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Informacje ogólne 

Nr obiektu 101 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

MESZNA – METARYODACYTY  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15˚54’10.5’’ Szerokość: 50˚ 56’36.2’’ 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 
Stanowisko zlokalizowane jest na wschodnim zboczu i w partii 
szczytowej wzniesienia Meszna około 70 m na zachód od drogi 
prowadzącej do kamieniołomu Połom w Wojcieszowie 

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

Długość ok 250 m 
Szerokość ok. 70 m  
Wysokość ok. 10 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zmetamorfizowane skały magmowe 
wulkanoklastyczne 
Stratygrafia – Ryodacyty Osełki 
Tektonika – elementy tektoniki nieciąłej 
Geomorfologia – formy skałkowe  

Rodzaj obiektu Skałki 

Litologia Ryodacyty 

Forma rzeźby terenu Skałki w szczytowej partii wzgórza 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Odsłonięcie zbudowane jest ze skał  zaliczanych do dolnego 
piętra strukturalnego jednostki kaczawskiej – metaryodacytów z 
Osełki. Należą one do dolnego członu dolnopaleozoicznego 
kompleksu wulkanicznego o bimodalnym charakterze. Badania 
geochemiczne wykazały, że pierwotnie były to skały magmowe i 
piroklastyczne, które dopiero na wskutek późniejszego 
metamorfizmu zatraciły swój pierwotny charakter. Skład 
chemiczny skał świadczy o skorupowym pochodzenie magm, co 
sugeruje inicjalne stadium ryftowania (Kryza i in 2007, 2008). 
Fakt występowania przeławiceń law ryodacytowych w 
kompleksie wapieni wojcieszowskich wskazuje na ich kambryjski 
wiek, co również potwierdzają datowania bezwzględne (Kryza i 
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in 2007). Ryodacytom z Osełki towarzyszą maficzne lawy 
kompleksu wulkanicznego Podgórek, a także wspomniane 
powyżej wapienie wojcieszowskie. Interpretując kontekst 
paleogeograficzny ryodacytów z Osełki, przypuszcza się, że 
należy łączyć je z początkowym etapem otwierania się oceanu 
Rei wzdłuż północnoafrykańskiego fragmentu Gondwany. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Jest to duże wystąpienie kwaśnych skał wulkanicznych o 
monotonnym charakterze. Skały te na świeżym przełamie mają 
barwę jasno – szaro – zielonkawą. Są one drobno lub 
średnioziarniste, zbudowane głównie z kwarcu, serycytu i skaleni. 
Mikroskopowo wyróżnia się dwie odmiany: z chlorytem i bez. 
Odmiana bez chlorytu jest znacznie bardziej monotonna, 
zbudowana głównie z kwarcu i serycytu z pojedynczymi ziarnami 
skaleni. W południowo – zachodniej części odsłonięcia 
występują żyły kwarcowe, które kierując się na zachód zanikają. 
Poniżej partii szczytowej znajduje się gołoborze zbudowane z 
fragmentów skał tworzących szczyt. 

Historia badań 
naukowych 

Ryodacyty z Osełki były przedmiotem zainteresowania 
geologów zarówno niemieckich (Block 1938, Zimmermann 1941) 
jak i polskich (Teisseyer 1963, Lorenc 1983, Baranowski i in 1990). 
Opisywane odsłonięcie nie zostało  wymienione  (z nazwy 
wzniesienia) w literaturze, jednak można sądzić że zostało ono 
opisane  przez Muszyńskiego (1994) jako ryodacyty Osełki rejonu 
Mysłowa. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Odsłonięcie znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Góry i 
Pogórze Kaczawskie 
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(najważniejsze 
pozycje) 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o znacznym potencjale edukacyjnym zlokalizowane 
w niedużej odległości od drogi prowadzącej do wejścia 
kamieniołomu Polom. W niedużej odległości znajduje się inne 
stanowisko (łom  wapieni wojcieszowskich na górze Połom) co 
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umożliwia połączenie tych dwóch punktów i zobaczenie ich w 
ciągu jednej wycieczki. 
Możliwe tematy do poruszenia: kwaśne skały wulkaniczne, 
tektonika płyt – zapis otwierającego się ryftu, 
tektonika/geologia strukturalna – wykształcenie ciosu, spękania, 
żył, geomorfologia – tworzenie się gołoborzy, formy skałkowe 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

 W obrębie wzniesienia nie ma wydeptanych ścieżek co 
znacznie utrudnia oglądanie odsłonięcia. Ruszające się bloki 
skalne i zarośla stwarzają potencjalnie niebezpieczeństwo dla 
zainteresowanych. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Zarastanie odsłonięcia 

 

Dokumentacja graficzna  

101_1 Metaryodacytowe skałki szczytowe na Mesznie z widoczny gołoborzem 

101_2 Zdeformowane żyła kwarcowa 

101_3 Żyła kwarcowa z wyraźnym kliważem 

  




