina się w łagodnie nachylone, 
zwrócone ku sobie zaproża dwóch progów strukturalnych 
założonych na warstwach kredowych w obrębie synkliny 
Leszczyny. Wcios nie jest głęboki, około 30 m głębokości, ale 
północne zbocza są bardzo strome (rzędu 30°). W obrębie 
północnego zbocza erozja odsłoniła odporniejszą warstwę 
piaskowca z wkładką zlepieńców, gdzie selektywne wietrzenie i 
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inne procesy powierzchniowe doprowadziły do utworzenia 
dwóch schronisk podskalnych (Wilcza Jama, Niedźwiedzia Jama) 
i progu skalnego określanego mianem Skalnego Wodospadu. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Opis odnosi do trzech wspomnianych wyżej form selektywnego 
wietrzenia i erozji: 
Wilcza Jama – jest przykładem schroniska podskalnego 
rozwiniętego na przecięciu mniej odpornej warstwy zlepieńca w 
obrębie piaskowców oraz pionowego spękania. Procesami, 
które przyczyniły się do powstania schroniska, były szybsze 
wietrzenie zlepieńca, wynikające z jego większej porowatości i 
luźniejszego upakowania ziaren, co sprzyja wietrzeniu 
mrozowemu, oraz sufozja, czyli wypłukiwanie ziaren piasku i 
spoiwa wzdłuż spękań przez wodę krążącą w masywie skalnym. 
Otwór wejściowy znajduje się na półce skalnej, ma trójkątny 
obrys, a schronisko kontynuuje się w głąb ściany na długości 7 m. 
Niewykluczone, że zostało częściowo powiększone 
antropogenicznie.  
Niedźwiedzia Jama – znajduje się około 100 m wyżej w górę 
doliny i jest przykładem prostej niszy podskalnej o horyzontalnym 
przebiegu, nawiązującym do poziomo zalegającej mniej 
odpornej warstwy zlepieńca. Nisza ma około 12 m długości i 
sięga na 3 m w głąb masywu skalnego, przy stopniowo 
malejącej wysokości. 
Skalny Wodospad – jest przykładem formy erozyjnej, utworzonej 
przez epizodycznie płynący strumień, rozcinający zbudowane z 
piaskowca zbocze doliny. W osi płytkiego wciosu wytworzył się 
próg skalny o wysokości 2 m, poniżej którego znajduje się 
wyraźne, koliste zagłębienie eworsyjne, częściowo zasypane 
piaskiem i martwymi szczątkami roślin. W okresie zimowym 
wypływy wody ze szczelin i powierzchni międzywarstwowych 
powodują tworzenie się efektownych lodospadów. Skalny 
Wodospad jest zapewne formą reliktową, która powstała w 
innych warunkach klimatycznych, gdy strumień niósł więcej wody 
i miał charakter cieku stałego, a przynajmniej okresowego. 

Historia badań 
naukowych 

Schroniska skalne były znane od dawna i wzmiankowane w 
literaturze turystycznej, natomiast w piśmiennictwie naukowym 
nie doczekały się one pogłębionego opisu i nie były 
przedmiotem szczegółowych badań. Nieco szersze opisy 
znajdują się w pracach Kowalski (1954) oraz Maciejak, Migoń 
(1990). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W sąsiedztwie elementy dziedzictwa przemysłowego: dawna 
pochylnia wykorzystywana do transportu bloków bazaltu z 
kamieniołomu na Wilkołaku do zakładu przeróbczego przy 
drodze Złotoryja – Świerzawa oraz pozostałości tego zakładu 
tuż powyżej wspominanej drogi. 
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Inne uwagi Od 1991 r. obiekt jest chroniony jako pomnik przyrody „Trzy 
jaskinie” 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt predysponowany do wykorzystania do celów 
edukacyjnych z powodu interesującej problematyki, walorów 
krajobrazowych i niewielkiej odległości od drogi i parkingu. 
Możliwości wykorzystania ogranicza natomiast stan ścieżki 
doprowadzającej do obiektu, zwłaszcza podczas mniej 
korzystnych warunków pogodowych. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt dostępny bez formalnych ograniczeń. Wąska, częściowo 
zniszczona ścieżka prowadząca nad stromym zboczem doliny 
wpływa ujemnie na bezpieczeństwo osób odwiedzających. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Wszystkie trzy obiekty leżą przy zielonym szlaku turystycznym 
prowadzącym z Jerzmanic-Zdroju do Wilkowa. Brak innych 
elementów infrastruktury turystycznej.  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Naturalnym zagrożeniem dla odwiedzających jest postępująca 
erozja powierzchni ścieżek. Bliskość miejscowości powoduje, że 
realnym zagrożeniem jest zaśmiecenie terenu i niszczenie 
powierzchni skalnych (w miękkim piaskowcu można łatwo drążyć 
napisy). 

 

Dokumentacja graficzna  

117_1 Wilcza Jama w dolinie Drążnicy. 

117_2 Niedźwiedzia Jama w dolinie Drążnicy. 

117_3 Skalny Wodospad w dolinie Drążnicy. 

  




