Ska³y fliszowe Srebrnej Góry
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Wyj¹tkowo wysoka ranga obiektu geoturystycznego
zlokalizowanego w przekopie nieczynnej kolejki zêbatej
z Woliborza do Srebrnej Góry wynika z jego niezwykle
atrakcyjnej lokalizacji turystycznej oraz z po³o¿enia przy
jednym z g³ównych dolnoœl¹skich szlaków komunikacyjnych. Le¿y on tak¿e w pobli¿u wa¿nej granicy trzech
du¿ych geologicznych jednostek sudeckich. Ze Srebrnej
Prze³êczy, oddzielaj¹cej Góry Bardzkie od Gór Sowich,
turyœci zwykle zaczynaj¹ wêdrówki od zwiedzenia s³ynnych
fortów twierdzy srebrnogórskiej zlokalizowanych na
wzniesieniach po obu jej stronach, wysoko ponad Srebrn¹
Gór¹. Miejscowoœæ ta, bêd¹ca star¹ osad¹ górnicz¹,
oœrodkiem eksploatacji srebra, rozlokowana jest na stromym morfologicznym progu odpowiadaj¹cym jednej z
g³ównych dyslokacji tektonicznych obszaru sudeckiego.
Jest to tzw. sudecki uskok brze¿ny, oddzielaj¹cy Sudety od
bloku przedsudeckiego. Poprzecznie do niego, w pobli¿u
przekopu, przebiega w rejonie prze³êczy granica pomiêdzy
metamorficznymi, prekambryjskimi gnejsami sowiogórskimi a struktur¹ Gór Bardzkich utworzon¹ ze sfa³dowanych,
paleozoicznych ska³ osadowych.
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Szereg du¿ych ods³oniêæ znajduje siê w wysokich (miejscami do 30 m) skarpach przekopu, g³ównie na odcinku
pomiêdzy dwoma wiaduktami oraz na zachód od niego,
w pobli¿u szosy do Nowej Rudy. Ods³aniaj¹ siê tu pakiety
warstw formacji z Ostroga i Srebrnej Góry tworz¹ce p³ask¹,
szerokopromienn¹ strukturê fa³dow¹. Buduj¹ce je ska³y
powsta³y w wizenie, epoce stanowi¹cej m³odsz¹ czêœæ dol3 nego karbonu (ok. 345-318 mln lat). Na profil sk³adaj¹ siê
piaskowce, mu³owce i i³owce oraz sporadycznie zlepieñce,
tworz¹ce naprzemianleg³e sukcesje piaskowcowo-³upkowe
typowe dla formacji fliszowych. S¹ to osady turbidytowe
zdeponowane przez pr¹dy zawiesinowe, które w okresie
karboñskim rozprowadza³y materia³ okruchowy w morskim
basenie fliszowym. Tak¹ genezê potwierdzaj¹ widoczne
wewn¹trz ³awic nastêpstwa struktur sedymentacyjnych.
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W przekrojach warstw obserwuje siê uziarnienia frakcjonalne, laminacje równoleg³e i konwolutne, a na powierzchniach
sp¹gowych liczne s¹ tzw. hieroglify, dostarczaj¹ce informacji
o warunkach paleoœrodowiskowych panuj¹cych podczas depozycji osadu. Bardzo ciekawy typ fliszu wapiennego ods³ania
siê powy¿ej górnego wiaduktu. Tworz¹ go m.in. warstwy
turbidytowych wapieni ziarnowych zawieraj¹ce szcz¹tki
liliowców, ramienionogów, korali, szkar³upni i g¹bek. Innym,
ciekawym osadem jest 35-metrowej gruboœci warstwa
utworzona w wyniku osuwiska podmorskiego wyraŸnie
widoczna w pó³nocnej œcianie w ni¿szej czêœci przekopu.
Zbudowana z piaszczysto ilastej masy, w której chaotycznie
rozmieszczone s¹ ró¿nej wielkoœci fragmenty piaskowców
i ³upków, a tak¿e wapieni i gnejsów, wyraŸnie ró¿ni siê od
otaczaj¹cego fliszu ca³kowitym brakiem warstwowania.
Schodz¹c w pobli¿e dolnego wiaduktu dochodzi siê do
ods³oniêcia ska³ fliszowych nale¿¹cych do warstw z Wilczy,
które dokumentuj¹ starszy, dewoñski etap rozwoju sedymentacji osadów struktury bardzkiej.
Poznawcze i dydaktyczne walory obiektu wynikaj¹
z bogactwa mo¿liwych do przeprowadzenia obserwacji
geologicznych, dotycz¹cych ods³aniaj¹cych siê ró¿nych
rodzajów ska³, struktur sedymentacyjnych i tektonicznych.
Przejœcie g³êbokim wciêciem przekopu wzd³u¿ du¿ych
ods³oniêæ, po³¹czone ze sforsowaniem dwu prawie 30metrowych zabytkowych wiaduktów dostarczyæ mo¿e
niezapomnianych wra¿eñ. £atwy i powszechny dostêp do
przekopu zapewniaj¹ biegn¹ce nim dwa szlaki turystyczne
i przyrodnicza œcie¿ka dydaktyczna, a tak¿e przecinaj¹cy go
turystyczny szlak rowerowy.

The flysch from Srebrna Góra
The outcrops are located in an old cog-railway cut, at
the boundary of three large geological units of the Sudety
Mts. area. The Ostróg and the Srebrna Góra formations
are arranged in a flat, broad fold. Lithology includes Lower

Srebrna Góra
Carboniferous (345-318 Ma) sandstones, mudstones and
claystones with rare conglomerates, all forming typical flysch
succession. These are turbidites deposited from density
currents in a marine basin. The exposures show graded
bedding, parallel and convolute laminations, and numerous
tool track at the bedding planes.
The interesting sequence crops out above the upper
viaduct, where turbiditic limestones can be observed with
crinoids, brachiopods, corals, echinoderms and sponges.
Another intrising sediment is 35-meters-thick submarine

paleo-landslide perfectly visible in the northern wall of the
cut. The slide consists of sandy-clayey matrix with randomly
distributed sandstone, shale, limestone and gneiss fragments
of various size. Close to the lower viaduct the flysch Wilcza
Beds appear, which document older, Devonian episode of
the history of the Bardo structure.
The walk along the cut, at the foot of huge outcrops
and on 30-meters-high viaducts is an exceptional experience. The access to the cut is easy from two touristic trails,
thematic nature trail and bike trail.
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