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Informacje ogólne 

Nr obiektu 127 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

LESZCZYNA – ŻYŁA BAZALTU  

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15° 58' 33" E Szerokość: 51° 5' 53.06" N 

Gmina Złotoryja (wiejska) 

Opis lokalizacyjny 

Opuszczony kamieniołom 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. Żyła bazaltu 
znajduje się przy opuszczonym placu Zakładu. 

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 z grupy bazaltów/bazanity 
Tektonika – żyła bazaltowa w strefie inwersyjnego uskoku 
Jerzmanic, tektoniczny kontakt utworów osadowych synklinorium 
północnosudeckiego ze skałami metamorfiku kaczawskiego 

Rodzaj obiektu Opuszczone kamieniołomy 

Litologia Litologia – skały z grupy bazaltów/bazanity 

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 

Bazanity występują w strefie uskoku Jerzmanic i przecinają 
utwory cechsztynu występujące w północno-wschodniej części 
mniejszej jednostki tektonicznej w obrębie synklinorium 
północnosudeckiego - półrowu Leszczyny. Bazanity te stanowią 
jedno z ponad 300 wystąpień skał bazaltowych na Dolnym 
Śląsku i są zaliczane do tzw. bazaltowej formacji Dolnego 
Śląska, która stanowi element środkowoeuropejskiej prowincji 
wulkanicznej. W neogenie na skutek rozciągania podłoża na 
obszarze synklinorium północnosudeckiego, wzdłuż głębokich 
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uskoków dochodziło do wypływów i erupcji law o składzie 
bazaltowym. Wychodnie tych skał tworzą obecnie neki 
wulkaniczne, występujące w formie charakterystycznych 
ostańców, a także pokrywy lawowe będące pozostałością 
potoków lawowych. Na obszarze Dolnego Śląska opisano jak 
dotąd 314 odsłonięć bazaltoidów, w tym: 156 drobnych żył, 89 
potoków lawowych, 44 neki, 22 czopy oraz 3 izolowane 
wystąpienia tufów (Badura i in., 2006). 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Wzdłuż uskoku Jerzmanic, w okolicach Leszczyny, występuje 
kilka ciał bazaltowych o charakterze niewielkich, pionowych żył. 
Skały te są zaliczane do okresu neogenu (miocen). Jedna z 
takich żył występuje w kamieniołomie położonym po zachodniej 
stronie drogi z Leszczyny do Prusic. Bazalty występujące w 
okolicach Leszczyny skały ciemnoszare lub czarne o strukturze 
afanitowej i teksturze bezładnej. Bazalty zbudowane są z 
minerałów z grupy piroksenów, oliwinów, plagioklazów 
wapniowych, a także minerałów rudnych.  Żyły bazaltów 
występują na południe od uskoku Jerzmanic są z nim genetycznie 
związane – magma bazaltowa wydobywała się systemem 
szczelin i spękań związanych właśnie z tym uskokiem. 

Historia badań 
naukowych 

Stanowisko nie było jak dotąd przedmiotem badań naukowych, 
informacje dotyczące bazaltów Dolnego Śląska znajdują się w 
pracach o charakterze ogólnym (np. Birkenmajer, 1967; Śliwa, 
1967). Informacje dotyczące uskoku Jerzmanic w pracach dot. 
tektoniki regionu synklinorium północnosudeckiego (Solecki, 
1988; Solecki, 2011; Wojewoda, 2003).  
 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

W pobliżu znajdują się ślady górnictwa miedzi w Leszczynie. 
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Inne uwagi Brak 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Stanowisko o umiarkowanym potencjale edukacyjnym, słabo 
dostępne. Zagadnienia związane z najmłodszym wulkanizmem 
na obszarze Dolnego Śląska, petrologia i mineralogia skał 
bazaltowych. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Kamieniołomy są zarośnięte i w związku z tym słabo dostępne. 

Infrastruktura 
turystyczna  Teren niezagospodarowany turystycznie.  

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Możliwość całkowitego zarośnięcia i zasypania stanowiska 
odpadami. 

 

Dokumentacja graficzna  

127_1. Żyła bazaltowa w ścianie kamieniołomu. 

127_2. Spękania w obrębie żyły bazaltu. 

127_3. Węglanowe utwory cechsztynu odsłonięte w sąsiedztwie żyły bazaltu (skarpa 
przy placu z ruinami infrastruktury po dawnym ZG „Lena”). 

 

  




