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Informacje ogólne 

Nr obiektu 076 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

BIAŁE SKAŁY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 51' 56.72" Szerokość: 50° 57'18.91" 

Gmina Świerzawa 

Opis lokalizacyjny 
Odsłonięcie znajduje się na północnym stoku góry Maślak, na 
południe od miejscowości Podgórki, powyżej rezerwatu 
„Buczyna Storczykowa” 

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

Długość ok. 400 m 
Szerokość ok. 150 m 
Wysokość do 10 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zmetamorfizowane skały osadowe 
Geomorfologia – formy denudacyjne, przemieszczenia 
grawitacyjne 
Stratygrafia – wapienie wojcieszowskie 
Tektonika – uskoki, ciosy 

Rodzaj obiektu Formy skałkowe 

Litologia Marmury (wapienie wojcieszowskie) 

Forma rzeźby terenu Zbocze 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Pod pojęciem „wapienie wojcieszowskie” przyjmuje się zespół 
wystąpień zmetamorfizowanych skał węglanowych wieku 
wczesnokambryjskiego występujących wśród zieleńców 
zlokalizowanych w południowo – wschodniej części gór 
Kaczawskich (Białek et al., 2007). W obrębie wapieni 
wojcieszowskich wyszczególniono osiem litotypów tworzących 
dwa kompleksy. Sedymentacja pierwszego z nich odbywała się 
w obrębie bardzo płytkiego i płytkiego morza lokalnie osiągając 
warunki strefy miedzypływowej i ponadpływowej, to jest strefy 
zalewanej jedynie podczas wysokich pływów. Materiał 
kompleksu drugiego był wynikiem redepozycji kompleksu 
pierwszego. Sedymentacja wapieni wojcieszowskich odbywała 
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się najprawdopodobniej na grzbietach wulkanicznych w dość 
znacznym oddaleniu od lądu (Lorenc, 1983). 
Wapienie wojcieszowskie wykazują właściwości morfotwórcze – 
w rejonie Podgórek i Wojcieszowa tworzą ciąg ułożonych niemal 
równoleżnikowo wzgórz z wyraźnie zaznaczającymi się 
szczytami partie wzniesień takich jak: Bielec, Połom, Miłek, 
Osełka. Tworzą też pojedyncze, kopulaste wzgórza np. Widok, 
Wapiennik. Formy skałkowe wapieni wojcieszowskich w 
okolicach Podgórek związane są z procesem peneplenizacji. W 
pierwszej kolejności erozji ulegają skały mniej odporne jak np. 
utwory czwartorzędowe. W ten sposób skały o większej 
odporności tworzą ostańce. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Białe Skały to zespół wychodni wapieni wojcieszowskich 
powstały w wyniku procesów denudacyjnych w obrębie ciała 
marmurowego długości ok 600 m i szerokości do 250 m 
zlokalizowanego w północnym zboczu wzgórza Maślak (Lorenc 
1983). Wychodnie marmurów zbudowane są głównie z litotypu A 
wyróżniającego się jasną, kremową barwą, są one masywne bez 
wyraźnego uławicenia, miejscami niewyraźnie warstwowane. 
Cześć skał wykazuje silne zdolomityzowanie. W obrębie Białych 
Skał wyróżnić można również wkładkę wapienia należącą do 
litotypu D. Jest to wapień znacznie ciemniejszy, deponowany w 
głębszych częściach basenu sedymentacyjnego. 
Poza wychodniami skalnymi w obrębie zbocza, przy skałkach 
znajdują się niewielkie zagłębienia terenu będące zapewne 
małymi łomikami. W odsłonięciach dobrze widoczne są elementy 
tektoniki nieciągłej jak uskoki i systemu ciosowe. Obserwuje się 
przemieszczenia grawitacyjne. 

Historia badań 
naukowych 

Po mimo, że wapienie wojcieszowskie są od dawna opisywane w 
literaturze naukowej opisywane wystąpienie jest jedynie 
wzmiankowane przez Lorenca (1983). W ostatnim czasie 
stanowisko wymienione było w pracach poświęconych 
geoturystyke regionu (Różycka, 2014; Muszer 2017) 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W rezerwacie przyrody „Buczyna storczykowa na Białych 
Skałach”, powołanym w 2001 r, występuje 5 zespołów i 
zbiorowisk roślinnych. Wśród nich jest wiele gatunków roślin 
chronionych. Z fauny najcenniejsza jest popielica Glis glis. 
Odsłonięcie znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Góry i 
Pogórze Kaczawskie. 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych są 
ograniczone ze względu na występowanie rezerwatu i 
ograniczenia z tym związane. 
Możliwa do poruszenia tematyka: metamorfizm skał osadowych, 
węglanowych, aspekt ochronny tego typu miejsc- chronić czy 
udostępnić, eksploatacja wapienia wojcieszowskich i jego 
wykorzystanie, geomorfologia 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Forma własności- skarb państwa. Teren objęty ochroną 
rezerwatową co znacząco utrudnia obserwacje geologiczne 
(brak możliwości poboru prób, w rezerwatach można poruszać 
się tylko po wyznaczonych ścieżkach), skałki znajdują się w 
obrębie stromego zbocza – w trakcie penetracji terenu należy 
zachować należytą ostrożność  

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Miejsce skał jest oznaczone tabliczką, ale trasa do obiektu nie 
jest wyznakowana 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia W sezonie wegetacji roślin skały są częściowo zarośnięte 

 

Dokumentacja graficzna  

076_1 Widok na Białe Skały 

076_2 Widok na Białe Skały 

076_3 Pozostałości po małych wyrobiskach - zmiany w morfologii terenu 
spowodowane pozyskiwaniem wapieni wojcieszowskich 

  




