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OPIS GEOSTANOWISKA 

Stanisław Madej 

Informacje ogólne  

Nr obiektu 70 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Łom migmatytów Koziniec 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 16.75160888 Szerokość: 50.63347143 

Miejscowość Koziniec 

Opis lokalizacji i dostępności: 

Nieczynny łom ok. 1 km na N od kościoła w Kozińcu, na SW zboczach bezimiennego 
wzgórza 357 m. Stanowisko trudno dostępne, znacznie zarośnięte. Możliwość dojścia 
od strony SW wzgórza. Brak bezpośredniego dojścia do kamieniołomu na odcinku 
około 100 m – pole uprawne. 

Długość 150 m 

Szerokość 30 m 

Wysokość do ok. 8 m 

Powierzchnia 0,8 ha 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Neoproterozoik?-kambr? 

Litologia Gnejs migmatyczny 

Forma występowania skały Fragmenty ścian starego wyrobiska 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Skały metamorficzne poddane procesom migmatyzacji. Występujące tu skały ilustrują 
jedną z odmian gnejsów tworzących masyw gnejsowy Gór Sowich.  

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Odsłonięcie gnejsów migmatycznych jest zlokalizowane na SW zboczach 
bezimiennego wzgórza o wysokości 357 m n.p. m. (Fot. 1). Kamieniołom jest znacznie 
zarośnięty, znajdują się w nim liczne drzewa i krzewy (Fot. 2, 3). Gnejsy odsłaniają się 
w jednym miejscu, na południowo-wschodniej ścianie (Fot. 4), w osiowej części 
wyrobiska, około 40 m od wejścia do wyrobiska od strony SW wzgórza.  
W odsłonięciu występują gnejsy smużyste, które na przekroju równoległym do foliacji 
(pow. oddzielności) przyjmują wygląd plamisty (Fot. 5). Są to skały od średnio do 
gruboziarnistych. Nieuzbrojonym okiem można dostrzec drobne ziarenka 1-2 
milimetrowej wielkości żółtego skalenia i szarego kwarcu. Przedstawicielem 
minerałów o ciemnej barwie jest biotyt. Ma on pokrój blaszkowy, jest rozproszony w 
skale lub tworzy skupienia dochodzące do 5 mm średnicy, które składają się z 
większych blaszek tego minerału. Dziedzicowa (1987) opisuje, że w obszarze 
wschodniej krawędzi masywu Gór Sowich gnejsy średnioziarniste składają się z 
kwarcu, oligoklazu i biotytu. Podrzędnie zawierają skaleń potasowy oraz muskowit. 
Według Dziedzicowej (1987) na wschód od Przedborowej, aż po okolice Kluczowej w 
gnejsach dodatkowo pojawia się granat, sillimanit +/- andaluzyt. W pobranych 
próbkach z opisywanego odsłonięcia nie udało się makroskopowo zauważyć części z 
powyżej opisanych minerałów. Powierzchnie foliacji zapadają w kierunku 
południowo-zachodnim pod kątami rzędu 30-40°. 
Protolitem (materiałem wyjściowym) dla gnejsów były prawdopodobnie 
neoproterozoiczne – kambryjskie (Gunia , 1981) skały osadowe typu piaskowców i 
mułowców, które zostały zmetamorfizowane, a w późniejszym czasie powstałe z nich 
gnejsy uległy migmatyzacji. W obserwowanych skałach jako przejaw migmatyzacji 
można potraktować pojawienie się gruboblaszkowego biotytu. Migmatyzacja 
gnejsów sowiogórskich miała miejsce około 380 mln lat temu (Broker i inni, 1998; 
Kryza i Fanning, 2007). Ustalono, że gnejsy podczas migmatyzacji znalazły się w 
temperaturze ok. 600–700°C i przy ciśnieniu odpowiadającym głębokości od 
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kilkunastu do około 35 km (Kryza i inni, 1996). 

Historia badań naukowych 
Charakterystyka paragenez mineralnych występujących w gnejsach we wschodniej 
części masywu gnejsowego gór sowich oraz struktury deformacyjne zostały opisane 
przez Dziedzicową (1987). 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 znaków) 

Gnejsy migmatyczne można oglądać w nieczynnym kamieniołomie, który został 
założony na SW zboczu wzgórza położonego około 1 km na N od centrum Kozińca. 
Odsłonięcie jest w znacznym stopniu zarośnięte. Skały odsłaniają się w jednym 
miejscu, na południowo-wschodniej ścianie, w osiowej części wyrobiska, około 40 m 
od wejścia. W odsłonięciu występują gnejsy smużyste, które na przekroju 
równoległym do foliacji, czyli powierzchni oddzielności skały, mają wygląd plamisty. 
Są skałami średnio-gruboziarnistymi. Nieuzbrojonym okiem można dostrzec drobne 
ziarna 1-2 milimetrowej wielkości żółtego skalenia, szarego kwarcu. Widoczny ciemny 
minerał to biotyt, który występuje w formie mniejszych lub większych blaszek. Te 
ostatnie tworzą skupienia dochodzące do 5 mm średnicy. Równolegle ułożone blaszki 
biotytu podkreślają powierzchnie foliacji, która zapada w kierunku SW pod średnimi 
kątami. Obecność większych blaszek biotytu świadczy, że skała uległa podgrzaniu, 
które było przejawem migmatyzacji. Widoczne w odsłonięciu gnejsy powstały z 
przeobrażenia skał osadowych pod wpływem podwyższonej temperatury i ciśnienia. 
Skałami wyjściowymi prawdopodobnie były piaskowce i mułowce o wieku ponad 500 
mln lat. Około 380 mln lat temu gnejsy sowiogórskie znalazły się w temperaturze 
około 700°C i na głębokości dochodzącej do około 30 km. Wówczas uległy one 
migmatyzacji. Obserwowane w odsłonięciu skały noszą słabe ślady tego wydarzenia, 
dlatego też są określane jako gnejsy migmatyczne w odróżnieniu do typowych 
migmatytów. 

 

  

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 
można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

Można zobaczyć jak wyglądają gnejsy, które uległy częściowej migmatyzacji 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Brak 
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Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Przez Koziniec przebiega czerwony szlak rowerowy 

Wykorzystanie i zastosowanie 
skały oraz związane z nią 
aspekty kulturowe i 
historyczne 

Była wykorzystywana na potrzeby okolicznej ludności, głównie w budownictwie. 

 

Waloryzacja geostanowiska 

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany  Wymagający przygotowania  X 

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 1 

Stopień zachowania [0-4] 1 

Wartości poza geologiczne [0-2] 1 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

2 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

2 

  

Dokumentacja graficzna  

 

Fot. 1. Widok od strony Kozińca na płaskie wzgórze z porośniętym drzewami kamieniołomem. 
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Fot. 2. Widok z góry na kamieniołom. 

 

Fot. 3. Szata roślinna wewnątrz odsłonięcia. 
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Fot. 4. Odsłonięcie gnejsów migmatycznych na SE ścianie wyrobiska. 

 

Fot. 5. Próbka gnejsu migmatycznego. 


