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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 130 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

ROKITKI – DAWNA ŻWIROWNIA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 15°53’14’’ 
 Szerokość: 51°06’06’’ 

Gmina Złotoryja – wiejska  

Opis lokalizacyjny 

Dawna żwirownia znajduje się w obrębie krawędzi wysoczyzny 
rozciągającej się na północ od doliny Kaczawy, przy linii 
kolejowej z Legnicy do Złotoryi, w odległości około 200 m od 
przejazdu kolejowego (przecięcie ww. linii kolejowej z drogą nr 
364 Legnica – Złotoryja. Odległość od centrum Złotoryi wynosi 
3,25 km w kierunku ENE. 

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

Dawne wyrobisko eksploatacyjne ma orientacyjne wymiary 160 x 
140 m, przy wysokości ścian do 15 m. Cały obszar zajmuje ok. 2,2 
ha. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

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

Geologia czwartorzędu – utwory rzeczne, wodnolodowcowe, 
eoliczne 

Rodzaj obiektu Dawna żwirownia 

Litologia Zróżnicowane utwory czwartorzędowe: piaski i żwiry rzeczne i 
wodnolodowcowe, gliny zwałowe (lodowcowe), less 

Forma rzeźby terenu 
Wyrobisko dawnej żwirowni jest wcięte w krawędź wysoczyzny 
polodowcowej, stanowiącą zbocze szerokiej, płaskodennej 
doliny Kaczawy. 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Antropogeniczna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Kompleks utworów czwartorzędowych został odsłonięty w 
krawędzi wysoczyzny zbudowanej z utworów lodowcowych i 
wodnolodowcowych, zalegających na starszych utworach 
rzecznych (preglacjalnych) i częściowo przykrytych nawianym 
pyłem eolicznym – lessem. Kompleks ten, o całkowitej grubości 
ponad 20 m, został osadzony na obniżonym skrzydle sudeckiego 
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uskoku brzeżnego, który w rejonie Złotoryi traci już wyrazistość 
morfologiczną i ma postać krawędzi kopalnej.  

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Opis odsłonięcia zawarty w pracach Piaseckiego (1961) oraz 
Mastalerza i Wojewody (1990) ma obecnie znaczenie głównie 
historyczne, jako że zdecydowana większość opisanych serii 
osadowych nie jest widoczna wskutek osypania się ścian 
dawnego wyrobiska i ich zarośnięcia. Według Piaseckiego w 
dolnej części ścian był widoczny ponad 10 m grubości kompleks 
żwirów rzecznych osadzonych przez Kaczawę w okresie 
poprzedzającym najstarsze zlodowacenie na tym obszarze. 
Wyżej znajdowały się utwory fluwioglacjalne zinterpretowane 
jako należące do dwóch różnych zlodowaceń, także deltowo-
jeziorne (wg Mastalerza i Wojewody 1990), a w najwyższej, 
przypowierzchniowej części odsłonięcia zalegał less. Obecnie 
praktycznie widoczny jest tylko ten właśnie osad, który wykazuje 
grubość od 2 do 4 m. Odsłania się on w skarpie po północnej 
stronie wyrobiska. Charakterystyczne cechy lessu w Rokitkach to 
żółtawa barwa, homogeniczność wewnętrzna, smugowanie 
wskazujące na element transportu po stoku i dobrze rozwinięte 
spękania pionowe, zapewniające pionową oddzielność i 
przetrwanie pionowych ścian. 

Historia badań 
naukowych 

Odsłonięcie po raz pierwszy opisane szczegółowo przez H. 
Piaseckiego (1961), który scharakteryzował główne kompleksy 
litologiczne widoczne w odsłonięciu. W pracy Mastalerza i 
Wojewody (1990) (autorzy nie odnieśli się w niej w ogóle do 
badań Piaseckiego) opisano niektóre serie osadowe z punktu 
widzenia struktur sedymentacyjnych, wskazano na obecność 
struktur deformacyjnych (uskoki, strefy ścinania) i 
zaproponowano interpretację tektoniczną, w tym znaczące 
przemieszczenia poziome wzdłuż sudeckiego uskoku brzeżnego, 
sięgające 2 km dla całego czwartorzędu. Pogląd taki został 
uznany za bardzo dyskusyjny, a interpretacja za jednostronną 
(Krzyszkowski, Migoń 1991). 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Nie stwierdzono 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Piasecki H., 1961. Stratigraphy of Quaternary deposits in the 
Kaczawa Foreland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Wrocławskiego, seria B, nr 8, s. 93–112. 
Mastalerz K., Wojewoda J., 1990. Stożek aluwialny pre-Kaczawy 
– przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-
plejstocen, Sudety. Przegląd Geologiczny, t. s. 363–369. 
Krzyszkowski D., Migoń P., 1991, Stożek aluwialny pre-Kaczawy – 
przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-
plejstocen, Sudety: dyskusja. Przegląd Geologiczny, t. 39, s. 404–
407. 

Inne uwagi Brak uwag 
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Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obecnie (I. 2019) odsłonięcie znajdowało się w bardzo złym 
stanie, a jedynym elementem budowy geologicznej dobrze 
odsłoniętym jest warstwa lessu tworząca pionową północną 
ścianę wyrobiska. Pozostałe ściany uległy osypaniu i zarośnięciu, 
a utwory lodowcowe, wodnolodowcowe i preglacjalne utwory 
rzeczne nie są widoczne. Dlatego aktualne możliwości 
wykorzystania są ograniczone do problematyki utworów 
eolicznych i zachowania się lessu (zwartość, obecność urwisk, 
spękania pionowe). Aktualny stan obiektu (zob. poniżej) 
znacząco utrudnia jego wykorzystanie.  

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Formalnie brak ograniczeń dostępności, ale stan obiektu jest 
bardzo zły (zaśmiecenie, pozostałości po częściowej wycince 
roślinności, brak dobrego dojścia do ścian wyrobiska, 
podmokłości). 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  Brak 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Obiekt ma potencjał do pełnienia roli kluczowego 
geostanowiska pokazującego utwory czwartorzędowe (przez 
wiele lat pełnił taką w ramach zajęć terenowych dla studentów 
geografii Uniwersytetu Wrocławskiego), jednak wymagałoby to 
odpowiedniego przystosowania: wyznaczenia dojścia i ścieżek 
w obrębie wyrobiska, oczyszczenie i utrzymanie ścian w 
kluczowych miejscach. 
Realnymi zagrożeniami są całkowite osypanie i zarośnięcie ścian 
dawnego wyrobiska, leśny kierunek rekultywacji i jakiekolwiek 
zagospodarowanie wykluczające wykorzystanie geoturystyczne 
(np. składowisko odpadów). 

 

Dokumentacja graficzna  

130_1 Pokład lessu odsłonięty w zachodniej ścianie dawnego obszaru 
eksploatacyjnego. 

130_2 Wyraźna oddzielność pionowa w warstwie lessu. 

130_3 Całkowicie zarośnięta centralna część odsłonięcia, gdzie były widoczne 
utwory wodnolodowcowe i żwiry preglacjalne (stan: styczeń 2019). 

 




