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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 122 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

PRUSICKA GÓRA – ŚREDNIA GÓRA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°57’37’’ 
Współrzędne dotyczą 
wierzchołka Prusickiej Góry 

Szerokość: 51°05’02’’ 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 

Kulminacja Prusickiej Góry znajduje się w północnej części 
Pogórza Kaczawskiego i wznosi się pomiędzy miejscowościami 
Wilków Osiedle i Leszczyna, w odległości odpowiednio 1,3 km na 
wschód i 1,4 km na zachód. Kulminacja Średniej Góry znajduje się 
w odległości 1 km na południe od Prusickiej Góry. 

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

Całkowita powierzchnia zajęta przez rumowiska piaskowcowe 
(niezależnie od stopnia zwartości) na stokach Prusickiej Góry i 
Średniej Góry zajmuje około 35 ha (na długości około 1,5 km, przy 
szerokości do 300 m). 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Rumowisko bloków skalnych (pokrywa blokowa) 

Litologia Piaskowiec (górna kreda) 

Forma rzeźby terenu Czoło progu strukturalnego (kuesty) 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Obiekt naturalny 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Rumowiska bloków piaskowca pod Prusicką Górą (402 m) i 
Średnią Górą (427 m) tworzą pokrywę na stromym czole progu 
strukturalnego (kuesty), który powstał na odporniejszych 
warstwach piaskowca wieku późnokredowego, piętro cenoman. 
Środkowa i dolna część progu ścina mniej odporne warstwy 
piaskowców wieku triasowego. Próg ma na tym odcinku 
przebieg ogólnie południe – północ, lekko zatokowy przebieg i 
wysokość względną około 100 m. W kierunku północnym zanika 
całkowicie wskutek obcięcia wychodni skał osadowych przez 
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uskok Jerzmanic, w kierunku południowym zmienia przebieg na 
zbliżony do równoleżnikowego, zgodnie z biegiem warstw 
piaskowców kredowych. Geologicznie geostanowisko znajduje 
się w obrębie niecki północnosudeckiej, w półrowie Leszczyny. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Głównym walorem geostanowiska jest obecność rzadkich 
rumowisk skalnych tworzonych przez wielkie bloki piaskowca 
kredowego, pokrywających czoło progu w jego górnej i 
środkowej części. Rumowiska występują na ostrogach (w 
częściach wysuniętych zatokowo przebiegającego progu), w 
cofniętych amfiteatrach można znaleźć nieliczne bloki, 
mniejszych rozmiarów. Pokrywa blokowa jest miejscami zwarta, 
bloki przylegają do siebie lub nawet są spiętrzone na sobie. 
Długość bloków wynosi przeciętnie 2–3 m, ale dość licznie 
występują elementy większe, do 4 m długości. Największy blok, 
pod Średnią Górą, osiąga 8 m długości. W dół stoku wielkość i 
zagęszczenie bloków maleją. W obrębie pojedynczych bloków 
występują interesujące drobne formy związane z selektywnym 
wietrzeniem (kawerny, gzymsy, struktury „plastra miodu”), a także 
przejawy sylifikacji i impregnacje żelaziste, wskazujące na udział 
procesów tektonicznych i hydrotermalnych w przeobrażaniu 
piaskowców. Geneza pokryw blokowych jest wiązana z 
miejscową dezintegracją odpornej warstwy piaskowca na 
wydzielone przez spękania fragmenty, a następnie osiadaniem 
tych fragmentów w trakcie denudacyjnego obniżania części 
stoku zbudowanej z miękkich piaskowców triasowych. Nie ma 
przesłanek do wnioskowania o zjawiskach katastrofalnych, jak 
obrywy i zawalanie się piaskowcowych urwisk, których w 
najwyższej części stoku brak.  

Historia badań 
naukowych 

Badania z zakresu geomorfologii pokryw blokowych 
przeprowadzili w ostatnich latach Duszyński i in. (2017).  

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Duszyński F., Migoń P., Różycka M., Michniewicz A., 2017. Rzeźba 
progu kredowego i pokrywy blokowe koło Wilkowa (Pogórze 
Kaczawskie). Przyroda Sudetów, t. 20, s. 269–288. 

Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Na możliwość wykorzystania edukacyjnego korzystnie wpływa 
bliskość miejscowości (Wilków) i łatwa dostępność. 
Problematyka reprezentowana przez geostanowisko może być 
wprawdzie odbierana jako zbyt specjalistyczna, niemniej daje 
szansę pokazania dróg rozwoju stoku oraz specyficznych struktur 
w skałach piaskowcowych, genetycznie związanych z tektoniką i 
wulkanizmem. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt dostępny bez formalnych ograniczeń. 
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Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Przez czoło progu biegną dwa znakowane szlaki turystyczne z 
Wilkowa: zielony do skansenu hutniczego w Leszczynie i czarny 
do Kondratowa. Z pierwszego z nich są widoczne elementy 
pokrywy blokowej. Brak innych elementów infrastruktury.  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 

 

Dokumentacja graficzna  

122_1 Fragment blokowiska piaskowcowego pod kulminacją Prusickiej Góry. 

122_2 Wietrzenie kawernowe w obrębie jednego z bloków pod Średnią Górą. 

122_3 Przejawy sylifikacji w bloku piaskowcowym, związanej z bliskością uskoku 
Jerzmanic i krążeniem roztworów hydrotermalnych w ośrodku skalnym. 

  




