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OPIS GEOSTANOWISKA 

 Stanisław Madej 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 126 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Łom ortognejsów Stachów 2 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 16,96404 Szerokość: 50,72293 

Miejscowość Stachów (Staszów) 

Opis lokalizacji i dostępności: 

Nieczynny kamieniołom położony około 100 m na S od ostatnich, zachodnich 
zabudowań miejscowości Stachów. Tuż obok kamieniołomu prowadzi niebieski szlak 
turystyczny. Kamieniołom łatwo dostępny, składa się z kilku połączonych ze sobą 
wyrobisk. Skały odsłaniają się na niektórych ścianach. Odsłonięcie mocno zarośnięte. 
W obrębie kamieniołomu występują większe i mniejsze oczka wodne. Geostanowisko 
miejscami zaśmiecone. 

Długość 100 m 

Szerokość do 80 m 

Wysokość 2-3 m 

Powierzchnia 0,5 ha 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Kambr (około 500 mln lat) 

Litologia Gnejs 

Forma występowania skały Fragmenty ścian starego wyrobiska. 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Gnejsy należą do kompleksu Stachowa. Powstały z przeobrażenia i deformacji 
granitoidów o wieku około 500 mln lat. Należą do jednostki geologicznej określanej 
jako masyw Strzelina. 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Gnejsy odsłaniają się w nieczynnym kamieniołomie znajdującym się około 100 m na S 
od ostatnich, zachodnich zabudowań miejscowości Stachów. Tuż obok kamieniołomu 
prowadzi niebieski szlak turystyczny (Fot. 1). Obszar przylegający do kamieniołomu 
jest porośnięty drzewami (Fot. 2). Kamieniołom składa się z kilku połączonych ze sobą 
wyrobisk, w których w najniższej części miejscami gromadzi się woda tworząc oczka 
wodne (Fot. 3). 
Gnejsy występujące w odsłonięciu są skałami o barwie jasnoszarej a odmiany nieco 
zwietrzałe przyjmują barwę rdzawobrązową, która pochodzi od obecności 
wodorotlenków Fe. W gnejsach występuje tekstura kierunkowa podkreślona 
równoległym ułożeniem ciemnych blaszek biotytu i soczewek kwarcowo-
skaleniowych (Fot. 4). Dominują gnejsy o teksturze smużystej i soczewkowej, rzadziej 
spotyka się odmiany oczkowe. Oczka i soczewki osiągają przeciętnie wielkości 1-2 cm. 
Gnejsy składają się z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz występującego 
w mniejszej ilości biotytu. W niewielkich ilościach pojawia się w nich granat oraz 
muskowit. Gnejsy występujące w tym wyrobisku są skałami o strukturze od drobno 
do średnioziarnistej. Ziarna szarego kwarcu mają różną wielkość, która zmienia się od 
0,2 do 2 mm. Największe ziarna tworzą skupiska. Drobniejsze współwystępują ze 
skaleniami tworząc agregat mineralny. Skalenie mają jasnoszarą, białą barwę. 
Plagioklaz tworzy ziarna do 0,5 mm, a skaleń potasowy może osiągać rozmiary nawet 
do 5 mm. Biotyt występuje w formie wydłużonych blaszek, których rozmiar sięga do 2 
mm długości. Mniejsze blaszki są wielkości ułamków milimetra. Muskowit tworzy 
blaszki o nieregularnych kształtach i rozmiarach dochodzących do 2 mm. Ciekawostką 
jest występowanie w opisywanej skale czerwonych ziaren granatu. Niestety są one 
praktycznie niewidoczne nieuzbrojonym okiem, gdyż ich wielkość wynosi od 0.04 do 
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0,5 mm. Powierzchnie foliacji (oddzielności) występujące w gnejsach w zależności od 
miejsca są lepiej lub gorzej wykształcone (Fot. 6). Foliacja jest podkreślona przez 
równolegle ułożone blaszki biotytu oraz spłaszczone oczka skaleniowo-kwarcowe. 
Zapada ona w kierunku zachodnim pod kątem około 25°. Miejscami jest delikatnie 
pofałdowana. Na powierzchni foliacji dobrze widoczna jest lineacja podkreślona 
przez obecność naprzemianległych jasnych smug kwarcowo-skaleniowych oraz 
ciemnych biotytowych (Fot. 7). Lineacja zapada w przybliżeniu na południe pod 
kątem około 20°. 
Obserwowane w odsłonięciu gnejsy należą do grupy tzw. jasnych gnejsów ze 
Stachowa wchodzących w skład kompleksu Stachowa, który obejmuje również 
ciemne gnejsy ze Stachowa wraz z towarzyszącymi im łupkami łyszczykowymi i 
amfibolitami oraz gnejsy z Henrykowa. Kompleks Stachowa wraz z kompleksem 
Strzelina (gł. gnejsy i kwarcyty) tworzą jednostkę geologiczną zwaną masywem 
Strzelina (Oberc-Dziedzic i in., 2005). W obrębie masywu Strzelina przebiega ważna 
granica pomiędzy dwoma terranami (blokami skorupy ziemskiej) Brunovistulicum a 
Moldanubicum. Nosi ona nawę nasunięcia Strzelina (Oberc-Dziedzic i Madej, 2002). 
Skały kompleksu Strzelina zaliczone zostały do Brunovistulicum, a kompleksu 
Stachowa do Moldanubicum (Oberc-Dziedzic i in., 2005). Protolitem (skałą 
wyjściową) dla gnejsów były granitoidy. Wiek tych granitoidów, zmetamorfizowanych 
i zdeformowanych podczas orogenezy waryscyjskiej, został określony na 500 mln lat 
(Oberc-Dziedzic i in., 2003; Klimas, 2008). 

Historia badań naukowych 

Opis pozycji tektonicznej jasnych gnejsów ze Stachowa przedstawiony jest w pracy 
Oberc-Dziedzic i Madeja (2002), Oberc-Dziedzic i in. (2005) W tej ostatniej pracy 
zawarta jest również charakterystyka geochemiczna jasnych gnejsów z Stachowa. 
Wyniki datowania jasnych gnejsów ze Stachowa omawia praca Oberc-Dziedzic i in. 
(2003) i Klimas (2008). 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

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

Gnejsy odsłaniają się w nieczynnym kamieniołomie znajdującym się przy niebieskim 
szlaku, około 100 m na S od ostatnich, zachodnich zabudowań Stachowa. Gnejsy 
występujące w tym stanowisku odsłonięciu są skałami o barwie jasnoszarej a 
odmiany nieco zwietrzałe przyjmują barwę rdzawobrązową, która pochodzi od 
obecności wodorotlenków Fe. W gnejsach występuje tekstura kierunkowa 
podkreślona równoległym ułożeniem ciemnych blaszek biotytu i soczewek 
kwarcowo-skaleniowych. Dominują skały o teksturze smużystej i soczewkowej, 
rzadziej spotyka się odmiany oczkowe. Oczka i soczewki osiągają przeciętnie 
wielkości 1-2 cm. Gnejsy składają się z szarego kwarcu, skalenia potasowego i 
plagioklazu (oba skalenie jasnoszare) oraz występującego w mniejszej ilości ciemnego 
biotytu. W niewielkich ilościach pojawia się w nich muskowit oraz granat. Gnejsy są 
skałami o strukturze od drobno do średnioziarnistej. Ziarna minerałów mają wielkość 
od poniżej 1 mm do 2-3 mm, a niekiedy nawet do 5 mm. Ziarna granatu ze względu 
na rozmiary nieprzekraczające 0,5 mm są trudno dostrzegalne nieuzbrojonym okiem. 
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Powierzchnie foliacji (oddzielności) występujące w gnejsach w zależności od miejsca 
są lepiej lub gorzej wykształcone. Są one podkreślone przez równolegle ułożone 
blaszki biotytu oraz spłaszczone oczka skaleniowo-kwarcowe. Foliacja zapada na W 
pod kątem około 25°. Miejscami jest delikatnie pofałdowana. Na powierzchni foliacji 
dobrze widoczna jest lineacja podkreślona przez obecność naprzemianległych jasnych 
smug kwarcowo-skaleniowych oraz ciemnych biotytowych. Lineacja zapada w 
przybliżeniu na S pod kątem około 20°. Gnejsy powstały z przeobrażenia i deformacji 
granitów o wieku 500 mln lat. Skały te należą do jednostki geologicznej zwanej 
masywem Strzelina. 

  

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

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

Można nauczyć rozpoznawać skałę metamorficzną – gnejs.  

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Brak 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Bezpośrednio przy kamieniołomie przebiega niebieski szlak turystyczny. 

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

Skała była wykorzystywana głównie na potrzeby lokalne, głównie w budownictwie. 

 

Waloryzacja geostanowiska 

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany  Wymagający przygotowania  x 

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

Stopień zachowania [0-4] 3 

Wartości poza geologiczne [0-2] 2 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

4 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 
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Dokumentacja graficzna  
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Fot. 1. Droga przebiegająca obok geostanowiska, którą prowadzi niebieski szlak turystyczny. Po lewej 

stronie znajduje się kamieniołom gnejsów. 

 

Fot. 2. Wejście do kamieniołomu od strony niebieskiego szlaku. 
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Fot. 3. Widoczny fragment odsłonięcia z oczkiem wodnym. 

 

Fot. 4. Gnejs o teksturze smużystej, podkreślonej przede wszystkim przez równoległe ułożenie 

ciemnych blaszek biotytu. 



6 

 

 

Fot. 5. Fragment ściany kamieniołomu z gnejsem ze słabo wykształconymi powierzchniami 

oddzielności (foliacją). 

 

Fot. 6. Łagodnie sfałdowana powierzchnia foliacji  w gnejsach. 
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Fot. 7. Gnejs z dobrze widoczną lineacją na powierzchni foliacji. Jasne smugi złożone z kwarcu i 

skalenia, ciemne z biotytu. 

 


