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OPIS GEOSTANOWISKA 

Teresa Oberc-Dziedzic 

Informacje ogólne  

Nr obiektu 7a 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Kamieniołom marmurów w Przewornie 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 17,17806120 Szerokość: 50,69317332 

Miejscowość Przeworno 

Opis lokalizacji i dostępności: 

nieczynny i zalany łom marmurów położony ok. 1.5 km na NE od Przeworna przy 

żółtym szlaku 

Długość 200 m 

Szerokość 120 m 

Wysokość 20 m 

Powierzchnia 2,4 ha 

 

Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Proterozoik? 

Litologia Marmur czarny i biały 

Forma występowania skały Ściany kamieniołomu. 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Skała metamorficzna. Zmetamorfizowane wapienie. 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Kamieniołom marmurów położony jest około 1 km na północny wschód od wsi 

Przeworno, po wschodniej stronie drogi do Strużyny. Marmury były tu 

eksploatowane od 1810 roku (Oberc 1966). Obecnie kamieniołom jest zalany wodą. 

Bezpośrednie obserwacje można prowadzić w nielicznych punktach. 

W kamieniołomie odsłaniają się wapienie krystaliczne (marmury) (Fot. 1). Wiek 

marmurów jest nieznany, prawdopodobnie proterozoiczny (Oberc, 1966, 1975). W 

nadkładzie marmurów z Przeworna występują warstwy z Jegłowej, które odsłaniają 

się na północ od kamieniołomu marmurów, na Kryształowej Górze i w okolicy 

Strużyny. Ich odpowiednikiem jest seria odsłonięta w wyrobiskach w Jegłowej. 

Marmury są przecięte żyłą porfiru nieznanego wieku (Fot. 2). 

Marmury są zbudowane z kalcytu (węglan wapnia). Tworzą one dwie odmiany 

przeławicające się ze sobą: marmury czarne płytowe, które oprócz kalcytu zawierają 

również grafit i marmury białe, gruboławicowe lub płytowe. W miarę ubytku grafitu 

marmury czarne przechodzą w szare. W miarę wzrostu zawartości łyszczyków, 

marmury tworzą przejścia do łupków wapiennych i wapienno-łyszczykowych. 

Stratygraficznie marmury białe zdają się leżeć niżej niż marmury czarne. 

Powierzchnie foliacji w marmurach są równoległe do powierzchni uławicenia i 

warstwowania, które są lokalnie zatarte przez późniejszą rekrystalizację. W 

północno-zachodniej części kamieniołomu foliacja zapada na północny wschód, a w 

części południowej w przybliżeniu na wschód pod kątem około 50°. Dowodzi to 

istnienia makroskopowej w skali łomu jednostki antyklinalnej (Oberc, 1966). 

Na powierzchni foliacji zaznacza się lineacja, wyznaczona przez linijne 

uporządkowanie ziaren kalcytu i serycytu (jasny łyszczyk). Jest ona dobrze widoczna 
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wskutek mioceńskigo ługowania marmurów. W odmianach łupkowych częste jest 

zmarszczkowanie i struktury pręcikowe. W odmianach płytowych i łupkowych 

utworzyły się kilkucentymetrowe fałdy normalne (otwarte) lub izoklinalne 

(zamknięte). Wszystkie te linijne elementy (lineacja, zmarszczkowanie, osie fałdów) 

są do siebie równoległe i zapadają na NNE pod kątem około 40°. Nachylenie 

(wergencja) drobnych fałdów jest zmienne - północno-zachodnie i południowo-

wschodnie. 

W okresie neogenu marmury z Przeworna uległy krasowieniu, czyli 

rozpuszczaniu przez wody podziemne i powierzchniowe. W osadach wypełniających 

formy krasowe w marmurach odsłoniętych w kamieniołomie w Przewornie odkryto 

we wczesnych latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku trzy stanowiska fauny 

mioceńskiej (Głazek i in., 1971; Galewski, Głazek, 1973). 

Starszą faunę kręgowców (Przeworno 1) odkryto w iłach kaolinitowo-illitowych 

wypełniających poziomy kanał krasowy w dnie kamieniołomu. Wśród szczątków 

kostnych naniesionych przez wodę opisano: łasicowate (Mustelidae gen. et sp. 

indet.), kotowate (Pseudaelurus cf. Guadridentatus Blainville), nosorożcowate 

(Aceratherium silesiacum Suliński), świniowate (Hyotherium aff. soemmeringi v, 

Meyer) i kanczylowate (Dorcatherium cf. crassum Lartet). Ponadto stwierdzono 

szczątki bobrów i żółwi. Fauna ta datowana paleontologicznie na schyłek dolnego 

miocenu (górny burdygał), a metodą fluoro-chloro-apatytową na około 18-22 min 

lat (Głazek, 1975), wskazuje na środowisko bagnistego lasu subtropikalnego. 

Młodszą faunę kręgowców (Przeworno 2) stwierdzono w iłach, słabo spojonych 

krzemionką, które wypełniały głęboką rozpadlinę. Iły te zawierają bloki marmurów i 

fragmenty starszych nacieków kalcytowych. Wśród materiału kostnego 

zidentyfikowano: kotowate (Pseudaelurus lorteti Gaillard), świniowate (Hyotherium 

simorrense Lartet), jeleniowate (Euprox furcatus Hensel), naczelne (Pliopithecus 

antiquus Blainville) oraz szczątki żółwi, ptaków, trąbowców i pekari, a także koprolity. 

Fauna ta datowana paleontologicznie na młodszy windobon(torton, Baden), a 

metodą fluoro-chloro-apatytową na około 12-18 min lat (Głazek, 1975), wskazuje na 

długotrwałe zasypywanie szczeliny. Skład fauny i osadów wskazuje na ciepły klimat 

sawannowy o wyraźnie zaznaczonej porze suchej.  

We fragmencie jaskini w obrębie nacieków krzemionkowych (Przeworno 3) 

stwierdzono świetnie zachowane chrząszcze z rodziny pływakowatych: Hydaticus 

laeyipennis Thoms., H. transyersalis (Pontopp), Ącilius cf. sulcatus (L.)/, Hydroporus 

cf. rufifrons (Duft.) i Canthydrus cf. notula Lec., W iłach illitowo-smektytowych, 

wypełniających jaskinię i młodszych od nacieków, stwierdzono pyłki i szczątki flory, 

które można datować na górny miocen. Fauna chrząszczy świadczy o ponownym 

występowaniu podmokłego lasu ciepłego. Występowanie unikatowych nacieków 

krzemionkowych dowodzi działalności gorących źródeł (Głazek, 1975).  

Historia badań naukowych 

Pierwsze dokładniejsze dane zawiera praca Schumachera (1878), który wyróżnił kilka 

odmian marmurów i podał orientację warstw. Bederke (1935) uznał marmury z 

Przeworna i skały wapniowo-krzemianowe z masywu Gromnika za odpowiedniki 

dewońskich wapieni z Sudetów Wschodnich. Pentlakowa i Wojno (1952) podali 

charakterystykę petrograficzną różnych odmian marmurów. Oberc (1966) 

szczegółowo przedstawił wzajemne relacje między odmianami skał w kamieniołomie 

w Przewornie oraz ich tektonikę. W 1971 r Głazek, Oberc i Sulimski opublikowali 
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pracę poświeconą faunie kręgowców z utworów krasowych w kamieniołomie w 

Przewornie, a w 1973 Galewski i Głazek opisali kopalne chrząszcze z tego 

kamieniołomu. Kamieniołom w Przewornie był prezentowany na 47 Zjeździe PTG w 

Świdnicy przez Oberca (1975) i Głazka (1975), który podał za T. Wysoczańskim wyniki 

datowań wieku fauny kręgowców (18-22 mln lat) oraz chrząszczy (12-18 mln lat) 

wykonanych metodą fluoro-chloro-apatytową. Najnowszy opis wapieni z Przeworna 

przedstawiła Wojnar (1995). 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 
zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 
znaków) 

Kamieniołom marmurów położony jest około 1 km na NE od wsi Przeworno, po E 

stronie drogi do Strużyny. Obecnie kamieniołom jest zalany wodą.  

W kamieniołomie odsłaniają się wapienie krystaliczne (marmury) 

prawdopodobnie proterozoiczne. Marmury są przecięte żyłą porfiru nieznanego 

wieku. 

Marmury są zbudowane z kalcytu. Tworzą one dwie odmiany przeławicające 

się ze sobą: marmury czarne płytowe, które oprócz kalcytu zawierają również grafit 

i marmury białe, gruboławicowe lub płytowe. W miarę ubytku grafitu marmury 

czarne przechodzą w szare. W miarę wzrostu zawartości łyszczyków, marmury 

tworzą przejścia do łupków wapiennych i wapienno-łyszczykowych. Marmury białe 

leżą pod marmurami czarnymi. 

Powierzchnie foliacji w marmurach są równoległe do powierzchni uławicenia i 

warstwowania. W NW części kamieniołomu foliacja zapada na NE, a w części 

południowej na E pod kątem około 50°. Dowodzi to istnienia jednostki antyklinalnej. 

Lineacja, zmarszczkowanie, osie fałdów są do siebie równoległe i zapadają na 
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NNE pod kątem około 40°. Nachylenie (wergencja) drobnych fałdów jest zmienne: 

NW i SE. 

W neogenie marmury z Przeworna uległy krasowieniu. W osadach 

wypełniających formy krasowe w kamieniołomie w Przewornie odkryto we 

wczesnych latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku trzy stanowiska fauny 

mioceńskiej. 

 

  

Wykorzystanie obiektu  

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

Jak wygląda marmur. Identyfikacja skał zbudowanych z kalcytu (CaCO2) przy pomocy 
kwasu solnego. Odtworzenie cech osadu wapiennego, z którego powstały marmury. 
Zagadnienie niedozwolonego składania odpadów komunalnych. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Odsłonięcie bezpieczne. 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Brak 

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

Skały wydobywane w Przewornie były wypalane w wapienniku zbudowanym w 1845 
r i rozebranym w latach 50-tych 20 wieku. Z marmuru z Przeworna (odmiana o 
niebieskawym odcieniu) wykonano zdobienia na zamku w Oławie i jeden z ołtarzy w 
katedrze wrocławskiej. 

 

Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany    

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0]  

Stopień zachowania 3  

Wartości poza geologiczne [0-2]  

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

5 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

5 

  

Dokumentacja graficzna  
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Fot. 1. Ściana kamieniołomu w Przewornie. 

 

 

Fot. 2. Żyła porfiru przecinająca marmury. 
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