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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Krzysztof Starzec  
 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 019 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

SZTOLNIA RUDOLF 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16° 4'51.17"E Szerokość: 51° 3'43.41"N   

Gmina Męcinka 

Opis lokalizacyjny 
Otwór sztolni znajduje się przy „Drodze kalwaryjskiej” 
oznaczonej zielonym szlakiem, biegnącej od Męcinki na górę 
Górzec (ok. 1,5 km od centrum wsi)  

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

Otwór wejściowy sztolni ma wysokość ok. 1.8 m, a szerokość 1,5 m. 
Początkowy korytarz sztolni o półkolistym stropie posiada 
obudowę kamienną i betonową. Całkowita długość korytarzy 
sztolni na trzech poziomach wynosi ok. 900 m 
(www.geoturystyczna.pl). Sztolnia zagłębia się w NE zbocze 
Górzca, o wysokości 445 m n.p.m.  

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały metamorficzne oraz magmowe skały wylewne 
Stratygrafia – skały orogenezy waryscyjskiej oraz kenozoiczne 
zjawiska wulkaniczne 
Geomorfologia – pozostałość po kominie wulkanicznym w formie 
stożkowatego wzgórza 

Rodzaj obiektu Sztolnia 

Litologia Fyllity serycytowo-kwarcowe oraz skały wylewne z grupy bazaltu 

Forma rzeźby terenu Bazalty góry Górzec tworzą stożek powulkaniczny, a na ich 
zboczach rozwinięte są gołoborza zbudowane z tych skał   

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Sztolnia Rudolf – geneza antropogeniczna (obiekt górniczy), 
góra Górzec – naturalne odsłonięcia i gołoborza 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Obszar, w którym zlokalizowana jest sztolnia, bezpośrednio 
przylega od SW do sudeckiego uskoku brzeżnego (jej otwór 
wejściowy leży prawie na linii tego uskoku). Obszar ten jest więc 
usytuowany w obrębie metamorfiku Kaczawskiego, którego 
paleozoiczne utwory uformowane są w jednostki o charakterze 
płaszczowin. Na SW od wspomnianego uskoku utwory 
staropaleozoiczne ukazują się bezpośrednio na powierzchni. 
Należą one do tzw. jednostki Chełmca (Jerzmański, 1969; 



60 
 

Cymerman, 2004), stanowiącej jeden z elementów 
płaszczowinowych metamorfiku kaczawskiego. Została ona 
ukształtowana głównie podczas orogenezy waryscyjskiej 
(Baranowski i in., 1987, 1990, Seston i in., 2000; Kryza i Muszyński, 
2003) i należy do tzw. jednostek allochtonicznych, które 
nasuwały się ze wschodu na zachód.  
Młodsze etapy deformacji waryscyjskiej w metamorfiku 
kaczawskim zaznaczyły się m.in. rozwojem spękań wypełnionych 
kwarcem, kalcytem lub chlorytami, rzadziej epidotem. Część żył 
pod wpływem działania wód hydrotermalnych uzyskałą bogatą 
mineralizacją polimetaliczną (Jerzmański, 1963; Urbański et al., 
2016).    
Lokalnie na omawianym obszarze występują znacznie młodsze 
elementy, tj. kenozoiczne bazalty. Z tych skał zbudowana jest 
m.in. góra Górzec. Należą one do tzw. bazaltowej formacji 
Dolnego Śląska, która stanowi element środkowoeuro-pejskiej 
prowincji wulkanicznej rozciągającej się na długości ok. 700 km 
między Bramą Morawską na wschodzie po dolinę Renu na 
zachodzie. Bazalty z góry Górzec znajdują się w jednym z trzech 
głównych rejonów bazaltowych na Dolnym Śląsku, tj. w rejonie 
Legnica-Jawor-Złotoryja.   
Na podstawie badań izotopowych ustalono, że wylewy lawy 
bazaltowej odbywały się w dwóch przedziałach czasowych: 
33,4–18,5 mln lat (eocen/oligocen–wczesny miocen) oraz 5,5–
3,8 mln lat (pliocen) (Birkenmajer i in., 2002, 2004, Pécskay i in., 
2004).   

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Sztolnia Rudolf jest wydrążona w obrębie skał metamorficznych 
starszego paleozoiku. Są to głównie fyllity serycytowo-
kwarcowe, miejscami łupki kwarcowe. Skład mineralny fyllitów 
stanowią głównie serycyt, kwarc i skalenie (albit), 
impregnowane żelazistym pigmentem. Łupki powstałe z 
przeobrażenia mułowców, iłowców i piaskowców cechują się 
laminacją, odpowiadającą pierwotnej laminacji 
sedymentacyjnej. Są zwykle zbudowane z ciemniejszych lamin 
ilastych i jaśniejszych mułkowych lub nielaminowane, 
odznaczające się jedynie liściastą oddzielnością. Łupki w stanie 
świeżym są szarobiałe, ale po zwietrzeniu przyjmują barwę 
jasnobrązową lub żółtawą. Pod względem genetycznym skały te 
interpretowane są jako osady turbidytowe, a ich wiek określono 
na ordowik (Baranowski, 1975).  
Skałom tym towarzyszą nagromadzenia rud żelaza. Są to złoża 
epigenetyczne o hydrotermalnym pochodzeniu związana z 
hercyńskimi intruzjami (Jerzmański, 1963). Są to zwykle złoża o 
małych rozmiarach i skomplikowanej budowie, wykazujące 
zmienny skład mineralny. Sztolnia Rudolf udostępniała jedno z 
takich złóż. Na północnych zboczach Górzca znajdują się 
jeszcze przynajmniej dwie inne sztolnie oraz liczne zapadliska 
(nawet do pięcio-metrowej głębokości), stanowiące pozostałość 
po szurfach lub zawalonych szybach. U wylotu sztolni Rudolf 
mineralizacja związkami żelaza wyraźnie zaznacza się 
intensywnie rdzawo-czerwoną barwą wypływającego z niej 
potoku. Woda migrująca szczelinami i korytarzami sztolni 
wypłukuje ze skał związki żelaza, które nadają jej 
charakterystyczną barwę. Wewnątrz sztolni, ściany i strop 
pokryte są licznymi formami naciekowymi związków żelaza ( 
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różne odcienie żółci i brązu) oraz miejscami związków manganu 
( kolor czarny). Przypominają one formy znane z jaskiń 
węglanowych, typu stalaktytów, polew itp. 
(www.geoturystyczna.pl).  
Sztolnie zlokalizowane są na północnych zboczach Górzca, ale 
sama góra, która  stanowi wyraźnie zaznaczające się w 
morfologii wzniesienie, jest pozostałością po zerodowanym 
stożku wulkanicznym. Budujące ją bazalty są wieku 
wczesnooligoceńskiego (Badura et al., 2005). Mają one czarne 
barwy i zwykle cechują się afanitową strukturą (bez widocznych 
kryształów), niekiedy zaś porfirową z widocznymi kryształami 
piroksenów. Bazalty mają formę słupów, które są efektem ciosu 
termicznego rozwijającego się na etapie stygnięcia lawy. 
Występujące tu słupy mają charakter nieregularny, tzn. cechują 
się różną ilością ścian, a w przekroju poprzecznym mają postać 
wieloboków, których krawędzie cechują się zróżnicowanymi 
długościami. Zbocza Górzca pokryte są licznymi blokami 
bazaltowymi, pochodzącymi z wietrzenia tych skał.  
 

Historia badań 
naukowych 

Charakter litologiczny i geneza skał metamorficznych struktury 
Gór Kaczawskich opisywane były m.in. przez Jerzmańskiego 
(1965, 1969), Baranowskiego (1975), Kryzę (1993) oraz 
Baranowskiego i in. (1998). Aspekty tektoniczne poruszane były 
m.in. w pracach Wajsprych (1974), Baranowski i Haydukiewicz 
(1970), Collins i in. (2000), Seston i in. (2000), Cymerman (2002), 
Kryza i Muszyński (2003).  
Wyniki badań bazaltów na Dolnym Śląsku zostały omówione w 
bardzo licznych publikacjach naukowych (np. Śliwa, 1967; 
Birkenmajer, 1967; Cwojdziński i Jodłowski, 1982; Wierzchołowski, 
1993; Badura i Przybylski, 2004; Birkenmajer i in., 2004, 2007). 
Wyniki datowań bazaltów z Górzca zamieszczone są w pracy 
Badura et al. (2005). 
O złożach i górnictwie żelaza w Górach Kaczawskich piszą m.in. 
Jerzmański (1961) i Madziarz (2009), w których to pracach 
znajduje się wzmianka o kopalni Rudolf.  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwiedzono. 
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(najważniejsze 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości 
wykorzystania  

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Brak możliwości wejścia do sztolni ogranicza jej atrakcyjność 
geoturystyczną, niemniej jednak w połączeniu z bazaltami 
budującymi Górzec można zaprojektować ciekawą ścieżkę 
dydaktyczną, która przede wszystkim poruszałaby aspekt 
złożoności budowy geologicznej tego regionu i ukazywała w 
bliskim sąsiedztwie skały będące efektem różnych procesów 
geologicznych, operujących w odległych od siebie okresach 
geologicznych.  
Przy sztolni można by dodatkowo poruszyć tematy związane z 
tworzeniem się złóż żelaza, a także historią górnictwa w Górach 
Kaczawskich. Bazalty na szczycie Górzca są ciekawą 
egzemplifikacją działalności wulkanicznej i dają możliwość 
omówienia problematyki z tym związanej, np.   
- dolnośląska prowincja bazaltowa: geneza i historia rozwoju,  
- krajobraz i morfologia Dolnego Śląska w epoce aktywności 
wulkanicznej, 
- okresy aktywności wulkanicznej oraz metody datowania skał,  
- czynniki i formy wietrzenia skał bazaltowych. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt znajduje się na terenie Lasów Państwowych, w obrębie 
obszaru Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie”. Wejście do 
sztolni jest zamknięte (okratowane), a przez sztolnię przepływa 
woda o wahającym się okresowo poziomie, co wyklucza 
możliwość jej udostępnienia do celów turystycznych. Z kolei na 
szczyt Górzca prowadzi szeroka, bita droga, co sprawia, że jest 
on łatwo dostępny.  

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Wejście do sztolni znajduje się bezpośrednio przy szlaku 
zielonym, wyznaczającym tzw. „Drogę kalwaryjską” między 
Męciną a Górzcem. Obok sztolni stoją ławeczki służące do 
odpoczynku dla poruszających się drogą kalwaryjską.    

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 
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Dokumentacja graficzna  

019_1 Zakratowany otwór wejściowy do sztolni Rudolf. 

019_2 Początkowy fragment korytarza sztolni.  

019_3 Zżelowane związki żelaza o rdzawo-czerwonej barwie w wodach 
wypływających ze sztolni. 

019_4 Częściowo zawalone wejście do innej sztolni znajdującej się na północnych 
zboczach Górzca. 

019_5 Fragment ściany wewnątrz sztolni z wyraźnie rdzawym nalotem związków 
żelaza na powierzchni skał. 

019_6 Fragment żyły kalcytowej (u góry) i łupka metamorficznego (u dołu) pokrytych 
na powierzchni oddzielności związkami żelaza i manganu.    

019_7 Odsłonięcie słupów bazaltowych w północno-wschodnim zboczu Górzca. 

019_8 Strome zbocze Górzca pokryte luźnymi blokami skał bazaltowych. 

019_9 Jedno z licznych zagłębień o nieckowatym kształcie w rejonie północnych 
zboczy Górzca, będące śladem dawnej działalności górniczej. 

 

  




