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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Paweł Raczyński 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 125 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LESZCZYNA – skały podłoża metamorficznego przy drodze do 
Prusic 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15o58’39.97” Szerokość: 51o05’53.51” 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny Odsłonięcie w północnej skarpie drogi Leszczyna-Prusice, 100 m 
na NE od pozostałości kopalni Lena 

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

Długość: 50 m  
Wysokość: 1-2 m 
Wysokość npm: 250 – 277 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Stratygrafia - granica pomiędzy dolnym a górnym piętrem 
strukturalnym jednostki kaczawskiej 
Tektonika - strefa uskokowa i jej wpływ na skały przylegające do 
uskoku Petrologia - skały wylewne 
 Geomorfologia - krawędź morfologiczna związana z uskokiem 

Rodzaj obiektu Odsłonięcie geologiczne 

Litologia Piaskowce, diabazy 

Forma rzeźby terenu Krawędź doliny potoku w strefie tektonicznej 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny (przekształcony naturalny) 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Granica pomiędzy górnym piętrem synklinorium 
północnosudeckiego a północną częścią metamorfiku 
kaczawskiego, strefa uskoku Jerzmanic. Duże zróżnicowanie 
litologiczne na niewielkim obszarze spowodowane procesami 
tektonicznymi – wychylenie warstw z pierwotnie poziomego 
położenia i ich tektoniczne zestawienie. Kontakt utworów 
czerwonego spągowca z sylurem. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Obserwując  skarpę po północnej stronie drogi zauważamy 
wyraźną zmianę litologii. Opuszczając rejon kopalni Lena 
widzimy ciemnoszarą zwietrzelinę wapieni i margli, 
przechodzącą w czerwonawą zwietrzelinę piaskowców i 
zlepieńców. Niewielkie odsłonięcia piaskowców i zlepieńców są 
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okresowo widoczne (zależnie od stopnia zarośnięcia skarpy). 
Dalej ku północnemu wschodowi pojawia się szara zwietrzelina i 
niewielkie odsłonięcia masywnych, ciemnoszarych diabazów. 
Pomiędzy skałami okruchowymi (piaskowce i zlepieńce 
czerwonego spągowca) a diabazami (sylur) przebiega uskok 
Jerzmanic. Jest to północna, tektoniczna granica półrowu 
Leszczyny. W pobliskim zarośniętym kamieniołomie (w kierunku 
zachodnim) widoczne są pionowo ustawione warstwy wapieni i 
margli dolnego cechsztynu. Porównując z nieodległym punktem 
124 (Ciche Szczęście) widać bardzo duży wpływ tektoniki 
przyuskokowej – ciągnienie warstw, poślizgi na granicach 
warstw o różnej kompetencji, spękania i żyłki kalcytowe.. 
W rejonie odsłonięcia dolina Prusickiego Potoku gwałtownie się 
rozszerza. Krawędź tektoniczna jest wyraźnie widoczna w 
morfologii terenu. 

Historia badań 
naukowych 

Rejon badany podczas prac kartograficznych (Jerzmański 1958), 
facjalnych (Scupin 1931) oraz przy wyznaczaniu granic złoża rud 
miedzi (Eisentraut 1939). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W pobliżu pozostałości kopalni miedzi Lena 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Eisentraut O, 1939 - Der niederschlesische Zechstein und seine 
Kupferlagerstätte. Archiv für Lagerstättenforschung der 
Preußischen Geologischen Landesanstalt, Heft 71, ss. 116 
Jerzmański J., 1958 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski - 
arkusz Złotoryja – Wyd. Geologiczne Warszawa 
Scupin H. - 1931. Die Nordsudetische Dyas. Eine stratigraphisch-
paläogeographische Untersuchung. Fortschr. Geol. Paläont., Bd. 
9, H. 27: ss.246 

Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Dobre miejsce do objaśniania zagadnień tektonicznych (strefy 
uskokowe, piętra strukturalne)  

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Punkt łatwo dostępny. Należy zachować ostrożność ze względu 
na bliskość drogi asfaltowej. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Skansen i Muzeum Górnictwa w Leszczynie 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Zmienny stan odsłonięć w zależności od prowadzonych prac 
przy utrzymaniu leśnej drogi. 
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Dokumentacja graficzna  

125_01 Wychodnia skał podłoża w północnej skarpie drogi Leszczyna-Prusice. 

125_02 Masywne diabazy, na północ od uskoku Jerzmanic. 

125_03 Piaskowce zlepieńcowate, zalegające bezpośrednio na podłożu 
metamorficznym. 

125_04 Pionowo stojące warstwy wapieni i margli dolnego cechsztynu, wychylone 
przy uskoku Jerzmanic. 

  




