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Informacje ogólne
Nr obiektu 136
Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana)

SKOWRON

W s p ó ł r z ę d n e 
geograficzne [WGS 84 – 
hddd.dddd]

Długość: 15° 42’ 25,3” (SE frag-
ment odsłonięcia)

Szerokość: 50° 57’ 48,2” (SE fragment 
odsłonięcia)

Gmina Jeżów Sudecki
Opis lokalizacyjny Odsłonięcie znajduje się po północno-zachodniej stronie grzbietu wzgór-

za Skowron, w odległości około 1 km na NW od miejscowości Płoszczynka 
przy niebieskim szlaku turystycznym.

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, pow-
ierzchnia)

Długość odsłonięcia około 250, wysokość około 10 metrów

Charakterystyka naukowa geostanowiska
Reprezentowana dziedzi-
na nauk o Ziemi (np. tek-
tonika, litologia, stratygra-
fia, geomorfologia)

Sedymentologia,

 tektonika,

 geomorfologia - ruchy masowe, 
Rodzaj obiektu Wyrobisko górnicze (nieczynny kamieniołom)
Litologia Piaskowce, zlepieńce, piaskowce margliste
Forma rzeźby terenu
Geneza obiektu (natural-
ny, antropogeniczny)

Antropogeniczny

Ogólny kontekst geolog-
iczno-geomorfologiczny

Odsłonięcie na wzgórzu Skowron znajduje się w jednostce strukturalnej 
rowu Wlenia, który stanowi południowo wschodni fragment jednostki 
wyższego rzędu, to jest niecki północnosudeckiej. Założenia strukturalne 
niecki północnosudeckiej związane są z postorogeniczną ekstensją oro-
genu waryscyjskiego o kierunkach NNE-SSW. Powstałe obniżenia zostały 
wypełnione osadami, z których najstarsze datowane są na najmłodszy 
karbon – dolny perm i mają charakter osadów kontynentalnych. Kolejne 
transgresje morskie w późnym permie, triasie i kredzie zostawiły po sobie 
miąższe osady. W efekcie późnokredowej reaktywacji uskoków w reżimie 
kompresyjnym doszło do skrócenia podłoża basenu i powstania rowów 
(w tym rowu Wlenia) i zrębów oraz charakterystycznych fałdów i flek-
sur przyuskokowych. W obrębie rowu Wlenia osady permo-mezozoiczne 
zalegają na dolnopaleozoicznych utworach dolnego piętra jednostki 
kaczawskiej.

Wzgórze Skowron zlokalizowane jest przy południowej granicy rowu Wle-
nia na NW od Płoszczynki. Grzbiet wzniesienia jest wydłużony w kierunku 
NW-SE, a więc zbieżny z biegiem uskoku ograniczającego rów od połud-
nia. Północno – wschodnie zbocza Skowrona zbudowane są z terygen-
icznych osadów morza górnokredowego (cenoman) wykształconych 
jako zlepieńce, piaskowce i podrzędnie piaskowce margliste. Zbocza 
południowo – zachodnie zbudowane są z kolei z dolnopaleozoicznych 
zieleńców stanowiących fragment dolnego piętra jednostki kaczawskiej.



Opis obiektu z punktu wid-
zenia nauk o Ziemi

Odsłonięcie osadów cenomańskich zaliczanych do formacji z Rako-
wic Wielkich zlokalizowane jest po północnej stronie grzbietu wzgórza 
Skowron. Ciągnie się ono na długości około 250 metrów. W odsłonięciu 
występują zarówno piaskowce jak i zlepieńce. Na powierzchniach zwi-
etrzałych skały mają barwę rdzawą, co świadczy o zawartości żelaza 
w spoiwie. Z kolei, na świeżym przełamie skały są koloru kremowego 
lub beżowego, rzadziej jasno żółtego. Zlepieńce zbudowane są prawie 
wyłącznie z ziaren kwarcu (zlepieńce oligomiktyczne) w odmianie białej 
lub bezbarwnej, a spoiwo stanowi frakcja piaszczysto-ilasta. Piaskowce 
w przewadze zawierają spoiwo ilaste, aczkolwiek lokalnie zawiera ono 
również węglan wapnia. Skały występujące w odsłonięciu zawierają dużą 
ilość skamieniałości, głównie różnych odmian małż (Szałamacha 1978).

W odsłonięciu obserwuje się prawie pionowe, lub wręcz odwrócone 
(75/230) zapadnie warstw skalnych, aczkolwiek odróżnienie powierzch-
ni ławic od powierzchni spękań nie jest łatwe, na co wskazują różnice w 
pracach Gorczycy-Skały (1977) i np. Cymermana et al (2011) czy Soleck-
iego (2011). Jednym ze wskaźników położenia powierzchni uławicenia 
mogą być skamieniałości widoczne w ścianach odsłonięcia. Stwierdzone 
pionowe zapadnie warstw związane jest z aktywnością uskoku stanow-
iącego południowe obrzeżenie rowu Wlenia, który ze względu na swój 
nasuwczy charakter, spowodował nasunięcie się zieleńców na osady 
kredowe, oraz fleksuralne poddarcie tych ostatnich (Solecki, 2011). Skały 
pocięte są regularną siecią spękań (cios). Najbardziej widoczny system 
spękań jest prostopadły do powierzchni uławicenia.

W odsłonięciu obserwować można również spektakularny przykład obry-
wu skalnego, który najprawdopodobniej został założony na płaszczyźnie 
drugiego systemu spękań..

Historia badań naukowych Zagadnieniami kredowych utworów niecki północnosudeckiej zajmowa-
no się już w pierwszych dekadach XX wieku (np. Scupin 1913, 1933, Rode 
1932). W II połowie XX wieku tematykę podjęła Gorczyca-Skała (1977) ze 
szczególnym uwzględnieniem rowu Wlenia. Współczesną analizę strukt-
uralną przeprowadził Solecki (np.: 1988, 1995).

Wartości dodatkowe (his-
toryczne, biologiczne)

Historyczne wydobycie piaskowców z opisywanego kamieniołomu 
z pewnością stanowi dodatkową atrakcję tego miejsca, aczkolwiek 
nie natrafiono na wiarygodne materiały opisujące to zagadnienie. W 
odsłonięciu widoczne są ślady wydobycia.
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Inne uwagi Brak
Stan i możliwości wykorzystania
Możliwości wykorzystania 
obiektu do celów eduka-
cyjnych 

Stanowisko stanowi bardzo dobry przykład kredowych osadów niecki 
północno sudeckiej umożliwiający poruszenie tematów głównie z zakresu 
sedymentologii. Bliskość i charakter kontaktu z zieleńcami pozwala na wy-
jaśnienie wybranych pojęć z tektoniki, geologii strukturalnej oraz geologii 
regionalnej i paleogeografii obszaru.

Dostępność: ograniczenia, 
bezpieczeństwo

Ze względu na roślinność, obecnie jedynie fragment odsłonięcia jest dostępny 
do bezpiecznego zwiedzania. Luźne fragmenty skał w rumoszu u podstawy ścian 
kamieniołomu jak również możliwe obrywy stanowią istotne niebezpieczeństwo.

 infrastruktura turystyczna Około 20 m od odsłonięcia przebiega czarnyszlak turystyczny. Istnieje 
jednak możliwość przeoczenia kamieniołomu ponieważ szlak biegnie 
grzbietem (tj. w obrębie korony kamieniołomu).

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia

W okresie wegetacji roślin kamieniołom jest zarośnięty, wymaga oczyszc-
zenia jego ścian . Dodatkowym zagrożeniem dla stanowiska są kolekc-
jonerzy skamieniałości, którzy w tym miejscu pozyskują okazy.

Dokumentacja graficzna 

136_1 Południowo – wschodni fragment odsłonięcia z dobrze widocznymi, regularnymi pionowymi spękaniami. 



Widoczne prawie pionowe zapadanie warstw

136_2 Słabo zachowana skamieniałość małża

136_3 Przykład ruchów masowych – obryw skalny

136_4 Pionowe, ciasno rozmieszczone spękania 

136_5 Biały zlepieniec z białymi ziarnami kwarcu i piaszczystym spoiwem


