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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Dawid Białek 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 012 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

ŚWINY – SKAŁY OKRUCHOWE  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16˚6’38.66’’ Szerokość: 50˚56’19.13’’ 

Gmina Bolków 

Opis lokalizacyjny 
około 100 m. na południe od zamku Świny; południowe i 
południowo-zachodnie zbocza wzgórza na którym posadowiony 
jest zamek. W pobliżu domu nr 46. 

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

Długość  - 70 m 
Wysokość – 30 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – gruboklastyczne skały okruchowe; 
sedymentologia – środowisko depozycji osadów 
gruboklastycznych;  geomorfologia – wzgórze twardzielcowe, 
sucha dolinka 

Rodzaj obiektu Naturalne odsłonięcia skalne 

Litologia Zlepieńce 

Forma rzeźby terenu Skałki stokowe 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Skały górnej części profilu stratygraficznego Gór Kaczawskich, 
zwanej laramijskim piętrem strukturalnym, początkowo 
deponowane były w zapadlisku śródgórskim, powstałym w 
efekcie orogenezy waryscyjskiej. Ich depozycja rozpoczęła się w 
późnym karbonie, a osady podobnym charakterze powstawały 
do końca czerwonego spągowca. Były to osady w głównej 
mierze silikoklastyczne ze znacznym udziałem wulkanitów, 
powstałe w środowisku lądowym. Znaczna miąższość średnio- i 
gruboklastycznych sekwencji skał jest wynikiem szybkiej erozji 
świeżo wypiętrzonego pasma górskiego. Osady te gromadzone 
były w brzeżnych partiach zapadliska śródgórskiego, na 
piedmontowych stożkach aluwialnych. W części centralnej tego 
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zapadliska, w środowisku rzecznym i jeziornym, osadzany był 
materiał drobniejziarniste.  W odsłonięciu widoczne są skały 
należące prawdopodobnie do spągowej części formacji z 
Wielisławki, której wiek określa się na środkową i wyższą część 
autunu. Inwentarz skalny tej formacji tworzą przede wszystkim 
skały wulkanogeniczne i podrzędnie okruchowe skały klastyczne. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

W odsłonięciu widoczne są grubo- i średnioziarniste zlepieńce o 
luźnym szkielecie ziarnowym. Otoczaki, o rozmiarach 
dochodzących do 0,5 m, są bardzo słabo obtoczone. Są to 
przede wszystkim okruchy zieleńców, a także fragmenty innych 
skał metamorficznych i kwarcu żyłowego. Ławice mają 
miąższości przekraczające 1m i nie wykazują struktur 
wewnętrznych. Na granicach części ławic widoczne są soczewy 
gruboziarnistych piaskowców. Skały te są interpretowane jako 
osad gęstych spływów kohezyjnych (Mastalerz, 1993). Wychodnie 
skalne znajdują się w  suchej dolince o cechach przełomu. 
Wzgórze na zboczach którego znajdują się skałki, ma charakter 
wzgórz twardzielowego gdyż jego górne partie zbudowane są z 
odpornych na wietrzenie riolitów. 

Historia badań 
naukowych 

Skały te były opisywane w materiałach towarzyszących 
sporządzonej w 1929r. przez Zimmermanna i Haacka pierwszej 
szczegółowej mapie geologicznej tego obszaru. Wzmiankowane 
są również w wielu pracach traktujących o dolnopermskich 
osadach klastycznych (Scupin, 1923, Milewicz, 1973, 1985). 
Stanowisko to było wizytowane i zostało opisane w materiałach 
towarzyszących  2 Krajowemu Spotkaniu Sedymentologów 
(Mastalerz, 1993) 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W pobliżu znajdują się ruiny zamku Świny, wzmiankowanego już 
na początku XII w., w obecnym kształcie pochodzącego z XIV–
XVII w. oraz zabytkowy kościół św. Mikołaja na podzamczu, z 
bogatym renesansowym wyposażeniem wnętrza. 
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Inne uwagi Brak 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt pozwala na zapoznanie się z zagadnieniami depozycji 
skał klastycznych w środowisku lądowym. Ciekawy Interesujący 
również pod względem geomorfologicznym. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Łatwodostępny, w pobliżu drogi i parkingu. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Powyżej skałek, grzbietem wzniesienia przebiega czerwony 
szlak turystyczny z Bolkowa przez Świny, Groblę do Myśliborza.  
Na odcinku od Bolkowa do Świn towarzyszy mu także zielony 
Szlak Zamków Piastowskich 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Strome zbocze i zarastanie przez roślinność 

 

Dokumentacja graficzna  

012_1 Fragment ściany skalnej za domem nr 46 

012_2 Skałka z dobrze widoczną granicą ławic 

012_3 Gruboklastyczne skały osadowe z zaznaczającym się uporządkowaniem 
wyrażonym ułożeniem dłuższych osi największych otoczaków 

 

  




