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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 118 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

DIABLAK 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°55’48’’ Szerokość: 51°04’27’’ 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 

Kulminacja Diablaka znajduje się w północnej części Pogórza 
Kaczawskiego i wyrasta z krawędzi progu piaskowcowego 
(kuesty) ciągnącego się na wschód od przełomu Kaczawy w 
Krzeniowie po Łysankę. Odległość od centrum miejscowości 
Wilków Osiedle – 1,5 km na południowy zachód. 

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

Długość grani skalnej – około 150 m, wysokość urwisk skalnych – 
do 20 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Wulkanizm 
Litologia – bazalt 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Grupa form skalnych 

Litologia Bazalt (kenozoik) i porwaki piaskowca (górna kreda) 

Forma rzeźby terenu Skalny grzbiet natury twardzielcowej 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Forma naturalna 
W południowej części podcięcie dawnym wyrobiskiem 
kamieniołomu – forma antropogeniczna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Diablak (390 m) jest mało wyraźną kulminacją na czole kuesty 
zbudowanej z piaskowca kredowego, zbudowaną z bazaltu, 
natomiast w kierunku południowym przechodzi w wyraźny 
grzbiet, odcinkami o charakterze wysokiej skalistej grani 
podciętej urwiskami do 20 m wysokości. Ilustruje różnice 
odpornościowe między twardszą skałą wulkaniczną (bazaltem) i 
miękkimi skałami osadowymi (piaskowcem). 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Skalista grzęda Diablaka wyrasta z piaskowcowego grzbietu na 
południe od Wilkowa, wznosząc się stromo na doliną Wilczej. W 
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kierunku południowym zwiększa wysokość i kończy się pionowym 
urwiskiem o wysokości ponad 20 metrów. W obrębie 
bazaltowych urwisk są doskonale widoczne słupy bazaltowe w 
orientacji pionowej i pochylonej, powstałe wskutek ochładzania i 
zastygania lawy. Geologiczną formą występowania bazaltu w 
tym miejscu jest pionowa żyła o rozciągłości ponad 100 m, przy 
szerokości zaledwie kilkunastu metrów. Wyjątkowym obiektem 
jest wtopiony w lawę porwak piaskowca o długości około 1,5 m, 
odsłonięty w dawnym wyrobisku podcinającym południowe 
zakończenie grani, wyróżniający się na tle bazaltu jasną barwą. 
Porwak wykazuje słupkową oddzielność, przy czym słupki mają 
tylko kilka centymetrów średnicy. Porwak to fragment skały, 
przez którą przebijała się lawa bazaltowa, oderwany od ściany 
komina. Po znalezieniu się w lawie uległ ogrzaniu, a ostygając 
popękał w sposób typowy dla stygnącej lawy. W tym przypadku, 
ponieważ jest to porwak piaskowca kredowego, a więc skały 
naturalnie występującej powyżej miejsca obecnego 
występowania, musiał on po oderwaniu pogrążyć się w lawie i 
opaść w niższe partie przewodu prowadzącego bazalt ku górze. 
Miejsc tego typu w Sudetach jest bardzo mało. Z grzędy 
Diablaka rozciągają się rozległe widoki na Pogórze Kaczawskie, 
Góry Kaczawskie, po Karkonosze. 

Historia badań 
naukowych Dokładne badania nie były prowadzone. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Migoń P., 2014. Atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów, 100 s. 

Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt bardzo cenny z punktu widzenia geologiczno-
geomorfologicznego, ilustrujący problematykę różnorodności 
form występowania bazaltu (żyła bazaltowa), związków z 
rzeźbą terenu i genezy porwaków w skałach wulkanicznych. 
Wykorzystanie ograniczone przez brak oznakowanego dojścia i 
trudny teren w obrębie geostanowiska. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Brak formalnych ograniczeń dostępu. Konieczność zachowania 
ostrożności przy poruszaniu się po skalnej grani i na stromo 
nachylonych stokach. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Walory geologiczno-geomorfologiczne obiektu będą 
ograniczane wskutek rozrostu roślinności. 
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Dokumentacja graficzna  

118_1 Grzebień skalny Diablaka – część osiowa. 

118_2 Doskonale wykształcone, regularne słupy bazaltowe na Diablaku. 

118_3 Porwak piaskowca kredowego w bazalcie, z rzadkim w Sudetach ciosem 
słupkowym. 

  




