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Informacje ogólne 

Nr obiektu 126 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LESZCZYNA –  STREFA USKOKU JERZMANIC  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: E 51° 5' 52.98" N Szerokość: 15° 58' 32.85" 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 
Opuszczone kamieniołomy ok. 700 m na NNW od skrzyżowania 
dróg asfaltowych w Leszczynie (przy skansenie górniczym), obok 
ruiny po infrastrukturze ZG „Lena”. Południowe stoki 
bezimiennego wniesienia o wysokości 288 m n.p.m. 

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

Opuszczone, wąskie wyrobiska (do 40 m szerokości) na długości 
ok. 200 m.    

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Litologia – skały osadowe 
Tektonika – strefa inwersyjnego uskoku Jerzmanic, tektoniczny 
kontakt utworów osadowych synklinorium północnosudeckiego 
ze skałami metamorfiku kaczawskiego 

Rodzaj obiektu Opuszczone kamieniołomy 

Litologia Wapienie, margle, piaskowce 

Forma rzeźby terenu Kamieniołomy na południowym zboczu suchej doliny, łączącej się 
od zachodu z doliną Prusickiego Potoku 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczny  

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Utwory cechsztynu w strefie uskoku Jerzmanic odsłaniają się w 
północnej części półrowu Leszczyny – podrzędnej jednostki 
geologicznej znajdującej się we wschodniej części synklinorium 
północnosudeckiego. Synklinorium północnosudeckie i półrów 
Leszczyny powstała w obrębie skał metamorficznych zaliczanych 
do tzw. struktury kaczawskiej (metamorfiku kaczawskiego). Uskok 
Jerzmanic to jeden z ważnych, regionalnych uskoków 
rozdzielających od siebie skały synklinorium 
północnosudeckiego (od południa) i metamorfiku kaczawskiego 
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(na północ od uskoku). Uskok ma orientację WNW-ESE, i 
przebiega na północ od Leszczyny. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Odsłonięcia położone w strefie uskokowej uskoku Jerzmanic. 
Obecność uskoku spowodowała zestromienie, a lokalnie 
odwrócenie utworów osadowych górnego permu. Względne 
przemieszczenie (zrzut) na uskoku musiał być znaczny i sięgał 
prawdopodobnie od kilkudziesięciu do kilkuset metrów (Solecki, 
2011). Prawdopodobne jest również, że na uskoku Jerzmanic 
zachodziły ruchy przesuwcze; Wojewoda 2003). W 
kamieniołomach, na odpreparowanych powierzchniach 
uławicenia wapieni i margli dolnego cechsztynu i piaskowców 
górnego cechsztynu występują gładkie powierzchnie luster 
tektonicznych pokryte zrekrystalizowaną krzemionką z 
zadziorami i rysami tektonicznymi. Wskazują ona na przesuwczy i 
odwrócony charakter tego uskoku. W piaskowcach występują 
również liczne, wąskie struktury deformacyjne określane w 
literaturze jako strefy kataklazy (Solecki, 1988). Mają one kształt 
prostych lub zakrzywionych, jasnych wstęg o grubości do 1 cm, 
które przecinają piaskowce najczęściej pod kątem ostrym lub 
zbliżonym do prostego. 

Historia badań 
naukowych 

Stanowisko nie było jak dotąd przedmiotem badań naukowych. 
Wiadomości dotyczące geologii regionu znajdują się w 
opracowaniach ogólnych (np. Teisseyre, 1957; Śliwiński i in., 
2003). Informacje dotyczące uskoku Jerzmanic w pracach dot. 
tektoniki regionu synklinorium północnosudeckiego (Solecki, 
1988; Solecki, 2011; Wojewoda, 2003). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Brak 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Solecki, A.T. (1988). Komplementarne strefy kataklazy w 
piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego. Przegląd 
Geologiczny, 10, 577-581. 
Solecki, A.T. (2011). Rozwój strukturalny epiwaryscyjskiej struktury 
platformowej w obszarze synklinorium północnosudeckiego. [W:] 
Mezozoik i Kenozoik Dolnego Śląska. Przewodnik LXXXI Zjazdu 
Polskiego Towarzystwo Geologicznego, 19–36. 
Śliwiński, W., Raczyński, P., and Wojewoda, J. (2003). 
Sedymentacja utworów epiwaryscyjskiej pokrywy osadowej w 
basenie północnosudeckim. [W:] Sudety Zachodnie: Od Wendu 
do Czwartorzędu, 1–8. 
Teisseyre, H. (1957). Budowa Geologiczna Sudetów Zachodnich. 
[W:] M. Książkiewicz (red.) – Regionalna Gelogia Polski, tom III, 
Sudety, s. 178-281. Polskie Towarzystwo Geologiczne. 
Wojewoda, J. (2003). Piaskowce ciosowe kredy i uskok 
Jerzmanic. [W:] Sudety Zachodnie: Od Wendu do Czwartorzędu. 
Przewodnik do wycieczek, 13-15. 
 

Inne uwagi Stanowisko położone na obszarze Parku Krajobrazowego 
Chełmy 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o wysokim potencjale edukacyjnym, jednak słabo 
dostępne. Możliwość prezentowania zagadnień związanych z 
tektoniką kruchą (zjawiska związane z tzw. „tektoniką alpejską”) 
i stratygrafią utworów cechsztynu.  

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Kamieniołomy są zarośnięte i w związku z tym trudno dostępne, 
ściany w większości zapełznięte.  

Infrastruktura 
turystyczna  Teren niezagospodarowany turystycznie.  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Całkowite zarośnięcie i zapełźnięcie ścian kamieniołomów. 

 

Dokumentacja graficzna  

126_1. Niewielkie odsłonięcie margli cechsztynu w sąsiedztwie uskoku Jerzmanic.  

126_2. Odsłonięcie piaskowców wapnistych górnego cechsztynu na północnej ścianie 
kamieniołomu. 

126_ 3. Lustra i rysy tektoniczne na pionowo zorientowanych ławicach utworów 
cechsztynu, północna ściana kamieniołomu. 

  




