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OPIS GEOSTANOWISKA 

Stanisław Madej 

Informacje ogólne  

Nr obiektu 64 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Łom łupków kwarcowo-grafitowych na Wzgórzu Buczek 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 16.79663349 Szerokość: 50.63637904 

Miejscowość Brodziszów 

Opis lokalizacji i dostępności: 

Wzgórze Buczek położone przy drodze z Brodziszowa do Zwróconej (czerwony szlak 
rowerowy), około 350 m na ENE od ostatnich zabudowań południowego krańca 
Brodziszowa. Opisywane odsłonięcie graniczy z niżej położonym wyrobiskiem po 
południowej stronie wzgórza. Ze względu na brak odsłonięć wyrobisko to nie zostało 
zaliczone do opisywanego geostanowiska. 

Długość do 70 m 

Szerokość do 60 m 

Wysokość do 3 m 

Powierzchnia 0,2 ha 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny neoproterozoik?-kambr? 

Litologia Łupki kwarcowo-grafitowe 

Forma występowania skały Fragmenty ścian starego wyrobiska 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Łupki kwarcowo-grafitowe powstały z przeobrażenia serii osadowych. Tworzą 
wkładkę w obrębie zmylonityzowanych gnejsów sowiogórskich. Należą do jednostki 
geologicznej zwanej strefą Niemczy. 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

Odsłonięcie łupków kwarcowo-grafitowych znajduje się na wzgórzu Buczek (Fot. 1), 
około 350 m na ENE od ostatnich zabudowań południowego krańca Brodziszowa. 
Można do niego dotrzeć polną ścieżką prowadzącą od drogi asfaltowej Brodziszów –
Zwrócona. Kamieniołom w dużej części jest zarośnięty, oraz miejscami zalany wodą 
(Fot. 2). Skały odsłaniają się w kilku miejscach.  
Łupki kwarcowo-grafitowe mają barwę ciemnoszarą. Są skałami bardzo 
drobnoziarnistymi. Składają się z kwarcu i grafitu. Wykazują bardzo dobrą 
oddzielność. Na powierzchni foliacji (oddzielności) widać drobne białoszare 
igiełkowate skupienia włóknistego sillimanitu (Al2SiO5), których długość osiąga 5 mm 
a szerokość około 1 mm (Fot. 3). Sillimanit jest minerałem skał metamorficznych i 
wskazuje na wysokie temperatury metamorfizmu przy średnich ciśnieniach np. 
temperatura około 700° i ciśnienie 0,4 GPa, które odpowiada w przybliżeniu 
głębokości 15 km. Miejscami pojawia się muskowit, który powstał kosztem sillimanitu 
przy malejącej temperaturze podczas metamorfizmu. Dziedzicowa (1975) opisuje 
skład łupków kwarcowo-grafitowych ze wzgórza Buk, w którym oprócz wyżej 
wymienionych minerałów znajduje się również turmalin. Na powierzchniach spękań 
skały można czasem znaleźć promieniste lub sferolityczne skupienia 
niebieskozielonego wawelitu (uwodniony fosforan glinu). Osiągają one wielkość do 
kilku mm (Łobos, 2007). Miejscami łupki kwarcowo-grafitowe przeławicają się z 
mylonitami (skały często wyglądem przypominające łupki łyszczykowe) lub zawierają 
cienkie wkładki miękkich łupków grafitowych, łupków kwarcowo-muskowitowych z 
domieszką grafitu i niekiedy skaleni. Pewne partie skał w odsłonięciu oraz laminy 
przypominają wyglądem łupki krzemionkowe (Dziedzicowa, 1975). Skały dość często 
są poprzecinane przez jasnoszare żyłki kwarcowe (Fot. 4). Foliacja w odsłonięciu jest 
pionowa lub zapada pod dużymi kątami (Fot. 5). Dość łatwo można znaleźć fałdy czyli 
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partie skały, w których foliacja skały została wygięta podczas deformacji. 
Obserwowane fałdy mają różne kształty oraz różnie zorientowane osie i powierzchnie 
osiowe (Fot. 6, 7). Tego typu zróżnicowanie związane jest z tym, że odpowiednie 
generacje fałdów (fałdy o podobnych kształtach i orientacji) powstawały w różnych 
etapach deformacji. Dziedzicowa (1987) opisuje trzy generacje fałdów związanych z 
trzema etapami deformacji. W pracy Dziedzicowej (1963) można znaleźć opis 
średnioziarnistych granitoidów ze wzgórza Buk (Buczek). Mają one występować w 
formie dwóch zgodnych żył, z których jedna ma grubość 1,5 m. Skała składa się 
głównie z kwarcu, plagioklazu, skalenia potasowego biotytu oraz jasnego łyszczyku. 
Została sklasyfikowana jako granodioryt. Obecnie ze względu na postępujące 
zarastanie odsłonięcia nie udało się odnaleźć skały in situ (na miejscu). Jednakże w 
luźnych bloczkach trafiają się fragmenty granodiorytu (Fot. 8). Ma on barwę 
jasznoszarą z lekkim różowym odcieniem. Jest skałą średnioziarnistą, w której widać 
szary kwarc, jasny i różowy silnie zwietrzały skaleń. Podrzędnie pojawia się muskowit, 
oraz zielonkawy biotyt. Obserwacje makroskopowe zgadzają się z przedstawionym 
powyżej opisem składu. 
Łupki kwarcowo grafitowe tworzą wkładkę w obrębie mylonitów. Razem te skały 
należą do jednostki geologicznej określanej jako strefa Niemczy, która składa się ze 
zmylonityzowanych (silnie „roztartych”) gnejsów sowiogórskich wskutek 
lewoskrętnego scinania (Mazur i Puziewicz, 1995). Gdzie niegdzie zawierają soczewki 
niezmylonityzowanych gnejsów. W obrębie mylonitów występują tektonicznie 
umieszczone wkładki amfibolitów i łupków kwarcowo-grafitowych oraz masyw 
serpentynitowy Szklar i masyw gabrowo-serpentynitowy Braszowic-Brzeźnicy. W 
mylonity intrudowały dioryty i granodioryty, tworzące zgodne, cienkie, płytowe 
intruzje. 
 

Historia badań naukowych  
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

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

Odsłonięcie łupków kwarcowo-grafitowych znajduje się na wzgórzu Buczek, około 
350 m na ENE od ostatnich zabudowań południowego krańca Brodziszowa. Można do 
niego dotrzeć polną ścieżką prowadzącą od drogi asfaltowej Brodziszów –Zwrócona. 
Łupki kwarcowo-grafitowe są skałami ciemnoszarymi. Składają się z bardzo drobnych 
ziaren kwarcu i grafitu. Wykazują bardzo dobrą oddzielność. Na powierzchni foliacji 
(oddzielności) widoczne są białoszare, skupienia włóknistego sillimanitu (Al2SiO5) o 
długość do 5 mm. Miejscami sillimanit jest zastąpiony przez drobnołuseczkowy, 
srebrzysty muskowit. Na powierzchniach spękań skały można czasem znaleźć 
kilkumilimetrowej wielkości promieniste lub sferolityczne skupienia 
niebieskozielonego wawelitu (uwodniony fosforan glinu). Miejscami łupki kwarcowo-
grafitowe przeławicają się z mylonitami (skały często wyglądem przypominające łupki 
łyszczykowe) lub zawierają cienkie wkładki miękkich łupków grafitowych, łupków 
kwarcowo-muskowitowych z domieszką grafitu i niekiedy skaleni. Pewne partie skał 
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w odsłonięciu wyglądają jak skały krzemionkowe. Łupki kwarcowo-grafitowe są 
przecięte przez żyły granodiorytu, którego próbki można znaleźć w luźnych bloczkach. 
W łupkach dość często występują jasnoszare żyłki kwarcowe. Foliacja w odsłonięciu 
jest pionowa lub zapada pod dużymi kątami. Dość łatwo można znaleźć fałdy, czyli 
partie skały, w których foliacja skały została wygięta. Łupki kwarcowo grafitowe 
tworzą wkładkę w obrębie mylonitów. Razem te skały należą do jednostki 
geologicznej określanej jako strefa Niemczy. 

  

Wykorzystanie obiektu  

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

Można nauczyć jak wyglądają skały metamorficzne – łupki kwarcowo-grafitowe. W 
odsłonięciu występuje sillimanit, wskaźnikowy minerał dla skał metamorficznych. 
Również ciekawostkę stanowi wystąpienie fosforanów – wawelitu. Oba minerały są 
łatwe do rozpoznania. Dodatkowym zagadnieniem jest obecność różnej generacji 
fałdów, które można rozróżniać. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

brak 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

Przez odsłonięcie prowadzi Ścieżka Edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim (przystanek 
9). Znajduje się tam tablica „Pod Buczkiem”. Drogą asfaltową Zwrócona – Brodziszów 
prowadzi czerwony szlak rowerowy w odległości 350 m od stanowiska. 

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

Skała była eksploatowana na potrzeby okolicznej ludności, głównie na potrzeby 
budowlane. 

 

Waloryzacja geostanowiska 

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany x Wymagający przygotowania   

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] 

8 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

6 

  

Dokumentacja fotograficzna 
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Fot. 1. Widok na wzgórze Buczek od strony drogi Brodziszów – Zwrócona. 

 

 

Fot. 2. Kamieniołom łupków kwarcowo-grafitowych z niewielkim oczkiem wodnym. 
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Fot. 3. Próbka skały kwarcowo-grafitowej z jasnymi, wydłużonymi skupieniami sillimanitu. 

 

 

Fot. 4. Żyłka kwarcowa ułożona zgodnie z foliacją w łupkach kwarcowo-grafitowych. 
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Fot. 5. Stromo ustawiona foliacja w skałach na wzgórzu Buczek. 

 

 

Fot. 6. Fałd w łupkach kwarcowo-skaleniowych. Prawie poziomo leżąca oś fałdu. 
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Fot. 7. Drobne fałdy o stromo zapadających osiach. 

 

 

Fot. 8. Próbka przedstawiająca kontakt granodiorytu z łupkiem. W granodiorycie widoczne ziarna 

kwarcu i skalenia. 


