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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Jan Barmuta, Maria Barmuta 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 114 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LISIA JAMA NAD KACZAWĄ  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15˚ 54’01.0’’ Szerokość: 51˚ 07’20.0’’ 

Gmina Złotoryja (miejska) 

Opis lokalizacyjny 
Jaskinia znajduje nad północnym brzegiem Zalewu 
Złotoryjskiego, przy ulicy Sportowej 6. Do odsłonięcia dochodzi 
się ścieżka spacerową 

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

Długość ok 15 m (w tym 7 m dostępny, szerszy korytarz) 
Szerokość 6 m 
Wysokość ok 2 m 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – zmetamorfizowane skały osadowe 
Geomorfolofia – jaskinia 

Rodzaj obiektu Jaskinia 

Litologia Zmetamorfizowane skały osadowe, metamułowce, 
metapisakowce, fyllity, łupki 

Forma rzeźby terenu Zbocze 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny (?) 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Jaskinia znajduje się w obrębie jednostki Złotoryi-Luboradza 
zbudowanej w głównej mierze ze zmetamorfizowanych skał 
osadowych. . Ordowicko – karboński wiek tych skał określony 
został na podstawie biostratygrafii. Ze względu na 
podobieństwo litologiczne i niejednoznaczne granice, 
rozróżnienie skał dolnopaleozoicznych od górnopaleozoicznych 
jest utrudnione. Sama jaskinia znajduje się w obrębie tak 
zwanego kompleksu melanży Złotoryi (karbon) o dość niewielkim 
zasięgu, który otoczony jest przez metaosadowe skały kompleksu 
ordowickiego. Te ostatnie, ze względu na podobieństwo, mogą 
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stanowić ekwiwalent warstw radzimowickich znanych z rejonu 
Wojcieszowa. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Jaskinia znajduje się w obrębię łupków serycytowo-kwarcowych. 
Skały te są  
srebrzystoszare, drobnoziarniste, laminowane. W ich obrębie 
znajdują się soczewkowate skupienia kwarcu ułożone zgodnie z 
przebiegiem foliacji. Utwory te są intensywnie sfałdowane i 
tektonicznie ściśnięte. 
Do jaskini prowadzi otwór o nieregularnym kształcie. Prowadzi 
on do komory o szerokości ok 8,5 m i długości 5,5 m. Spąg 
komory wypełniony jest rumoszem łupków oraz gliną, strop zaś 
natomiast spękany. Tuż przy wejściu znajduje się żyła kwarcu 
mlecznego. W dalszej części jaskini następuje jej obniżenie i 
zwężenie. 
Korytarzyk kończy się zawaliskiem. Światło dzienne dociera do 
11m w głąb jaskini. 
 

Historia badań 
naukowych W literaturze nie odnaleziono wzmianek na temat stanowiska 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W niedużej odległości zabytkowy zespół historycznych domów 
na Starym Mieście Baszta Kowalska, kościół Św. Jadwigi, kościół 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kościół Św. Krzyża, dawny 
klasztor franciszkanów, XIV-wieczne mury obronne, oraz 
kopalnia złota 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Kozdrój W., Ihnatowicz A., Przybylski B., 2009, Objaśnienia do 
szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusz Złotoryja, 
1:50000, Warszawa, PIG 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Możliwość podjęcia następujących tematów : metamorfizm skał 
osadowych, rozpoznawanie skał, elementy tektoniki 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Forma własności- skarb państwa. Bardzo dobra dostępność. 
Wejście do jaskini może spowodować zabrudzenia odzieży. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Obiekt dobrze zagospodarowany. Do jaskini prowadzi ścieżka 
turystyczna. Obok znajduje się parking, restauracja i miejsca 
rekreacyjne. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 
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Dokumentacja graficzna  

114_1 Lisia jama widok na wejście do jaskini 

114_2 Intensywnie sfałdowane fyllity w otoczeniu jamy 

114_3 Intensywnie sfałdowane fyllity w otoczeniu jamy 

114_4 Zalew – otoczenie powyżej którego znajduje się stanowisko 

  




