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Informacje ogólne 

Nr obiektu 106 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

ŻELEŹNIAK  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 58' 12.69" E Szerokość: 50° 56' 32.26" N 

Gmina Wojcieszów 

Opis lokalizacyjny 
Masyw  wznoszący się od północy nad miejscowością 
Radzimowice, szczyt w odległości ok.  750 m od miejscowości. 
Najłatwiej dostępne odsłonięcie ryolitów zlokalizowane we 
wrzynce drogi w pobliżu dawnego szybu górniczego „Arnold”. 

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

Powierzchnia części podszczytowej z niewielkimi wychodniami 
skalnymi – ok. 0,2 km2. Odsłonięcie w skarpie drogi leśnej ok. 5 x 
2 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – Skały magmowe 
Geomorfologia – kopulaste wzniesienie z nielicznymi, niewielkimi 
odsłonięciami skalnymi. 

Rodzaj obiektu Naturalne wychodnie skalne 

Litologia Ryolity, ryodacyty, dacyty i trachyandezyty z żyłami kersantytów 

Forma rzeźby terenu Wzgórze o charakterze twardzielcowym, z nielicznymi 
wychodniami skalnymi 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny  

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Intruzja Żeleźniaka to głównie ryodacytowe ciało magmowe 
znajdujące się środkowej części jednostki kaczawskiej 
(metamorfiku kaczawskiego). Intruzja ma nieregularny, 
gwiaździsty kształt i jest zbudowana z głównego ciała 
magmowego o powierzchni ok. 3 km2, w także licznych, radialnie 
rozmieszczonych dajek i apofiz o miąższości do kilkudziesięciu 
metrów (Machowiak i in., 2008). Skały osłony intruzji to utwory 
metamorfiku kaczawskiego, głównie silnie zdeformowane tzw. 
„łupki radzimowickie” (Baranowski, 1988).  
Protolity tych skał (iłowce, mułowce i drobnoziarniste piaskowce) 
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powstawały w basenie sedymentacyjnym, który istniał tu w erze 
paleozoicznej od wczesnego kambru do wczesnego karbonu 
(przedział wiekowy 540-340 milionów lat). Podczas orogenezy 
waryscyjskiej (ok. 360-325 Ma) skały te uległy regionalnym 
procesom fałdowania i metamorfizmu. Łupki radzimowickie wraz 
z innymi skałami metamorfiku kaczawskiego budują tzw. dolne 
piętro kaczawskie (Teisseyre, 1957).  
Geomorfologicznie masyw Żeleźniaka jest kulminacją północno-
wschodniej części Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich i 
reprezentuje rzeźbę fluwialno-denudacyjną typową dla gór 
niskich, z wyrównanymi grzbietami, umiarkowanie nachylonymi 
stokami, na ogół szerokimi wciosami dolin rzecznych i 
pojedynczymi, wybitniejszymi ostańcowymi wzniesieniami. 
Rzeźba ta ukształtowała się w trakcie trwającej przez 
przynajmniej kilkanaście milionów lat ewolucji, w warunkach 
umiarkowanie intensywnych ruchów podnoszących i przy 
zróżnicowanej litologii podłoża. W trakcie zlodowacenia 
kontynentalnego w plejstocenie najwyższe partie masywu 
Żeleźniaka wznosiły się ponad powierzchnię lądolodu. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Ryolity i ryodacyty budujące górę Żeleźniak (666 m n.p.m.) 
tworzą późnokarbońską (315 ± 1,8 i 316,7 ± 1,2 mln lat; 
Machowiak i Niemczyk, 2005) intruzję subwulkaniczną 
występującą w obrębie skał metamorfiku kaczawskiego – 
łupków radzimowickich zaliczanych do przedziału wiekowego 
późny kambr – wczesny ordowik (Baranowski, 1988; Machowiak i 
in., 2008). Skały metamorfiku kaczawskiego, w które intrudowała 
magma zaliczane są do jednostek Świerzawy i Radzimowic 
(Kryza i Muszyński, 1992). Intruzja magmowa Żeleźniaka 
zbudowana jest ze skał subwulkanicznych – ryolitów, 
ryodacytów, dacytów i trachyandezytów, a w niższych partiach 
z monzogranitów i granodiorytów (Machowiak i Niemczyk, 
2005). Wszystkie wymienione wyżej odmiany skalne 
poprzecinane są żyłami lamprofirowymi i kwarcowymi. Z tymi 
żyłami związane jest okruszcowanie polimetaliczne, które było 
przedmiotem wydobycia w licznych podziemnych kopalniach 
zlokalizowanych na stokach wzniesienia. Niestety, odsłonięcia 
skalne w masywie Żeleźniaka są niedostępne dla przeciętnego 
turysty. 

Historia badań 
naukowych 

Historii górnictwa w okolicach masywu Żeleźniaka  były 
poświęcone liczne opracowania (Dziekoński, 1972; Maciejak i 
Maciejak, 2006). Dużo uwagi poświęcono jak dotąd 
zagadnieniom okruszcowania polimetalicznego w masywie 
Żeleźniaka, jak również ogólnemu i szczegółowemu kontekstowi 
geologicznemu występowania złóż (Manecki, 1963; Machowiak i 
Niemczyk, 2005; Machowiak i in., 2008). Utworom 
subwulkanicznym masywu były poświęcone prace o charakterze 
petrologicznym (Machowiak i Niemczyk, 2005; Manecki, 1963). 
Kontekst ogólny występowania utworów subwulkanicznych 
masywu Żeleźniaka został opisany  w pracach Teiseyre’a (1957), 
a także Kryzy i Muszyńskiego (1992),  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Na stokach Żeleźniaka znajdują się relikty prac górniczych – 
zabezpieczone szyby „Louis” i „Arnold” zlokalizowane 
odpowiednio ok. 800 m na NE i 250 m na NW od Radzimowic. 
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Przy szybach znajdują się hałdy, na których deponowano skałę 
płoną. 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o umiarkowanym potencjale edukacyjnym. 
Zagadnienia związane z petrologią i mineralogią 
subwulkanicznych skał magmowych. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Bez ograniczeń, liczne drogi leśne. Niestety odsłonięcia w partii 
szczytowej wzniesienia są trudno dostępne dla turysty, utwory 
budujące masyw Żeleźniaka występują prawie wyłącznie w 
zwietrzelinie i w niewielkich odsłonięciach we wrzynkach dróg 
na północno-zachodnich stokach wzniesienia. Niewielkie 
odsłonięcie skał osłony (zmienionych termicznie łupków 
radzimowickich) znajduje się na południowo-zachodnich stokach 
wzniesienia i jest trudno dostępne (brak ścieżki, stromy stok). 

 infrastruktura 
turystyczna  

Teren niezagospodarowany turystycznie, wschodnimi stokami 
Żeleźniaka przebiega niebieski szlak turystyczny z Radzimowic 
do Lipy, natomiast południowymi – żółty z Radzimowic do 
Wojcieszowa. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Brak 
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Dokumentacja graficzna  

106_1. Odsłonięcia ryolitów w skarpi drogi leśnej w pobliżu dawnego szybu 
górniczego „Arnold”. 

106_2. Jasnokremowe ryolity Żeleźniaka o strukturze porfirowej. W 
drobnokrystalicznym tle skalnym widoczne fenokryształy skaleni i kwarcu. 

106_3. Odsłonięcia skał osłony intruzji Żeleźniaka – silnie zmetamorfizowanych i 
skrzemionkowanych łupków radzimowickich. 

  




