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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 022 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

GÓRZEC 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°04’34’’ Szerokość: 51°03’25’’ 

Gmina Męcinka 

Opis lokalizacyjny 
Wzniesienie znajduje się we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, na progu Sudetów oddzielającym Pogórze od 
Równiny Jawora. Odległość wierzchołka od centrum wsi Męcinka 
wynosi 2,5 km w kierunku SW. 

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

Przybliżone wymiary całego wzniesienia – 300 x 250 m, 
wysokość 445 m n.p.m.; rumowisko głazowo-blokowe zajmuje 
powierzchnię około 0,5 ha. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Wulkanizm 
Litologia – bazalt 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna, utwory pokrywowe 

Rodzaj obiektu Naturalne odsłonięcia skalne i rumowiska 

Litologia Bazalt 

Forma rzeźby terenu Nek (ostańcowe wzgórze twardzielcowe odsłaniające dawny 
komin wulkaniczny), z pokrywami głazowymi na stoku 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Nek, pokrywy głazowe – forma naturalna 
Wały i fosy dawnego grodziska – formy antropogeniczne 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Górzec jest jednym z kilku ostańcowych wzniesień bazaltowych 
wznoszących się w linii progu tektonicznego Sudetów, 
związanego z przebiegiem sudeckiego uskoku brzeżnego. Ma 
charakter twardzielcowy, wynikający z większej odporności 
bazaltów na wietrzenie w stosunku do otaczających zieleńców i 
fyllitów. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Górzec wznosi się na wysokość 445 m n.p.m. i jest najwyższym 
wśród wzniesień Pogórza Kaczawskiego znajdujących się 
dokładnie na progu Sudetów. Jest przykładem neku, czyli 
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wzniesienia twardzielcowego zbudowanego z lawy zastygłej w 
dawnym kominie wulkanicznym. Generalnie niewielkie różnice w 
odporności między bazaltem a otaczającymi zieleńcami 
sprawiają, że wyrazistość wzniesienia jest umiarkowana – od 
strony płaskowyżu wysokość względna wynosi tylko około 15 m. 
Na wierzchołkowym spłaszczeniu (prawdopodobnie częściowo 
antropogenicznego pochodzenia) znajduje się niewielka, niska 
wychodnia kolumnowo spękanego bazaltu, znajdujące się niżej 
skalne progi wykazują mniej regularny sposób spękania. O 
randze Górzca jako geostanowiska decyduje przede wszystkim 
głazowe rumowisko  na stromym północnym stoku, będące 
efektem wietrzenia mechanicznego i przemieszczania luźnych 
odłamków pod wpływem siły ciężkości. Jego genezę można 
wiązać z warunkami środowiska peryglacjalnego w plejstocenie, 
ale brak stabilności bazaltowych odłamków wskazuje, że 
rumowiska nie można uznać za formę w pełni reliktową. 

Historia badań 
naukowych 

Wielokrotnie wymieniany w opracowaniach popularno-
naukowych i geoturystycznych. Brak dokładnych badań z zakresu 
wulkanologii czy petrologii, ogólne wzmianki o utworach 
pokrywowych. Bazalt budujący Górzec był datowany metodami 
radiometrycznymi w celu określenia wieku bezwzględnego. 
Uzyskana data to 33,67 +/- 1,48 mln lat (Badura i in. 2005). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Historyczne – w części szczytowej znajdują się pozostałości 
średniowiecznego gródka w postaci obwałowań i suchej fosy, 
broniących dostępu od strony południowej (od strony 
płaskowyżu). W XVIII w. doprowadzono z Męcinki drogę 
kalwaryjną, z kapliczkami i kaplicą na szczycie. Obecnie 
kalwaria wykorzystywana jako miejsce uroczystości religijnych. 

Bibliografia 
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Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Wierzchołek jest łatwo dostępny znakowanymi szlakami 
turystycznymi, stąd może być wykorzystany do celów 
edukacyjnych. Przewodnim tematem może być wykorzystanie 
naturalnych walorów terenu, wynikających z cech 
geomorfologicznych, przez człowieka (lokalizacja strażnicy, 
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miejsce kultu) oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby. 
Rumowisko bazaltowe jest interesującym przykładem wietrzenia 
mechanicznego, ale zwłaszcza w pełni sezonu wegetacyjnego 
jest słabo widoczne, a Ostrzyca w zachodniej części Pogórza 
Kaczawskiego jest lepszym i bardziej efektownym przykładem 
występowania tego typu form i utworów pokrywowych. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Brak formalnych ograniczeń dostępu. Niestabilność ruchomych 
rumowisk bazaltowych wpływa negatywnie na bezpieczeństwo 
poruszania się. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Na wierzchołek prowadzą znakowane szlaki turystyczne: 
czerwony z Jerzykowa i Bogaczowa oraz zielony z Męcinki. Brak 
innych elementów infrastruktury. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 

 

Dokumentacja graficzna  

022_1 Szczytowa partia Górzca została przekształcona antropogenicznie – w 
centralnej części fotografii sucha fosa broniąca dostępu od strony południowej do 
gródka na wierzchołku.  

022_2 Niewielkie wychodnie słupów bazaltowych w wierzchołkowej części Górzca. 

022_3 Częściowo zarośnięta głazowa pokrywa rumowiskowa na północnych stokach 
wzniesienia. 

  




