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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Krzysztof Starzec 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 094 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

 WRONIEC   

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 50°56'10.91"N Szerokość: 15°56'31.69"E 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 
Obiekt stanowi szczytową partię góry Wroniec, znajdującej się 
wspólnie z Miłkiem i Młyńcem w ciągu trzech szczytów na SE od 
Wojcieszowa. Odsłonięcie ciągnie się po południowej i 
zachodniej stronie grzbietu Wrońca.  

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

Długość – ok 270 m,  
Szerokość – ok 70 m 
Wysokość – ok 30 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia- zmetamorfizowane skały osadowe 
Geomorfologia – zjawiska krasowe 
Sedymentologia – podmorskie ruchy masowe 
Stratygrafia – wapienie kambryjskie 

Rodzaj obiektu Skałki 

Litologia Wapienie krystaliczne (marmury)  

Forma rzeźby terenu Formy skałkowe w partiach szczytowych 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalne, przywierzchowinowe odsłonięcie  

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. Zmienność litotypów jest odzwierciedleniem 
odmienności warunków ich środowiska sedymentacyjnego. 
Sedymentacja kompleksu pierwszego odbywała się w obrębie 
bardzo płytkiego i płytkiego morza lokalnie osiągając warunki 
strefy miedzypływowej i ponadpływowej, to jest strefy okresowo 
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zalewanej przez wody morskie podczas wysokich pływów i 
sztormów. Materiał kompleksu drugiego był wynikiem 
redepozycji kompleksu pierwszego.  
Sedymentacja wapieni wojcieszowskich zachodziła 
najprawdopodobniej na wyniesieniach wulkanicznych w 
znacznej odległości od lądu (Lorenc, 1983). 
Wapienie wojcieszowskie tworzyły budowle węglanowe w 
obrębie płytkich, najprawdopodobniej szelfowych stref 
zbiornika. Niektóre ciała wapieni wojcieszowskich interpretuje 
się jako olistolity, które zostały przeniesione z płytkich stref 
zbiornika do jego głębszych części na skutek działalności 
podmorskich ruchów masowych. Olistolity znajdują się w obrębie 
łupków radzimowickich, które według najnowszych badań, 
deponowane były w głębokich strefach basenu powstałego w 
reżimie ekstensyjnym (Kryza & Zalasiewicz, 2008). Warto 
zaznaczyć, że pierwotnie łupki radzimowickie interpretowane 
były jako osady rowu oceanicznego (Baranowski, 1988). 
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, 
Wroniec, Osełka. Tworzą też pojedyncze, kopulaste wzgórza np. 
Widok, Wapiennik.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Obiekt budują wapienie krystaliczne, tj. wapienie przeobrażone 
metamorficznie w niższym zakresie temperatur facji zieleńcowej 
(Loranc, 2003). Od południowej strony grzbietu Wrońca tworzą 
one strome zbocza, a od strony zachodniej efektowne prawie 
pionowe ściany mające charakter przywierzchowinowej ambony 
skalnej. Wapienie te występują w bardzo grubych, 
kilkumetrowych ławicach ustawionych pod kątem ponad 60° i 
zapadających generalnie w kierunku południowym. Są pocięte 
gęstą siecią równoległych spękań ciosowych o bardzo stromym 
kącie nachylenia -  ponad 80° i przeciwnym niż uławicenie 
kierunku zapadania. Powierzchnie ciosowe powodują, że skała 
ma charakter silnie spękanego ciała o blokowej oddzielności. W 
niektórych fragmentach odsłonięcia ujawniają się dwa 
krzyżujące się systemy ciosowe, powodujące rozpad skały na 
fragmenty o romboidalnym kształcie. 
W odsłonięciu zdecydowanie dominują wapienie o jasnej, 
prawie białej barwie z bardzo licznymi żyłkami i smugami 
różowo zabarwionego materiału reprezentowanego przez 
związki Fe i Mn (Kryza et al., 2003). Ten typ wapienia należy do 
litotypu A wyróżnionego przez Lorenca (1983). Ponadto 
występuje również litotyp B1, tj. jasnoszare, szarobrunatne 
dolomity. Ciemną, niekiedy czarną barwę nadają im domieszki 
substancji węglistej. Ciemna odmiana wapienia 
wojcieszowskiego rozpoznawalna jest głównie w okruchach u 
podnóża ściany odsłonięcia. Dokładne rozróżnienie obydwu 
odmian w ścianie nie jest możliwe, ponieważ powierzchnia 
wapieni jest zazwyczaj mocno zwietrzała i przybiera jednolite 
szare barwy. Obydwa litotypy należą do pierwszego, 
płytkowodnego kompleksu (Lorenc, 1983). 
W ścianie można obserwować inicjalne formy krasowe w postaci 
kawern, żłobków na płaskich powierzchniach ciosowych lub 
poszerzenia szczelin miedzywarstwowych. Zaobserwowano 
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również dwie jamki o długości kilkudziesięciu cm, 
prawdopodobnie wyżłobione przez zwierzęta. W niektórych 
kawernach widoczny jest rdzawoczerwony osad, stanowiący 
efekt wietrzenia laterytowego.          
W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma odsłonięć skał, w których 
tkwią wapienie wojcieszowskie, natomiast liczne i sporych 
rozmiarów fragmenty takich skał można obserwować na 
zboczach grzbietu Wrońca.  

Historia badań 
naukowych 

Wapienie wojcieszowskie szczegółowo badane były głównie 
przez Baranowskiego (1978, 1981) i Lorenca (1984, 1987), którzy 
zajmowali się przede wszystkim ich genezę, środowiskiem 
powstania i sposobem sedymentacji, czy też badali relacje ze 
skałami im towarzyszącymi. W literaturze nie ma odniesień 
bezpośrednio do skałek na górze Wroniec, natomiast jako 
punkty o znaczeniu geoturystycznym wymieniane są skałki i 
schrony skalne na sąsiednich wzniesieniach góry Miłek i Młyniec 
(Różycka, 2014; Muszer i Muszer, 2017). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Teren objęty ochroną- odsłonięcie znajduje się w obrębie 
rezerwatu przyrody Góry Miłek, ustanowionego w celu ochrony 
charakterystycznego dla Sudetów fragmentu regla dolnego	na 
podłożu wapiennym. Zachowany jest tu częściowo naturalny las 
bukowy oraz wiele gatunków rzadkich roślin, znajdujących się 
pod ochroną.  
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko bardzo atrakcyjne pod względem turystyczno-
przyrodniczym – zachowany, piękny las bukowy, z wieloma 
okazami osiągającymi znaczne rozmiary, dodatkowo niska 
roślinność z gatunkami chronionymi; a skały są efektownym 
dopełnieniem krajobrazu przyrody ożywionej   
W mniejszym stopniu stanowisko nadaje się do wykorzystania 
jako geoturystyczny obiekt naukowy, ponieważ zwietrzałe 
powierzchnie skał ograniczają możliwość szczegółowej 
obserwacji litologii, a ochrona w formie rezerwatu uniemożliwia 
korzystanie z młotka i niszczenie ścian odsłonięcia. 
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Zagadnienia, które można by ewentualnie poruszać przy 
odsłonięcie są następujące: 
- geneza i środowisko powstania wapieni kambryjskich, 
- przemiany metamorficzne skał węglanowych, 
- rodzaje i geneza form skałkowych,  
- rozwój roślinności na podłożu wapiennym i jego znaczenie 
glebotwórcze 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt znajduje się na terenie Lasów Państwowych i nie ma do 
niego bezpośredniego dostępu - nie prowadzi do niego żadna 
droga/ścieżka. Od najbliższej leśnej drogi, biegnącej 
równolegle do grzbietu góry od strony południowej, a obecnie 
nieużytkowanej i już nieco zarośniętej, jest oddalony o ok. 100 m. 
Droga ta dalej na SE, po ok. 300 m, łączy się ze szlakiem 
turystycznym. Ze względu na objęcie ochroną rezerwatową 
poruszanie się po obiekcie wymagałoby zgody na wytyczenie 
szlaku turystycznego przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. 
Poza koniecznością zachowania ostrożności, typowej przy tego 
typu obiektach (możliwość pośliźnięcia się na skałach, upadku z 
dużej wysokości itp.), jest on bezpieczny dla ruchu turystycznego 

Infrastruktura 
turystyczna  

Około 400 m na południe od obiektu przebiega niebieski szlak 
turystyczny łączący Wojcieszów z Radzimowicami.  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 

 

Dokumentacja graficzna  

094_1 Strome, skaliste zbocze Wrońca od strony południowej. 

094_2 Najwyższa skałka, o pionowych ścianach i wysokości blisko 30 m znajdująca 
się w zachodnim zakończeniu grzbietu Wrońca. 

094_3 Bliższe ujęcie skałki z poprzedniego zdjęcia – powierzchnia uławicenia 
zaznaczona (do połowy długości) przerywaną linią. Obydwie ławice mają miąższość 
kilkumetrową i cechują się masywną strukturą wewnętrzną.  

094_4 Szczegóły fragmentu odsłonięcia zaznaczonego ramką na poprzednim 
zdjęciu – skał pocięta równoległymi płaszczyznami ciosowymi, nadającymi jej 
blokowy / płytowy charakter.  

094_5 Świeża powierzchnia fragmentu odpadniętego od ściany – biała lub 
jasnoszara barwa wapienia z licznymi żyłkami różowego materiału żelazisto-
manganowego. 

094_6 Krzyżujące się pod ostrym kątem dwa systemy ciosowe, powodujące rozpad 
skały na fragmenty o romboidalnym kształcie. 

094_7 Jamki wydrążone w wapieniu i czerwono-żółte barwy (prawdopodobnie efekt 
wietrzenia i odkładania się osadu o typie terra rosy.     

  




