Kamienio³om ska³ paleozoicznych
w Dzikowcu
Bielawa
Nowa Ruda

Lokalizacja:
województwo dolnoœl¹skie
powiat k³odzki
gmina Nowa Ruda
miejscowoœæ Dzikowiec
Rejon geograficzny:
Sudety z Przedgórzem Sudeckim
Sudety Œrodkowe
Góry Bardzkie

W pó³nocno-zachodniej czêœci Gór Bardzkich na
zachodnim zboczu góry Wapnica zwanej te¿ Wapienn¹
1 (579,6 m n.p.m.), na po³udniowy wschód od wsi Dzikowiec,
znajduje siê nieczynny kamienio³om. Ods³aniaj¹ siê w nim
górnodewoñskie i dolnokarboñskie ska³y, które powsta³y
380 do 325 milionów lat temu.
Kamienio³om za³o¿ony w XVIII wieku ma dzisiaj oko³o
500 metrów d³ugoœci i 150 metrów szerokoœci. Ods³ania
siê w nim ciekawy profil geologiczny ska³, które by³y i s¹
przedmiotem badañ od ponad dwustu lat. Jest to ponad
60 metrowy profil osadów wêglanowych powsta³ych w
œrodowisku morskim (tzw. formacja z Wapnicy).
Najstarsze utwory ods³aniaj¹ siê w centralnej czêœci
kamienio³omu, w jego zachodniej œcianie. Jest to brekcja
wapienno-gabrowa, z³o¿ona z ró¿nej wielkoœci bloków ga2 browych (do 1 m œrednicy) otoczonych wapieniem organodetrytycznym. W wapieniach tych wystêpuj¹ zwapnia³e plechy
krasnorostów, zielenic, sinic, a tak¿e otwornice i ramienionogi oraz Ÿle zachowane fragmenty kolonii koralowców.
Ku po³udniowi znikaj¹ bloki gabra i w kamienio³omie
ods³aniaj¹ siê wy³¹cznie osady wapienne tzw. wapienia podstawowego. Jest to 15 - metrowej mi¹¿szoœci kompleks skalny
widoczny dobrze w zachodniej œcianie w po³udniowej czêœci
kamienio³omu. Zbudowany jest z szarego biosparytowego
wapienia zawieraj¹cego fragmenty gabr, granitoidów i serpentynitów oraz bioklasty koralowców i krynoidów (fragmentów
³odyg liliowców), a tak¿e glony i stromatoporoidy.
W centralnej czêœci kamienio³omu na œcianie wschodniej
ods³ania siê wapieñ g³ówny, którego mi¹¿szoœæ ocenia siê tu
na oko³o 40 m. W wapieniu tym spotykamy jak poprzednio:
glony, szcz¹tki krynoidów, ma³¿oraczki, drobne ramienionogi, œlimaki, otwornice oraz koralowce. Wystêpuj¹ca tu
3 fauna konodontowa pozwala udokumentowaæ wiek tych
osadów na œrodkowy famen (dewon). Tak bogata fauna
pozwala przypuszczaæ, ¿e wapienie te by³y deponowane w
p³ytkowodnych warunkach strefy nerytycznej.
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W najbardziej na pó³noc wysuniêtej czêœci kamienio³omu,
we wschodniej jego œcianie, ods³aniaj¹ siê najm³odsze osady
wêglanowe: wapieñ klymeniowy i gattenndorfiowy. Ten
pierwszy to szary lub ró¿owy wapieñ o mi¹¿szoœci 2-3 metrów, który deponowany by³ w warunkach morskich strefy
pelagicznej. W wapieniu tym spotykamy górnodewoñskie
goniatyty. Na nim zalega szary wapieñ okreœlany jako gattendorfiowy, który jak wynika z badañ biostratygraficznych
reprezentuje ju¿ osady karbonu. Miêdzy innymi z tego
powodu profil osadów w kamienio³omie na Wapnicy jest
tak interesuj¹cy, poniewa¿ jest to jeden z nielicznych europejskich profili z zachowan¹ ci¹g³oœci¹ sedymentacyjn¹ na
granicy dewonu i karbonu.
Kamienio³om w Dzikowcu na Wapnicy s³ynie z bogactwa
skamienia³oœci - glonów, stromatoporoidów, otwornic,
konodontów, goniatytów. Mo¿emy tu te¿ znaleŸæ szcz¹tki
krynoidów, ma³¿oraczki, ramienionogi, rzadziej œlimaki czy
trylobity.
Na terenie kamienio³omu, w jego po³udniowej czêœci
znajduje siê strzelnica, która jest czêœciowo ogrodzona.
W soboty od godzin rannych do popo³udniowych maj¹ tu
miejsce spotkania Ko³a £owieckiego Knieja. Wówczas wstêp
do tego kamienio³omu jest niemo¿liwy. Teren kamienio³omu
jest niezagospodarowany poza kilkoma stolikami z miejscami
do siedzenia. W czêœci pó³nocnej kamienio³omu, do której
prowadzi asfaltowa droga od strony Dzikowca, jest niewielki
parking na kilka samochodów.
W pobliskiej wsi Dzikowiec, której pocz¹tki siêgaj¹ XIV
wieku znajduje siê szereg cennych zabytków: XVII-wieczny
koœció³, wybudowany na miejscu wczeœniejszej œwi¹tyni
gotyckiej, XVII-wieczny zespó³ dworski, 2 kapliczki z XIX
w. W wieku XVII w pobli¿u wsi powsta³y kopalnie wêgla
kamiennego.
Wœród poszukiwaczy skarbów chodz¹ s³uchy o ukryciu w kamienio³omie w Wapnicy z³ota depozytowego
banków wroc³awskich, jak równie¿ zasypaniu magazynu

Dzikowiec
broni i wyposa¿enia „Wehrwolfu”. Wœród tej broni mia³
siê znajdowaæ najnowoczeœniejszy – jak na owe czasy
– model pistoletu maszynowego Schmeisser. Dlatego te¿
kamienio³om ko³o Dzikowca, a szczególnie dawna sztolnia
mieszcz¹ca siê w jego po³udniowej czêœci, jest czêsto odwiedzana przez poszukiwaczy skarbów.

Paleozoic rocks in the Wapnica Mt. quarry
in Dzikowiec
In the northwestern part of the Bardo Mts., in the western
slope of the Wapnica Mt. (known also as the Wapienna Mt.,
579.6 meters a.s.l.), south from Dzikowiec village the abandoned quarry can be visited in which Upper Devonian and
Lower Carboniferous rocks are exposed (380-326 Ma).
The quarry was developed in the XVIIIth century.
Recently, the pit is about 500 meters long and about 150
meters wide. The exposed succession has been subjected
to geological and paleontological studies since over 200
years. It includes 60-meters-thick sequence of Fammenian
and Lowermost Turnaisian marine carbonates belonging the
the Wapnica Formation.
The oldest strata crop out in the central part of the pit,
in its western scarp. This is a breccia composed of gabbro
blocks (up to 1 meter across) embedded within organodetrital limestone. The limestone contain abundant filaments
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of red, blue and green algae with foraminifers, brachiopods
and poorly preserved corals (Scruttonia).
In the eastern scarp of the central part the main limestone sequence appears, about 40 meters thick. It contains
algae, crinoids, ostracods, small brachiopods, gastropods,
foraminifers and corals. The conodonts enabled to determine the Middle Fammenian age of the limestone. Abundant
fossils allow to suggest the shallow-marine, neritic depositional environment.
In the northen corner of the quarry, in the eastern scarp,
the youngest members appear: the Clymenia and the Gattendorfia limestones. The former is pink or grey rock, about
2-3 meters thick, deposited in a pelagic zone. It contains
Late Fammenian (Upper Devonian) goniatites. The younger,
Gattendorfia Limestone represents the Early Tournaisian
(Carboniferous) deposition, as revealed by biostratigrafic
studies. This is the intrising feature of the Wapnica succession as it is one of a few exposures in Europe where
the continuous deposition at the Devonian/Carboniferous
boundary can be observed.
The Wapnica quarry is famous among geologists for the
abundance of fossils: algae, stromatopores, foraminifers, conodonts, goniatites as well as crinoids, ostracods, brachiopods
amd more rare gastropods and trilobites. It is a common stop
for conference trips and field training ground for students.
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