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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Paweł Raczyński 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 112 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

UNIEJOWICE – ŁUPKI GRAPTOLITOWE 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość:   15o51’34.25” Szerokość:  51o09’48.44” 

Gmina Zagrodno 

Opis lokalizacyjny 
Ściana skalna na prawym brzegu rzeki Skora w miejscu ostrej 
zmiany biegu koryta z północno-zachodniego na północno-
wschodni; poniżej drogi lokalnej, pomiędzy zabudowaniami nr 1A 
a 3. 

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

Długość: 15 m 
Wysokość: 5 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Sedymentologia - relikty struktur skał osadowych zachowane w 
skałach metamorficznych 
Paleontologia – graptolity 
Petrologia - skały metamorficzne niskiego stopnia metamorfizmu 

Rodzaj obiektu Ściana skalna, partiami zakryta zwietrzeliną 

Litologia Słabo zmetamorfizowane łupki ilaste 

Forma rzeźby terenu Skarpa – brzeg rzeki 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Naturalny  

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Pakiet słabo zmetamorfizowanych (możliwość znalezienia 
skamieniałości w skałach metamorficznych!) łupków 
graptolitowych syluru pomiędzy łupkami metamorficznymi 
ordowiku – stanowisko będące reperem stratygraficznym. Jedno 
z nielicznych odsłonięć skał północnej gałęzi metamorfiku 
kaczawskiego, na północ od uskoku Jerzmanic i jego przedłużeń 
(dolne piętro strukturalne). Skały metaosadowe podłoża 
podpermskiego synklinorium północnosudeckiego. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Odsłonięcie tworzone przez oddziaływanie erozji bocznej na 
skały podłoża doliny rzecznej. Widoczny jest zróżnicowany 



359 
 

litologicznie pakiet łupków pochodzenia głębokomorskiego. 
Słabo zmetamorfizowane, pod wpływem czynników 
atmosferycznych (wietrzenie) upodobniają się do łupków 
ilastych. Skałą wyjściową (protolitem) były łupki ilaste o różnym 
stopniu zapiaszczenia. Barwa od szarej do czarnej. Liczne żyły 
kwarcowe o niewielkiej miąższości i zróżnicowanym przebiegu. 
Zapad pod kątem ok. 20-30o, ku NE. W dwóch wkładkach 
stwierdzono występowanie jednogałązkowych, jednoseryjnych 
graptolitów. Pozwoliło to zaliczyć te utwory do syluru.  

Historia badań 
naukowych 

Badania kartograficzne i petrologiczne przy sporządzaniu mapy 
geologicznej (Zimmsrmann, Kuhn 1936), badania 
paleontologiczne J. Jerzmańskiego (1955) – odkrycie stanowiska 
ze skamieniałościami syluru 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Flora kwiatowa, zwłaszcza wczesnowiosenna na brzegu rzeki. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Jerzmański J., 1955 – Nowe stanowisko graptolitów w Górach 
Kaczawskich. Biul. Inst. Geologicznego 95, str. 169-177  
Sławińska-Kralisz Sł., 1958 - Szczegółowa mapa geologiczna 
Polski - arkusz Radziechów  – Wyd. Geologiczne Warszawa 
Zimmermann E., Kuhn B., 1936: Geologische Karte von Preussen 
und benachbarten deutschen Landeren. Erlauterungen zu Blatt 
Goldberg und Schónau. II Auf. Preuss. Geol. Landesanst. 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Omówienie występowania utworów głębokomorskich; 
stanowisko paleontologiczne (o niewielkim potencjale 
występowania skamieniałości) 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Zarośnięta skarpa na brzegu rzeki – trudność z dojściem 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Odsłonięcie niedostępne przy wysokich stanach wody. Dolne 
partie zasłaniane przez osypisko. 

 

Dokumentacja graficzna  

112_01 Odsłonięcie łupków metamorficznych w prawym brzegu Skory w Uniejowicach. 

112_02 Czarne łupki z grafitem (graptolitowe), szare fyllity (łupki serycytowe) i 
soczewy metapiaskowców. 

112_03 Kontakt łupków graptolitowych z fyllitami. 

112_04 Soczewa słabo zmetamorfizowanych piaskowców w fyllitach. 




