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OPIS GEOSTANOWISKA 

Marcin Goleń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 80 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Łom łupków Łyszczykowych Kamieniec Ząbkowicki 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 1880954.703 Szerokość: 6505327.03 

Miejscowość Kamieniec Ząbkowicki 

Opis lokalizacji i dostępności: 
Punkt geostanowiskowy znajduje się około 1,5 km na NW od kościoła w Byczeniu 
przy czerwonym szlaku rowerowym na północ od pobliskiego mauzoleum 
Hohenzollernów. 

Długość 100 m 

Szerokość 20 m 

Wysokość 3 m 

Powierzchnia 2000 m
2
  

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Neoproterozoik?-kambr? 

Litologia Łupki łyszczykowe 

Forma występowania skały Wyrobisko starego kamieniołomu 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Łupki łyszczykowe występujące w geostanowisku należą do Kamienieckiego 
Kompleksu Metamorficznego. Jest to struktura, która rozciąga się z północy na 
południe w stosunkowo wąskim pasie pomiędzy Masywem Gór Sowich na wschodzie 
i Strzelińskim Masywem Krystalicznym na zachodzie. Łupki łyszczykowe zostały 
zmetamorfizowane w facji amfibolitowej. Protolitem łupków łyszczykowych, czyli 
materiałem, z którego powstały w wyniku metamorfozy były prawdopodobnie skały 
osadowe, takie jak mułowce lub łupki ilaste. Dla rzadziej występujących w kompleksie 
łupków kwarcowo-skaleniowych i amfibolitów protolitem były prawdopodobnie skały 
wulkaniczne. Wiek protolitu jest niepewny i szacowany na neoproterozoik (ponad 
542 miliony lat) lub kambr (poniżej 542 milionów lat). 
Metamorfizm przedstawionej sekwencji wulkaniczno-osadowej miał miejsce podczas 
waryscyjskich ruchów górotwórczych w późnym paleozoiku, przed około 340 
milionami lat. Z metamorfizmem związana była deformacja tektoniczna skały, której 
przebieg i podział na etapy został w różny sposób przedstawiony przez licznych 
badaczy. 
Niezmiennie jednak deformacja wiązana była z kolizją dwóch paleozoicznych 
terranów- Saksoturyngii reprezentującej Sudety Zachodnie i Brunovistulicum 
reprezentującego Sudety Wschodnie. 
 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Punkt geostanowiskowy znajduje się około 1,5 km na NW od kościoła w Byczeniu, 
przy czerwonym szlaku rowerowym, na północ od pobliskiego mauzoleum 
Hohenzollernów. 

Są to dawne, płytkie wyrobiska po eksploatacji łupka łyszczykowego, który można 
opisać jako drobnoziarnistą, srebrzystoszarą skałę z oddzielnością łupkową. Łupek 
łyszczykowy jest skałą metamorficzną, która powstała w wyniku podgrzania i 
ściśnięcia sekwencji starszych skał osadowych, takich jak mułowce i łupki ilaste. Wiek 
tych skał szacowany jest na neoproterozoik (ponad 542 miliony lat) lub kambr 
(poniżej 542 milionów lat). Metamorfoza i deformacja łupków miała miejsce w 
okresie od około 390-340 milionów lat temu, podczas orogenezy waryscyjskiej. Były 
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to ruchy górotwórcze, które doprowadziły do powstania na terenie środkowej i 
zachodniej Europy potężnego pasma górskiego Waryscydów. 

Warunki metamorfizmu, jakie zarejestrowane zostały przez drobnoziarniste łupki 
łyszczykowe to górna facja amfibolitowa- temperatura około 510-540 ⁰C, przy 
ciśnieniu 7-8,5 kbar. 

Występujące tutaj łupki łyszczykowe zbudowane są w przeważającej mierze z kwarcu 
oraz dwóch odmian łyszczyków- jasnego muskowitu i ciemnego biotytu. Łyszczyki 
rozpoznajemy po silnym połysku, niewielkiej twardości (możliwość zarysowania 
paznokciem) oraz łatwej oddzielności poszczególnych blaszek. Kwarc jest niełupliwym 
minerałem o bardzo dużej twardości (rysuje szkło), szklistym połysku i zwykle szarej 
barwie. Ponadto w łupkach występuje szereg rzadszych minerałów, z których 
wymienić należy granat, ciemnoczerwony, izometryczny minerał o rozmiarach do 
około 0,5 cm, oraz plagioklaz- biały nieprzezroczysty minerał o tabliczkowym pokroju, 
osiągający rozmiary do około 2 mm. Pozostałe minerały są trudne lub niemożliwe do 
identyfikacji gołym okiem ze względu na ich niewielkie rozmiary. 

Łupek łyszczykowy wykazuje charakterystyczną oddzielność łupkową, która jest 
zdolnością skały do dzielenia się na "płaty". Tę cechę łupek zawdzięcza równoległemu 
ułożeniu minerałów o pokroju blaszkowym, głównie łyszczyków, w naprzemianlegle 
występujących w łupku warstewkach łyszczykowych i łyszczykowo-kwarcowych. 

W trakcie deformacji tektonicznej w wyniku działania na skałę ukierunkowanej siły 
minerały blaszkowe i słupkowe przyjmują jednolite, optymalne do kierunku działania 
siły ułożenie. Takie planarne uporządkowanie budowy wewnętrznej skały powstałe w 
wyniku jej deformacji nazywamy foliacją (z łac. folium ‘liść’). W skale może 
występować więcej niż jedna foliacja, jeżeli przeszła ona przez więcej niż jeden etap 
deformacji tektonicznej. Foliację oznacza się symbolem S i nadaje jej numer w 
zależności od etapu deformacji, w którym powstała. Na przykład foliacja S1 związana 
jest z pierwszym etapem deformacji. Oddzielność łupkowa jest dobrze zachowaną w 
skale generacją foliacji. 

Skały w Kamienieckim Kompleksie Metamorficznym zarejestrowały trzyetapową 
deformację tektoniczną. Pierwszy etap deformacji polegał na nasuwaniu się ku 
wschodowi w formie płaszczowin trzech jednostek skalnych budujących Kamieniecki 
Kompleks Metamorficzny- idąc od najniżej położonej- jednostki Byczenia, Kamieńca i 
Chałupek. 

Doprowadziło to do utworzenia stosu płaszczowin, w którego środku, w jednostce 
Kamieńca, znajdujemy się obecnie. Pamiątką po tym etapie deformacji jest 
pierwotnie połoga foliacja S1, która w tym stanowisku została zatarta przez kolejne 
etapy deformacji i możliwe jest jej rozpoznanie jedynie na podstawie mikrostruktur 
widocznych pod mikroskopem. W drugim etapie deformacji dalsze działanie siły w 
kierunku wschodnim i skracanie całego kompleksu na kierunku wschód- zachód, 
doprowadziło do zafałdowania stosu płaszczowin. Utworzyła się foliacja S2 związana z 
deformacją skały na skrzydłach dużego fałdu F2. 

W trzecim etapie deformacji doszło do ekstensyjnego kolapsu wypiętrzonego 
kompleksu i powstania zrzutowych stref ścinania równolegle do foliacji S2. W wyniku 
ścinania w tych strefach wytworzyła się foliacja S3+2, która jest efektem nałożenia się 
równoległych foliacji S2 oraz S3. Drobne uziarnienie łupka łyszczykowego w tym 
geostanowisku powstało wskutek rozcierania skały w strefie ścinania. 
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Skały w geostanowisku stanowią, zatem świadectwo wieloetapowej deformacji 

tektonicznej oraz metamorfozy Kamienieckiego Kompleksu Metamorficznego, które 

to procesy zachodziły na tym obszarze w późnym paleozoiku w ramach waryscyjskich 

ruchów górotwórczych. Orogeneza waryscyjska w skali całego kontynentu 

Europejskiego doprowadziła do powstania w jej zachodniej i środkowej części 

systemu górskiego zwanego Waryscydami. Orogen ten powstał w wyniku kolizji 

dwóch dużych paleokontynentów- Gondwany na południu (dzisiejsza Afryka, 

Ameryka Południowa i Antarktyda) oraz Lauruzji na północy (Ameryka Północna oraz 

Europa), co w efekcie doprowadziło do powstania jednego dużego superkontynentu 

Pangei. 

Historia badań naukowych 

Sekwencja deformacji tektonicznych w Kamienieckim Kompleksie Metamorficznym 

była wielokrotnie studiowana i opisywana przez wielu badaczy: Dziedzicową (1975, 

1985, 1987), Mazura i Puziewicza (1995), Achramowicza i innych (1997), Nowaka 

(1998), Mazura i Józefiaka (1999). Ponadto wybranymi skałami z tego kompleksu 

zajmowali się Gurgurewicz i Bartz (2011). 

Interpretacje przedstawione w tym opracowaniu bazują na pracy Mazura i Józefiaka 
(1999). 

Bibliografia (format Lithos) 
Mazur, S., Józefiak, D., 1999. Structural record of variscan thrusting and subsequent 
extensional collapse in the mica schists from vicinities of Kamieniec Ząbkowicki, 
Sudetic Foreland, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 69, 1-26. 

Uwagi  

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

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

Znajdujemy się przy czerwonym szlaku rowerowym nieopodal mauzoleum 
Hohenzollernów, około 1,5 kilometra na NW od kościoła w Byczeniu. Przed nami 
wyrobisko dawnego nieczynnego już kamieniołomu łupka łyszczykowego. Jest to 
drobnoziarnista skała metamorficzna, która powstała w wyniku podgrzania i 
sprasowania starszych skał wulkaniczno-osadowych, których wiek szacuje się nawet 
na ponad 542 miliony lat. To podgrzanie i sprasowanie, czyli metamorfoza, miało 
miejsce prawdopodobnie przed około 340 milionami lat, podczas waryscyjskich 
ruchów górotwórczych. Ruchy te doprowadziły do powstania na przełomie karbonu i 
permu potężnego pasma górskiego, które ciągnęło się na długości setek kilometrów 
przez dzisiejszą zachodnią i środkową Europę. Łupki łyszczykowe, które oglądamy są, 
zatem świadectwem istnienia niegdyś potężnych gór na tym obszarze. Nazwa łupek 
pochodzi od charakterystycznej zdolności tej skał do łupania się wzdłuż równoległych 
powierzchni. Jest to możliwe dzięki obecności w składzie mineralnym skały 
łyszczyków- jasnego muskowitu i ciemnego biotytu, których blaszkowy pokrój i 
równoległe ułożenie są główną przyczyną łupkowatości skały. Powyższe cechy a 
nadto silny połysk i niewielka twardość czynią je łatwymi w identyfikacji. Poza 
łyszczykami głównymi składnikami łupków są: kwarc, plagioklaz i granat. Ten ostatni 
ze względu na swoją ciemnoczerwoną barwę i izometryczny kształt jest również 
łatwy w rozpoznaniu. 

  

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in. proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

W geostanowisku można uczyć rozpoznawania struktur tektonicznych, takich jak 
foliacja i lineacja. Można uczyć wykonywania pomiarów kompasem geologicznych 
tych struktur. Dodatkowo można tutaj nauczyć rozpoznawania takich minerałów, jak 
kwarc, muskowit, biotyt i granat. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 

Brak zagrożeń. 
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geostanowisko 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Geostanowisko leży przy czerwonym szlaku rowerowym oraz niedaleko niebieskiego 
szlaku pieszego. 

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

 

 

Weryfikacja inwentaryzacji 

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany + Wymagający przygotowania   

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

Stopień zachowania [0-4] 4 

Wartości poza geologiczne [0-2] 2 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

7 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 
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Fig. 1 Uproszczona mapa geologiczna wschodniej części bloku przedsudeckiego z lokalizacją 

Kamienieckiego Kompleksu Metamorficznego oraz punktu geostanowiskowego (z Mazur & Józefiak 

1999, zmienione). 
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Fig. 2 

Widok na geostanowiska 

od strony NE, z 

czerwonego szlaku 

rowerowego. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

Na odsłoniętej 

powierzchni skały 

widoczna wyraźna 

oddzielność łupkowa, 

równoległa do foliacji S2. 

Młotek postawiono dla 

skali. 
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Fig. 4 

Wyraźnie widoczna 

oddzielność łupkowa 

związana z równoległym 

ułożeniem blaszek 

łyszczyków oraz 

izometryczne kryształy 

granatu w łupku 

łyszczykowym. 

 

 

 

 

Fig. 5 

Schematyczne przedstawienie 

rozwoju strukturalnego 

Kamienieckiego Kompleksu 

Metamorficznego (za Mazur & 

Józefiak 1999). Kolorowe 

przerywane linie symbolizują 

trzy generacje foliacji (S1-S3), 

odpowiadające trzem etapom 

deformacji (D1-D3). Lokalizacja 

geostanowiska odpowiada 

jego pierwotnej pozycji w 

strukturze pofałdowanego 

kompleksu. 

 

 


