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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 115 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

WĄWÓZ LESSOWY KOŁO ZŁOTORYI 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°53’50’’ Szerokość: 51°07’24’’ 

Gmina Złotoryja – gmina miejska 

Opis lokalizacyjny 
Wąwóz znajduje się na lewym zboczu doliny Kaczawy, 
naprzeciwko zalewu na Kaczawie w Złotoryi, przy ul. 3 Maja. 
Wylot wąwozu przy linii kolejowej ze Złotoryi do Jerzmanic-
Zdroju, dojście zarastającą drogą obok posesji ul. 3 Maja 28. 

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

Długość wąwozu około 150 m, głębokość zróżnicowana od 2-3 m 
w częściach skrajnych do około 6 m w części środkowej. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Geomorfologia – formy erozyjne 
Litologia – skały osadowe 

Rodzaj obiektu Forma rzeźby terenu 

Litologia Less 

Forma rzeźby terenu Wąwóz 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Geneza złożona – inicjalny czynnik antropogeniczny (dawna 
droga dojazdowa na pola), pogłębienie przez naturalne 
procesy erozyjne 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Wąwóz rozcina lewe zbocze doliny Kaczawy w przełomowym 
odcinku na wysokości Złotoryi, w miejscu, gdzie w podłożu 
występuje kilkumetrowej grubości warstwa lessu osadzona na 
twardych skałach podłoża metamorficznego jednostki Złotoryja 
– Luboradz. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Obiekt jest przykładem wąwozu – formy erozyjnej w skałach 
mało zwięzłych, typowej dla utworów lessowych. Wąwozy są w 
lessach dość częste, natomiast na Pogórzu Kaczawskim 
występują sporadycznie, głównie ze względu na małą grubość 
warstw lessu. Opisywana forma powstała w obrębie zbocza 



367 
 

doliny Kaczawy, w miejscu gdzie łupkowe podłoże wieku 
ordowicko-sylurskiego (?) jest okryte lessem, co przy 
zwiększonym nachyleniu powierzchni zwiększało podatność na 
erozję wodną. Forma ma najprawdopodobniej założenia 
antropogeniczne i powstała przez przekształcenie dawnej drogi 
dojazdowej z dna doliny Kaczawy do wyżej położonych pól 
uprawnych. Erozja wodna podczas większych opadów i 
roztopów powodowała pogłębianie drogi, stopniowo 
zmieniając ją w wąwóz drogowy i finalnie prowadząc do 
wyłączenia z użytkowania gospodarczego. Obecnie głębokość 
wąwozu wynosi od 2-3 m w dolnej i górnej części do około 6 m w 
części środkowej. W zboczach wąwozu można obserwować 
intensywne procesy zoogeomorfologiczne – liczne wloty jam 
lisich lub borsuczych, stożki i usypiska materiału z nor. 
Interesujące są przykłady adaptacji systemów korzeniowych 
drzew (dębów, grabów) do lokalnych warunków 
topograficznych i wzrostu na stromych zboczach pogłębianego 
wąwozu. Przy wylocie wąwozu, po lewej stronie (patrząc od 
wejścia) znajduje się sztuczne odsłonięcie lessu, będące w 
przeszłości przedmiotem badań z zakresu geologii 
czwartorzędu. 

Historia badań 
naukowych 

Odsłonięcie lessu przy wlocie do wąwozu było badane przez Z. 
Jarego i J. Kidę i prezentowane uczestnikom VI Zjazdu 
Geomorfologów Polskich w 2002 r., szczegółowo opisane w 
publikacji z 2003 r. (powołanie poniżej). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Migoń P., Jary Z., Kida J., 2002. Wybrane zagadnienia 
czwartorzędu Pogórza Kaczawskiego. Przyroda Sudetów 
Zachodnich, Suplement 1, s. 77-88. 
Kida J., Jary Z., 2003. Lessy Pogórza Kaczawskiego. Przyroda 
Sudetów Zachodnich, t. 6, s. 211-222. 

Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt jest interesującym przykładem wąwozu i ilustruje zarówno 
pewien typ formy rzeźby terenu wraz z procesami 
prowadzącymi do jej przekształcania (erozyjne, 
biogeomorfologiczne), jak i rodzaj utworu geologicznego wieku 
czwartorzędowego. Pozwala na dyskusję zagadnienia wpływu 
człowieka na przeobrażenia rzeźby terenu. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Dostępność łatwa – dojście od miejsca postojowego przy 
zalewie na Kaczawie (ok. 100 m), ale niedostateczne warunki 
bezpieczeństwa: brak przejścia przez tory kolejowe (w 
ograniczonym zakresie jest wciąż utrzymywany ruch pociągów 
towarowych). W sezonie wegetacyjnym dojście od ul. 3 Maja 
zarośnięte, podobnie warunki obserwacyjne w zarośniętym 
wąwozie są ograniczone.  
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Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Brak bezpośrednich zagrożeń dla obiektu, natomiast zarośnięcie 
drogi dojściowej i wylotu wąwozu znacząco ograniczają jego 
atrakcyjność jako obiektu geoturystycznego. 

 

Dokumentacja graficzna  

115_1 Wąwóz lessowy koło Złotoryi – widok ogólny. 

115_2 Dolny, najgłębszy odcinek wąwozu lessowego. 

115_3 Odsłonięcie lessu przy wejściu do wąwozu od strony doliny Kaczawy. 

  




