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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Krzysztof Starzec 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 089 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

PAWŁOWICE WIELKIE – KAMIENIOŁOM BAZALTU 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 51° 6'17.69"N Szerokość: 16°16'25.01"E 

Gmina Wądroże Wielkie 

Opis lokalizacyjny 
Kamieniołom bazaltu znajduje się na wschodnich obrzeżach 
zabudowań we wsi Pawłowice Wielkie, w odległości około 160 m 
od głównej drogi w tej wsi.  

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

Niecka kamieniołomu o owalnym kształcie ma powierzchnię 
blisko 0,5 ha. Ze względu na zalanie wodą dna kamieniołomu 
wysokość ścian jest trudna do oceny – sięga prawdopodobnie 
około 15 – 25 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – magmowe skały wylewne 
Stratygrafia – kenozoiczne zjawiska wulkaniczne 

Rodzaj obiektu Kamieniołom 

Litologia Skały wylewne z grupy bazaltu 

Forma rzeźby terenu  

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny – nieczynny kamieniołom 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Kenozoiczne bazalty występujące na przedpolu Sudetów 
reprezentują tzw. bazaltową formację Dolnego Śląska, która 
stanowi element środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej 
rozciągającej się na długości ok. 700 km między Bramą 
Morawską na wschodzie po dolinę Renu na zachodzie. 
Obecność skał wulkanicznych na Dolnym Śląsku wiąże się z 
głęboko założonymi uskokami, jednocześnie zwracając uwagę 
na ich koncentryczne występowanie (Cwojdziński i Jodłowski, 
1982; Dyjor i Kościówko, 1986). Wyróżnia się 3 rejony wyraźnej 
koncentracji oraz szereg pojedynczych wystąpień. Kamieniołom 



282 
 

w Mikołajowicach znajduje się w rejonie: Legnica-Jawor-
Złotoryja.  
Na Dolnym Śląsku zidentyfikowano dotychczas 314 wystąpień 
skał bazaltowych w formie: żył (dajki lub sile), potoków 
lawowych i kominów wulkanicznych (neki) (np. Śliwa, 1967, 
Birkenmajer, 1967). Zalegające poziomo pokrywy lawowe mogą 
sięgać nawet do 100 m grubości. W morfologii zaznaczają się 
płaskimi wzgórzami. Z kolei kominy wulkaniczne tworzą 
najwyższe wzniesienia w regionie – są one pozostałością po 
zerodowanych stożkach wulkanicznych. Skałom bazaltowym 
towarzyszą tufy oraz konglomeraty i brekcje wulkaniczne.  
Większość bazaltów Dolnego Śląska związana jest z magmami 
utworzonymi w górnym płaszczu Ziemi, tj. na głębokości ok. 75 – 
90 km, podrzędnie występują bardziej alkaiczne odmiany 
bazaltów genetycznie łączone z magmami na głębokościach 30 
– 45 km (Wierzchołowski, 1993). 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). 
Dodatkowo w pierwszym przedziale wyróżniono dwa główne 
okresy wzmożonej aktywności wulkanicznej: (a) 
późnooligoceński zaznaczający się na obszarze całego Dolnego 
Śląska oraz (b) wczesnomioceński wykazujący zróżnicowanie 
regionalne.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

W kamieniołomie odsłaniają się bazalty, których wiek izotopowy 
oznaczono na blisko 21 mln lat, a więc na młodszy – 
wczesnomioceński etap aktywności wulkanicznej (Birkenmajer i 
in., 2004), co kontrastuje ze starszym o 10 mln lat wiekiem potoku 
bazaltowego w Mikołajowicach, znajdującego się niespełna 1,5 
km na północ. Świadczy to o tym, że wulkanizm oddziaływał na 
omawiany region w różnych okresach kenozoiku.     
Bazalty z Pawłowic to skały o czarnej barwie, co wynika z ich 
składu mineralnego. W większości cechują się afanitową teksturą 
(bez widocznych kryształów), aczkolwiek lokalnie wykazują 
także teksturę porfirową, gdzie w czarnym tzw. cieście skalnym 
widoczne są większe kryształy piroksenów oraz zielonych 
oliwinów.  
Bazalty występują w formie doskonale wykształconych słupów, 
które są efektem ciosu termicznego rozwijającego się na etapie 
stygnięcia lawy. Słupy w przekroju poprzecznym mają formę 
wielokątów (zwykle sześcio- lub pięciokątów), ale nie wykazują 
one idealnej regularności, tzn. nie wykazują jednakowej grubości 
na całej długości słupa, ale w jednym miejscu są pogrubione, w 
innym zawężone. Cios termiczny tworzy się zgodnie z zasadą, że 
dłuższe osie powstających słupów są prostopadłe do 
powierzchni ochładzania (Śliwa, 1967). Pionowe słupy świadczą 
o tym, że obserwowane bazalty to zastygły potok lawowy, który 
był schładzany od góry (od powierzchni). Niezbyt regularna 
budowa słupów wskazuje z kolei, że jest to już strefa brzeżna  
potoku, blisko kontaktu ze skałami starszymi (Śliwa, 1967).  
Bazalty są poddane procesom wietrzenia, których efekty są 
widoczne w ścianach. Stopień zerodowania skał bazaltowych 
jest wyraźnie większy w partiach przypowierzchniowych i 
zmniejsza się w głąb. 
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Historia badań 
naukowych 

Historia badań bazaltów na terenie Dolnego Śląska sięga 
jeszcze XIX w. W okresie międzywojennym bazaltowe wzgórza 
badane były przez geologów niemieckich, co było silnie 
powiązane z rozwojem eksploatacji kruszywa bazaltowego. W 
latach powojennych polscy geolodzy rozpoczęli badania m.in. 
nad rozmieszczeniem i zmiennością bazaltów na Dolnym Śląsku, 
ich cechami strukturalnymi i teksturalnymi, własnościami 
mineralogicznymi i geochemicznymi oraz datowaniem 
radiometrycznym. Wyniki tych badań zostały omówione w 
bardzo licznych publikacjach naukowych (np. Śliwa, 1967; 
Birkenmajer, 1967; Cwojdziński i Jodłowski, 1982; Wierzchołowski, 
1993; Badura i Przybylski, 2004). Program systematycznych 
badań geochronologicznych bazaltów rozpoczęto w 1998 r. pod 
kierunkiem K. Birkenmajera, czego efektem były liczne, 
przełomowe prace na temat wulkanizmu kenozoicznego (m.in. 
Birkenmajer i in., 2002, 2004, 2007). Bazalty z kamieniołomu w 
Pawłowicach opisywane były przez Birkenmajera (1967), a wyniki 
datowań izotopowych zamieszczone są w pracy Birkenmajera i 
in. (2004).  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Brak 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt jest interesujący pod względem edukacyjnym, ponieważ 
daje możliwość poznania efektów (tj. skał bazaltowych) jednego 
z najbardziej spektakularnych procesów geologicznych, jakim 
jest wulkanizm. Najważniejsze tematy, które można by 
podejmować: 
- dolnośląska prowincja bazaltowa: geneza i historia rozwoju,  
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- krajobraz i morfologia Dolnego Śląska w epoce aktywności 
wulkanicznej, 
- okresy aktywności wulkanicznej oraz metody datowania skał,  
- rodzaje wulkanów i typy law oraz rodzaje skał wylewnych i im 
towarzyszących (np. tufy, brekcje wulkaniczne), 
- słupy bazaltowe: rodzaje i geneza powstania, przyczyny ich 
różnego ułożenia, 
- czynniki i formy wietrzenia skał skał bazaltowych, 
- historia górnictwa bazaltowego na Dolnym Śląsku, 
- właściwości fizykochemiczne i wykorzystanie skały bazaltowej, 
np. w budownictwie (architektura, infrastruktura drogowa), 
produkcji materiałów izolacyjnych, lecznictwie. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt znajduje się w bliskiej odległości od drogi asfaltowej w 
Pawłowicach Wielkich. Sam kamieniołom jest jednak prawie 
niedostępny – jest to wyrobisko jednopoziomowe, którego dno 
zostało całkowicie zalane wodą. Dodatkowo nad taflę wody 
można zejść jedynie w kilku miejscach, po bardzo stromych 
zboczach, ale dostęp bezpośrednio pod ściany bazaltowe jest 
prawie niemożliwy.  
Dlatego obiekt nie nadaje się do szerszego udostępnienia w 
celach geoturystycznych, chociaż niewielka, zamknięta 
przestrzeń, z taflą wody, w której odbijają się słupy bazaltowe 
posiada swój niewątpliwy urok. 
Obiekt jednak warty jest wspomnienia przy okazji różnego 
rodzaju publikacji i wydawnictw  z zakresu tematyki 
geoturystycznej regionu, a po ewentualnym udostępnieniu dla 
ruchu turystycznego kamieniołomu w Mikołajowicach, mógłby on 
pełnić rolę  dopełniającą obraz dolnośląskiej prowincji 
wulkanicznej.   
Główne zagrożenia związane są z możliwością poślizgnięcia 
przy schodzeniu po stromych zboczach kamieniołomu lub obrywu 
ścian przy poruszaniu się przy jego krawędzi.  

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Ani w kamieniołomie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie brak 
obiektów związanych z turystyką 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 

Dokumentacja graficzna 

089_1 Ogólny widok kamieniołomu od strony północnej – w dole tafla wody 
zajmująca obszar całej jego niecki, w tle pionowa ściana zbudowana ze słupów 
bazaltowych. 

089_2 Południowa ściana kamieniołomu z doskonale wykształconymi słupami 
bazaltowymi. W części górnej bazalty są silnie zwietrzałe, w dolnej widoczne 
prążkowanie – ślad po zmiennych stanach poziomu wody. 

089_3 Ściana bazaltowa budująca „półwysep” wchodzący w nieckę kamieniołomu 
od strony północnej, z silnie zwietrzałymi słupami w partii przypowierzchniowej, a z 
rozpadającymi się na plastry w części niższej.  

089_4 Fragment ściany południowej z zabudowaniami znajdującymi się tuż nad 
krawędzią kamieniołomu. 




