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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Dawid Białeki 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 018 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

TACZALIN - KWARCOWE WZGÓRZE 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16˚18’55.43’’E Szerokość: 51˚09’11.98’’N 

Gmina Legnickie Pole 

Opis lokalizacyjny Na N od drogi pomiędzy Biernatkami a Taczalinem, około 250 m 
przed pierwszymi, wschodnimi zabudowaniami Taczalina 

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

Długość wyrobiska– 400 m 
Szerokość – 130 m 
Głębokość kamieniołomu – zmienna, do 15 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Mineralogia – kwarc hydrotermalny 

Rodzaj obiektu Kamieniołom obecnie nieeksploatowany, przewidziany do 
ponownego otwarcia w czerwcu 2019 

Litologia Żyła kwarcu hydrotermalnego 

Forma rzeźby terenu Twardzielcowy grzbiet zbudowany z kwarcu, w obrębie którego 
założono kamieniołom.  

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Kamieniołom założony został w żyle kwarcowej przecinającej 
skały masywu Wądroża Wielkiego (gnejsy i granitognejsy) oraz 
skały otaczające ten masyw – łupki kwarcytowe, grafitowe i 
szarogłazowe (Czyżowa, Majerowicz, 1965; Berezowska, 
Berezowski, 1979). Zdaniem Berezowskiej i Berezowskiego (1979) 
żyły te są utworami hydrotermalno-metasomatycznymi, 
związanymi z magmatyzmem karbońsko-permskim i 
zlokalizowanymi na zluźnieniach tektonicznych. Żyła w 
Taczalinie, największa spośród kilku występujących w okolicy, 
ma generalnie bieg WNW-WSE i zapada pod katem 700 na NW. 
Jej  długość wynosi ok. 1 km, a szerokość do 35 m. Żyła znajduje 



57 
 

się pod nadkładem utworów czwartorzędowych, a miejscami 
prawdopodobnie paleogenu i neogenu (Czyżowa, Majerowicz, 
1965). 
Pod względem geomorfologicznym kamieniołom znajduje się w 
obrębie grzbietu twardzielcowego o przebiegu WNW–ESE, 
tożsamym z biegiem żyły kwarcowej. Powstanie zawdzięcza on 
większej odporności kwarcu na wietrzenie, względem 
okolicznych skał metamorficznych. Wysokość względna grzbietu 
wynosi około 15 m, przy czym amplituda rzeźby w skałach 
zwięzłych była większa, a została zmniejszona wskutek 
osadzenia utworów czwartorzędowych pochodzenia 
lodowcowego w obniżeniach terenowych. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Skałę widoczną w odsłonięciu cechuje bardzo duża 
jednorodność składu mineralnego – w ponad 97% zbudowana 
jest z kwarcu. Akcesorycznie występują w niej serycyt i kaolinit. W 
formie wpryśnięć, o wielkości do 1 cm, spotykany jest piryt. Jego 
większe koncentracje odnotowano na powierzchniach szczelin i 
w strefach brzeżnych żyły. Miejscami skała zabarwiona jest 
rozproszonymi wodorotlenkami żelaza na kolor żółty lub 
brunatny. Badania mikroskopowe ujawniły obecność szeregu 
kolejnych minerałów akcesorycznych takich jak tytanit, ksenotym, 
cyrkon, galena, sfaleryt, a także złoto i domieszki srebra 
(Wołkowicz, 2015). 
Ze względu na cechy strukturalno-teksturalne Wołowicz (2016) 
wyróżniła tu cztery typy skalne: 
––skałę kwarcową o strukturze nierównokrystalicznej, 
––kwarc żyłowy w zrostach heterogranularnych, 
––skałę drobnokrystaliczną, porowatą z dużymi kryształami 
kwarcu, 
––kwarc żyłowy w zrostach wielkokrystalicznych. 
Kopalina może być wykorzystywana dla potrzeb hutnictwa, 
ceramiki szlachetnej, przemysłu szklarskiego, wyrobu porcelany 

Historia badań 
naukowych 

Choć żyły kwarcowe były od dawna obiektem zainteresowania 
ze względu na ich związek z występowaniem złota na przedpolu 
Sudetów, to długo czekały na opracowanie ściśle naukowe. Ich 
opis znaleźć można w materiałach towarzyszących pierwszej 
mapie geologicznej tego obszaru, sporządzonej przez Tietzego 
w 1925 roku. Informacje na ich temat można znaleźć także w 
artykule Uberny (1959). Pierwsze ścisle petrograficzne i 
mineralogiczne opracowanie zawdzięczmy Czyżowej i 
Majerowiczowi (1965). Wiedza mineralogiczna na ich temat 
została znacząco wzbogacona dzięki pracom  K. Wołkowicz 
(2005, 2015,2016) oraz Kozłowskiego i Metza (1990). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Żyła ta i  pobliskie żyły, znane z  okolic Wądroża Wielkiego i 
Mikołajowic, stanowiły źródło dla złota pozyskiwanego w 
złotonośnych żwirowiskach już w XIV w.  Wzmiankę o kwarcu i 
złocie z Mikołajowic zamieścił Staszic w swej pracy „O 
ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” . 
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pozycje) 

Berezowska B., Berezowski Z., 1979b — Objaśnienia do 
szczegółowej mapy Sudetów. Arkusz Wądroże Wielkie, 84 str. 



58 
 

Czyżowa T., Majerowicz A., 1965 — Wstępne wiadomości o złożu 
kwarcu w Taczalinie k. Legnicy. Prz. Geol. 13, 4: 151–155. 
Kozłowski A., Metz P., 1990 — Fluid inclusion studies in quartz from 
the reportedly gold-bearing veins from Lower Silesia. European 
Journal of Mineralogy, 2, 1: 139.  
Tietze O., 1925 — Erläuterungen zu BlattWahlstatt. Geol. Karte v. 
Preussen und benachbarten deutchen Ländern 1:25 000. Lief. 
222. Preuss. Geol. Landesanst. Berlin. 
Uberna  J., 1959 — Kaolin i żyły kwarcowe w rejonie Wądroża 
Wielkiego. Prz. Geol., 7, 12: 536–537. 
Wołkowicz K., 2005 — Ślady przeszłości w sudeckich kwarcach 
żyłowych. Prz. Geol., 53, 4: 349.Wołkowicz K., 2015 — Minerały 
akcesoryczne w skale kwarcowej rejonu Wądroża Wielkiego 
(Blok Przedsudecki) – wstępne dane. Biul. Państw. Inst. Geol., 464: 
79–90. 
Wołkowicz K., 2016 —Petrograficzne odmiany skały kwarcowej z 
rejonu Wądroża Wielkiego (blok przedsudecki) w nowych 
odsłonięciach. Biul. Państw. Inst. Geol., 466: 343–360. 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt polecany osobom zainteresowanym mineralogią 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Kamieniołom należy do lubińskiego Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń Rebeka, stanowiącego część konsorcjum KGHM Polska 
Miedź. Okresowo eksploatowany. Wstęp na teren kamieniołomu 
możliwy po uzyskaniu zgody właściciela. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Zagrożenia wynikające z obecności stromych, kilkumetrowych 
ścian, w znacznej mierze zapełźniętych. Po ponownym 
uruchomieniu kamieniołomu pojawią się także zagrożenia 
związane z ruchem dużych maszyn na terenie obiektu. 

 

Dokumentacja graficzna  

018_1 Widok na wyrobisko kamieniołomu od strony południowej 

018_2 Fragment szczotki kwarcowej 

018_3 Krzyształy kwarcu hydrotermalnego z Taczalina 

  




