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Układ prezentacji

1. Co jest geopunkt (geostanowisko)?

2. Dlaczego wykonujemy inwentaryzację?

3. Jak się wykonuje inwentaryzację? – karta geostanowiska

4. Przykłady z Krainy Wygasłych Wulkanów

5. Wstępna propozycja listy geostanowisk

6. Podsumowanie



Geopunkty (geostanowiska) – obiekty/miejsca o szczególnym znaczeniu 
naukowym dla odtworzenia dziejów Ziemi, które mogą – po odpowiednim 
przystosowaniu – pełnić również funkcję edukacyjną.

Dokumentują one historię geologiczną obszaru, ilustrują poszczególne 
procesy geologiczne i rodzaje form rzeźby terenu, ułatwiają zrozumienie 
przeszłości geologicznej i odtworzenie rozwoju krajobrazu.  

Przykłady geostanowisk: 
- odsłonięcia skał i struktur geologicznych 
- miejsca występowania cennych minerałów
- stanowiska paleontologiczne
- formy ukształtowania terenu
- jaskinie
- źródła i inne obiekty hydrologiczne
- obiekty dawnego górnictwa
- punkty widokowe – pozwalające na omówienie i wyjaśnienie genezy 

krajobrazu 



Inwentaryzacja geostanowisk

Aspekt (cel) naukowy

Dokumentacja

UdostępnianieZachowanie

Aspekt (cel) ochronny Aspekt (cel) edukacyjny



Ujęcie (pół)ilościowe

Inwentaryzacja geostanowisk

Ujęcie opisowe

Wybrane cechy charakteryzujące 
obiekt i jego otoczenie są oceniane 

w skali punktowej, według 
przyjętych z góry kryteriów

Ranking geostanowisk

Wybrane cechy charakteryzujące 
obiekt i jego otoczenie są 

przedmiotem opisu

Wybór kluczowych geostanowisk
według wiedzy eksperckiej



Przedmiot opisu w trakcie inwentaryzacji

- charakterystyka obiektu z punktu widzenia nauk o Ziemi (geologii, geografii) 
i ewentualnie innych – walory dodatkowe (historii, historii sztuki, botaniki)

- ocena rangi obiektu

- stan obiektu (naturalność, zagrożenia)

- dostępność, aktualny sposób zagospodarowania

- możliwości zagospodarowania w przyszłości, wytyczne dla utrzymania 
obiektu w odpowiednim stanie 

- ocena atrakcyjności turystycznej i przydatności do potrzeb edukacji

- źródła informacji

- dokumentacja graficzna (fotograficzna)



Inwentaryzacja geostanowisk a Geoparki





Geostanowiska w Globalnym Geoparku UNESCO Bakony – Balaton (Węgry)



Geopark Papuk – kategoryzacja i udostępnianie geostanowisk



Informacje ogólne

Nr obiektu

Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana)

Współrzędne geograficzne [WGS 84 – hddd.dddd] Długość: Szerokość:

Gmina

Opis lokalizacyjny

Rozmiary (np. długość, szerokość, wysokość, 

powierzchnia)

Charakterystyka naukowa geostanowiska

Reprezentowana dziedzina nauk o Ziemi (np. 

tektonika, litologia, stratygrafia, geomorfologia)

Rodzaj obiektu

Litologia

Forma rzeźby terenu

Geneza obiektu (naturalny, antropogeniczny)

Ogólny kontekst geologiczno-geomorfologiczny

Opis obiektu z punktu widzenia nauk o Ziemi

Historia badań naukowych

Wartości dodatkowe (historyczne, biologiczne)

Bibliografia (najważniejsze pozycje)

Inne uwagi

Stan i możliwości wykorzystania

Możliwości wykorzystania obiektu do celów 

edukacyjnych 

Dostępność: ograniczenia, bezpieczeństwo

Istniejąca infrastruktura turystyczna 

Istniejące i potencjalne zagrożenia

KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – Czartowska Skała



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – Organy Wielisławskie



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – Kanciasta



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – Łomy



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – d. żwirownia w Mściwojowie



Przykłady geostanowisk w Krainie Wygasłych Wulkanów – Radogost (punkt widokowy)



Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji

Gmina Bolków

1. Bolków: lawy poduszkowe (wzgórze zamkowe lub Wzgórze Ryszarda) 

2. Mysłów – Okrajnik: kamieniołom z wapieniami wojcieszowskimi i 

riolitami

3. Kaczorów - odsłonięcie fyllitów

4. Rochowicka Skała – wapienie wojcieszowskie

5. Księży Kamień koło Radzimowic (łupki radzimowickie)

6. Radzimowice – hałdy, szyby, dawne tereny eksploatacyjne

7. Czerwona Skałka – formy skałkowe (trachity)

8. Grodzik - formy skałkowe 

9. Karczmisko - formy skałkowe (trachity) 

10. Wapniki – zjawiska krasowe (do selekcji jeden z d. kamieniołomów)

11. Świny – skałki na wschód od ruin zamku – wulkanizm permski - ryolity

12. Świny – czerwony spągowiec (wulkanity i skały osadowe)

13. Wąwóz Lipa – dolina jarowa, skałki zieleńcowe

Gmina Krotoszyce

1. Dunino – wulkanizm kenozoiczny (zwietrzeliny bazaltowe)

Gmina Legnickie Pole

1. Mikołajowice - górnictwo złota w okolicy/kwarce złotonośne na 

polach

2. Koskowice – Jezioro Koskowickie



Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji

Gmina Męcinka

1. Czartowska Skała

2. Muchowskie Wzgórza

3. Górzec – wulkanizm kenozoiczny

4. Kanciasta – wulkanizm kenozoiczny 

5. Krzyżowa Góra – wulkanizm kenozoiczny 

6. Owczarek  – wulkanizm kenozoiczny

7. Żarecka Góra  – wulkanizm kenozoiczny

8. Jerzyków – teren pogórniczy w dolinie Staruchy 

9. Trupień – kamieniołom bazaltu + odsłonięcia pstrego 

piaskowca, zjawiska kontaktowe

10. Stanisławów – ślady górnictwa barytu

11. Stanisławów – d. kopalnia rudy żelaza Wilcza 

12. Stanisławów - osady morza cechsztyńskiego (wybrzeże)

13. Kondratów-Stanisławów - kamieniołom wapienia 

cechsztyńskiego 1: osady przybrzeżne, granica czerwony 

spągowiec-cechsztyn

14. Kondratów-Stanisławów - kamieniołom wapienia 

cechsztyńskiego 2: osady sztormowe i lagunowe

15. Kondratów-Stanisławów - kamieniołom wapienia 

cechsztyńskiego 3: cykle transgresywno-regresywne

16. Kondratów-Stanisławów – podłoże metamorficzne 

cechsztynu



Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji

Gmina Mściwojów

1. Mściwojów – wieża widokowa

2. Mściwojów – żwirownia: odsłonięcie utworów lodowcowych

3. Zimnik – kamieniołom granitu

Gmina Paszowice

1. Małe Organy Myśliborskie – Rataj – wulkanizm kenozoiczny

2. Bazaltowa – wulkanizm kenozoiczny

3. Wąwóz Myśliborski – jar Jawornika, zieleńce, lawy 

poduszkowe

4. Wąwóz Siedmicki

5. Nad Groblą – skaliste zbocza doliny

6. Wąwóz Nowowiejski 

7. Swarna – Popielowa – wulkanizm permski

8. Radogost – odsłonięcie zieleńców i grota

9. Paszowice – kamieniołom granitu 

10. Kwietniki – pola z ametystami

Gmina Pielgrzymka

1. Ostrzyca Proboszczowicka – wulkanizm kenozoiczny

2. Świątek – wulkanizm kenozoiczny

3. Kopka – górne piaskowce ciosowe kredy

4. Cygańskie Skały – środkowe piaskowce ciosowe kredy)



Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji
Gmina Ruja

1. Ruja – wzgórza kemowe

2. Tyniec Legnicki – wał morenowy

3. Cicha Woda – osady złotonośne

Gmina Wądroże Wielkie

1. Kamień Świętej Jadwigi
2. Wądroże Wielkie – gnejsy
3. Jenków – łupki
Gmina Wojcieszów
1. Biały Kamień – Wojcieszów, wapienie wojcieszowskie, fyllity i ryolity
2. Kamieniołom Silesia – Wojcieszów
3. Miłek – d. kamieniołom wapieni
4. Kamieniołom Gruszka
5. Skałki zieleńcowe na szczycie Marciniec koło Radzimowic
6. Metatrachity na Rogaczu 
7. Kamieniołom fyllitów w Wojcieszowie
8. Lisie Skały koło Wojcieszowa
9. Łom metatufitów w Wojcieszowie Dolnym
10. Łom metadiabazów na zboczu góry Zadora – Wojcieszów Dolny
11. Połom – wapienie wojcieszowskie
12. Metaryodacyty na wzgórzu Meszna w Wojcieszowie
13. Wojcieszów Dolny – diabazy 
14. Piaskowce z Gackowej w Wojcieszowie
15. Wojcieszów Zameczek – kontakt porfirów z wapieniem krystalicznym
16. Sztolnia uranowa na zboczu Chmielarza 
17. Żelaźniak – porfiry 
18. Miłek – ciąg skałek wapiennych na szczycie



Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji

Gmina Świerzawa

1. Okopowa – metadiabazy i punkt widokowy na szczycie 

2. Rzeszówek - melanże

3. Sędziszowa – łupki krzemionkowe, 

4. Kapela koło Podgórek - wapienie wojcieszowskie pod przełęczą 

5. Janochów - zieleńce na zboczu Urwistej

6. Lubiechowa – Łomy: kamieniołom melafirów 

7. Świerzawa – nieczynny kamieniołom koło zapory 

8. Leśna ambona – lawy poduszkowe

9. Świerzawa – odsłonięcia utworów karbonu w rowie Świerzawy 

10. Różana – odsłonięcia łupków graptolitowych

11. Różana – lidyty

12. Różana – Wołek (bazalt w melafirze)

13. Nowy Kościół – ryolity i ich tufy,

14. Nowy Kościół – piaskowce cechsztyńskie,

15. Nowy Kościół – dolomit płytowy

16. Nowy Kościół/Jastrzębnik – wapienie cechsztyńskie

17. Podgórki – Jaskinia Walońska

18. Podgórki – Białe Skały 

19. Organy Wielisławskie

20. Czerwony Kamień – wulkanizm kenozoiczny, pstry piaskowiec

21. Jeziorna – kamieniołom bazaltu 

22. Dłużyna – gołoborza

23. Dobków – głazy narzutowe

24. Dobków – punkt widokowy „Trzy okresy wulkanizmu”



Gmina Zagrodno

1. Grodziec – wulkanizm kenozoiczny

2. Grodziec – górnictwo miedzi 

3. Grodziec – wapienie cechsztyńskie 

4. Uniejowice – łupki graptolitowe

Złotoryja (miasto)

1. Kopalnia złota Aurelia

2. Lisia Jama nad Kaczawą 

3. Złotoryja – wąwóz lessowy

Złotoryja (gmina wiejska)

1. Krucze Skały – Złotoryja

2. Dolina Drążnicy – formy wietrzeniowo-erozyjne w piaskowcach

3. Diablak – wulkanizm kenozoiczny

4. Wilkołak – wulkanizm kenozoiczny

5. Sępów – tereny po eksploatacji złota

6. Kozów – dawny kamieniołom bazaltów

7. Prusicka Góra – pokrywy blokowe – piaskowce kredowe

8. Kamieniołom kredowego dolnego piaskowca ciosowego w Wilkowie

9. Cechsztyn w Leszczynie – Stilles Gluck

10. Cechsztyn w Leszczynie – skały metamorficzne przy drodze do Prusic

11. Cechsztyn w Leszczynie – strefa uskoku Jerzmanic

12. Cechsztyn w Leszczynie – żyła bazaltu w cechsztynie

13. Cechsztyn w Leszczynie – górnictwo miedzi (poza Stilles Gluck)

14. Cechsztyn w Leszczynie – kamieniołomy na N od Stilles Gluck

Wstępna lista geostanowisk wytypowanych do szczegółowej inwentaryzacji



Nasze zadania

- ostateczne przygotowanie listy geostanowisk do inwentaryzacji – 130 obiektów

- inwentaryzacja obiektów z listy według wzoru, wraz z dokumentacją 
fotograficzną

- wskazówki odnośnie możliwości zagospodarowania i wykorzystania 
turystycznego

- wytypowanie 30 obiektów o największym potencjale turystycznym i edukacyjnym 
ze względu na walory naukowe, dodatkowe i położenie  przygotowanie 
popularno-naukowych opisów wybranych geostanowisk

- opracowanie kartograficzne – mapa rozmieszczenia geostanowisk


