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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Dawid Białek 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 088 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

WĄDROŻE WIELKIE – GNEJSY  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16˚20’26.2’’E Szerokość: :51˚07’30.24’’N 

Gmina Wądroże Wielkie 

Opis lokalizacyjny Odsłonięcie znajduje się w północnej części wsi, ok. 50 m na S 
od wjazdu na autostradę A4 w kierunku Wrocławia. 

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

Zalany kamieniołom o długości ok. 150 m i szerokości 80 m. 
Wysokość ścian dochodzi do 5 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Petrografia – gnejsy i granitognejsy 

Rodzaj obiektu Nieczynny kamieniołom 

Litologia Gnejsy i granitognejsy 

Forma rzeźby terenu 
Niski, mało wyróżniający się pagórek podłoża krystalicznego, o 
wysokości względnej około 10 m, otoczony równiną założoną w 
utworach neogenu i czwartorzędu. 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Odsłonięcie zlokalizowane jest w obrębie jednostki geologicznej 
nazywanej metamorfikiem Wądroża Wielkiego lub masywem 
Wądroża Wielkiego.  Jednostka ta, o powierzchni nieco ponad 
10 km2, znajduje się w środkowej części bloku przedsudeckiego. 
Masyw zbudowany jest z gnejsów i granitognejsów, o cechach 
makroskopowych bardzo zbliżonych do cech gnejsów izerskich i 
dlatego też przez wiele lat był z nimi wiązany (Kozłowska-Koch, 
1959). Badania geochronologiczne (Żelaźniewicz i inni, 2004) 
wykazały, że skały wyjściowe dla gnejsów Wądroża Wielkiego, 
najprawdopodobniej granity, powstały  548±9 mln lat temu. Są 
one zatem starsze od protolitu ortognejsów izerskich o ok. 50 mln 



279 
 

lat, a zbliżone wiekiem do skał magmowych masywu łużyckiego. 
Zdaniem Oberca (1972) masyw Wądroża Wielkiego powstał w 
formie zrębu na przełomie paleogenu i neogenu. Kontaktuje 
wzdłuż uskoków z łupkami paleozoicznymi (fyllitami, łupkami 
szarogłazowymi i łupkami kwarcowymi) o wieku od kambru po 
dewon, i w znacznej mierze przykryty jest utworami 
kenozoicznymi (Berezowska, Berezowski, 1979). 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

W odsłonięciu wyróżnić można dwie odmiany gnejsów. Pierwsza 
z odmian jest jasna, gruboziarnista, zdominowana w składzie 
przez kwarc i skaleń potasowy. Druga odmiana jest drobniej 
ziarnista, ciemniejsza, ze względu na większy udział biotytu w 
składzie. Kontakt miedzy obu odmianami ma charakter 
gradacyjny i być może jest odzwierciedleniem warstwowania 
magmowego, powstałego w trakcie płynięcia magmy. Zdają się 
to potwierdzać podobnie zorientowane agregaty biotytowe i 
fenokryształy skaleni potasowych. W obrębie granitognejsów 
można zauważyć enklawy paragnejsów z widocznymi epidotami 
i granatami. 

Historia badań 
naukowych 

Pierwszy naukowy opis tych skał znaleźć można w pracy Fabiana 
z 1938. Korelował on te skały z podobnie wyglądającymi 
odmianami gnejsów Izerskich. Bogate ich opracowanie 
zawdzięczamy pracy Kozłowskiej-Koch. Opis oraz 
charakterystykę relacji ze skałami otaczającymi zawiera 
opracowanie autorstwa B. Berezowskiej i Z. Berezowskiego 
(1979). Precyzyjne datowania geochronologiczne znajdują się w 
artykule Żelaźniewicza i innych (2004)  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Rejon Wądroża Wielkiego był w średniowieczu miejscem 
intensywnej eksploatacji złota. Zgodnie z zapiskami 
historycznymi, w 1343 r. pracowało tu około 15 tysięcy górników, 
a rocznie pozyskiwano do 150 kg złota. Ze względu na 
zalewanie szybów przez wody gruntowe ok. 1370 roku kopalnie 
zamknięto. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 
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Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o niewielkim potencjale edukacyjnym. Interesujące 
dla osób zainteresowanych geologią regionalną Dolnego Śląska 
i petrografią. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt ogólnodostępny, w dużej mierze zarośnięty. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Strome zbocza i skarpy oraz bujna roślinność 

 

Dokumentacja graficzna  

088_1 Widok na południowo-zachodnią ścianę kamieniołomu 

088_2 Granitognejsy z teksturą kierunkową podkreśloną dzięki procesom 
wietrzeniowym 

088_3 Silnie spękany fragment południowo-zachodniej ściany kamieniołomu 

 

  




