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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 082 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

DOBKÓW – PUNKT WIDOKOWY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°57’20’’ Szerokość: 50°59’27’’ 

Gmina Świerzawa 

Opis lokalizacyjny 
Punkt widokowy „Trzy okresy wulkanizmu” znajduje się przy polnej 
drodze na północ od wsi, za posesją nr 42, w odległości 550 m 
na NNW od kościoła w Dobkowie. 

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

Obiekt punktowy 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Wulkanizm 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Punkt widokowy 

Litologia Gliny zwałowe (lodowcowe) na podłożu zlepieńców i 
piaskowców (dolny perm) 

Forma rzeźby terenu Wysoczyzna polodowcowa 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny (= brak antropogenicznych przekształceń 
rzeźby terenu w miejscu punktu widokowego) 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Punkt widokowy został urządzony na krawędzi wysoczyzny 
zbudowanej z utworów lodowcowych, powyżej szerokiego 
wciosu doliny Bukownicy. Dzięki takiemu położeniu i otwartemu 
terenowi rozciąga się z tego miejsca szeroka panorama 
krajobrazu Gór i Pogórza Kaczawskiego, z pasmem Gór 
Kaczawskich, twardzielcowymi wzniesieniami na Pogórzu, 
zbudowanymi ze skał wulkanicznych i falisto-pagórkowatą 
rzeźbą na paleozoicznych skałach osadowych, częściowo 
przykrytych utworami pochodzenia lodowcowego. 
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Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Walorem miejsca jest panorama, która się z niego rozciąga (i 
która jest objaśniona i skomentowana na umieszczonej w tym 
miejscu tablicy informacyjnej). Widać z tego miejsca trzy 
elementy rzeźby terenu zbudowane ze skał wulkanicznych, 
wyróżniające się w krajobrazie jako wzgórza lub grzbiety. 
Atrakcyjność miejsca z punktu widzenia geoedukacji podnosi 
fakt, że od lewej do prawej występują coraz młodsze skały 
wulkaniczne, stąd oglądanie panoramy w tym kierunku jest 
swoistą wędrówką przez czas geologiczny. W lewej i środkowej 
części pola widokowego wznosi się zalesiony grzbiet Gór 
Kaczawskich z najwyższym Okolem, zbudowany głównie z 
zieleńców – zmetamorfizowanych skał pochodzących z 
podmorskiego wulkanizmu w początkach ery paleozoicznej. 
Dalej na prawo są widoczne Sokołowskie Wzgórza – grupa 
wzniesień twardzielcowych zbudowanych z permskich 
trachybazaltów, pochodzących z drugiego okresu 
wulkanicznego. Najbardziej po prawej stronie wznosi się 
samotny stożek Ostrzycy, będący nekiem bazaltowym powstałym 
w miejscu kenozoicznego stożka wulkanicznego, z najmłodszego 
okresu wulkanicznego w Krainie Wygasłych Wulkanów. 

Historia badań 
naukowych Nie dotyczy 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Migoń P., 2014. Atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów, 100 s. 

Inne uwagi 
W pobliżu znajduje się geostanowisko nr 081, na którym można 
zobaczyć różne przykłady głazów narzutowych przyniesionych 
przez lądolód. 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Miejsce posiada duże walory edukacyjne, pozwalając na 
omówienie historii wulkanizmu w Krainie Wygasłych Wulkanów z 
odniesieniem do konkretnych miejsc występowania skał 
wulkanicznych z różnych okresów, a także relacji między 
budową geologiczną, twardością skał i ukształtowaniem rzeźby 
terenu. Rangę obiektu podnosi bliskość Sudeckiej Zagrody 
Edukacyjnej w Dobkowie (dojście zajmuje około 15 minut). 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Miejsce dostępne bez formalnych ograniczeń. Nie ma 
zagrożenia dla bezpieczeństwa odwiedzających. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Tablica informacyjna, zawierająca geologiczno-
geomorfologiczną interpretację krajobrazu Gór i Pogórza 
Kaczawskiego.  
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Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Nie stwierdzono istniejących zagrożeń. Potencjalnymi 
zagrożeniami są wandalizm (uszkodzenie, zniszczenie tablicy) 
oraz ograniczenie pola widoku przez częściowe zarośnięcie. 

 

Dokumentacja graficzna  

082_1 Widok panoramiczny z punktu „Trzy okresy wulkanizmu”: od lewej masyw 
Okola, grupa Sokołowskich Wzgórz i stożek Ostrzycy. 

082_2 Widok z punktu „Trzy okresy wulkanizmu” na Rów Świerzawy i masyw Okola. 

082_3 Tablica objaśniająca w punkcie widokowym. 

  




