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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Jan Barmuta, Maria Barmuta 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 097 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LISIE SKAŁY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15˚56’14.4’’ Szerokość:50˚57’09.3’’ 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 

Lisie Skały położone są w SW części zbocza Chmielarza, ok 600 
metrów na E od Pensjonatu pod Chmielarzem na granicy lasu. 
Od pensjonatu należy pójść około 0.5km wzdłuż drogi w kierunku 
E, a następnie około skręcić w prawo (na N) i przejść około 200 
m. 

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

Długość – 20 m 
Szerokość – 10 m 
Wysokość – 8 m 
Wysokość npm 440 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zmetamorfizowane skały osadowe i 
wulkanoklastyczne 
Geomorfologia – formy skałkowe 

Rodzaj obiektu Skałki 

Litologia Zieleńce, łupki chlorytowe, łupki serycytowe 

Forma rzeźby terenu Forma skałkowa, zboczowa 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Lisie Skały znajdują się na zachodnim zboczu Chmielarza 
zbudowanego ze skał  zaliczanych do dolnego piętra 
strukturalnego jednostki kaczawskiej. Na piętro to, w tym rejonie, 
składają się dolnopaleozoiczne skały metamorficzne 
pochodzenia wulkanicznego takie jak zieleńce i łupki 
zieleńcowe oraz zmetamorfizowane skał osadowe (fyllity) i 
wulkanoklastyczne. Należą one  do enigmatycznego wydzielenia 
łupków z Chmielarza, które do tej pory nie zostało szczegółowo 
opisane. Skały te stanowią człon dopnopaleozoicznego 
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kompleksu wulkanicznego o bimodalnym charakterze 
wskazującym na  inicjalne stadium ryftowania (Kryza i in 2007).  
Łupki z Chmielarza występują w wąskim pasie na zachód od 
Wojcieszowa na S linii wyznaczonej przez szczyty wzniesień 
Młynicy, Dłużka, Rogacza i Marcińca i na N od Radzimowic. 
Łupki te podścielają ciało wapieni wojcieszowskich „Gruszka”. 
Na podstawie dotychczasowych prac przyjmuje się kambryjski 
wiek ich powstania. Według niektórych poglądów stanowią one 
facje przejściowe pomiędzy wapieniami wojcieszowskim a 
warstwami radzimowickimi (Teisseyre, 1963, Kryza & Muszyński, 
1992) 
 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Skałki zbudowane są z łupków o wyraźnej foliacji. Łupki te 
zawierają kwarc, serycyt, skalenie i chloryt, oraz charakteryzują 
się dużą zawartością węglanu wapnia. Na podstawie foliacji 
można stwierdzić prawie pionowe zaleganie oraz liczne 
zafałdowania w różnej skali. Łupki poprzecinane są licznymi 
żyłami wypełnionymi kryształami kwarcu. Najprawdopodobniej 
skałami pierwotnymi dla łupków z Chmielarza były mieszany 
pakiet skał węglanowych i piroklastycznych deponowanych w 
stosunkowo płytkim morzu. Lisie Skały pod względem 
geomorfologicznym stanowią ostańce denudacyjne (?) 

Historia badań 
naukowych 

Obiekt wzmiankowany jest w pracach poświęconych wskazaniu 
atrakcyjności geoturystycznej regionu (Różycka, 2014; Muszer 
J,Muszer K., 2017) 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Odsłonięcie znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Góry i 
Pogórze Kaczawskie. W pobliżu ślady dawnego górnictwa 
(sztolnie uranowe) 
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Inne uwagi Brak 



312 
 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt znajdujący się na ścieżce edukacyjnej pozwala na 
zapoznanie się z litologią skał budujących ten region. Pozwala 
również na zapoznanie się z aspektami tektonicznymi ( 
zafałdowania, spękania, wypełnione żyłami ), istnieje również 
możliwość podjęcia tematów z zagadnień geomorfologicznych 
jak peneplenizacja. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Pomnik przyrody (brak możliwości poboru prób). W czasie 
wegetacji roślin skałki są mało widoczne, teren znacznie 
zarośnięty, wymaga przynajmniej częściowego oczyszczenia  

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Lisie Skały znajdują się na ścieżce edukacyjnej „ Gruszka” 
(stanowisko nr 9). Przy obiekcie znajduje się tablica edukacyjna. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Największym zagrożeniem dla odsłonięcia jest bujna roślinność. 

 

Dokumentacja graficzna  

097_1 Widok na Lisie Skały. Wyraźnie widoczne powierzchnie foliacji 

097_2 Jedna z większych żył kwarcowych licznie występujących w odsłonięciu 

097_3 Widok od SE na Lisie skały. Widoczne zafałdowane powierzchnie foliacji  




