Piaskowce z Ostrego w kamienio³omie
w Bóbrce
Lesko

Lokalizacja:
województwo podkarpackie
powiat leski
gmina Solina
miejscowoœæ Bóbrka
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Rejon geograficzny:
Zewnêtrzne Karpaty Wschodnie
Beskidy Lesiste
Góry Sanocko-Turczañskie
Jednostka geologiczna:
Zewnêtrzne Karpaty fliszowe
p³aszczowina œl¹ska
Kamienio³om zlokalizowany jest w Bóbrce, na po³udniowowschodnim zakoñczeniu góry Koziniec, na zachód od
1 wsi, oko³o 250 m od Jeziora Myczkowskiego. Wyrobiska
kamienio³omu zaczynaj¹ siê oko³o 100 m od drogi Myczkowce
– Bóbrka. Czêœæ ods³oniêta ma do 300 m d³ugoœci, do 90 m
szerokoœci i 80 m sumarycznej mi¹¿szoœci.
W kamienio³omie ods³ania siê stropowa czêœæ warstw
kroœnieñskich dolnych, kompleks piaskowców z Ostrego
(mi¹¿szoœci oko³o 60 m) oraz sp¹gowa czêœæ warstw
2 kroœnieñskich górnych. Profil ten jest najlepiej widoczny
na œrodkowym z 5 poziomów eksploatacyjnych. Warstwy
zapadaj¹ pod k¹tem 75° na po³udniowy zachód.
Warstwy kroœnieñskie dolne buduj¹ grubo³awicowe,
rozsypliwe piaskowce, przek³adane lupkami ilastymi
i szarymi mu³owcami. Wy¿ej le¿¹ce piaskowce z Ostrego
to 60- metrowy kompleks bardzo grubo³awicowych pia3 skowców glaukonitowych, drobnoziarnistych, niekiedy z
wiêkszymi ziarnami zwietrza³ych skaleni i muskowitu. Piaskowce te ze wzglêdu na odpornoœæ na wietrzenie buduj¹
strome grzbiety.
Z korony kamienio³omu rozci¹ga siê wspania³y widok
na Jezioro Myczkowskie, otaczaj¹ce je zalesione grzbiety
i zaporê w Solinie.
Skrajem kamienio³omu przebiega niebieski szlak gminny
wokó³ Jeziora Myczkowskiego, a powy¿ej wyrobiska, do
punktu widokowego, dochodzi zielony szlak gminny Orelec – Myczkowce. Poni¿ej kamienio³omu, drog¹ asfaltow¹,
przebiega szlak rowerowy: Polañczyk – Solina – Bobrka
– Myczkowce – Lesko.
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Kamienio³om w Bóbrce jest najlepszym ods³oniêciem
grzbietotwórczego poziomu piaskowców glaukonitowych z
Ostrego, które pos³u¿y³y jako materia³ budowlany dla zapory
w Solinie. Po³o¿enie w rejonie atrakcyjnym turystycznie,
przy szlaku, efektowny wygl¹d i piêkna panorama na okolicê
pozwala wykorzystaæ go do popularyzacji problematyki
geologicznej wœród turystów.

The Ostre Sandstones from the Bóbrka quarry
The quarry is developed west of Bóbrka village, at the
southeastern slope of the Koziniec Hill, about 250 meters
from the Myczkowce reservoir.
In the quarry the top part of the Lower Krosno Beds,
the Ostre Sandstones (about 60 meters thick) and bottom
part of the Upper Krosno Beds can be observed.
The Lower Krosno Beds include thick-bedded, easily
disintegrating sandstones intercalated by clayey shales and
grey mudstones. The Ostre Sandstones are very thickbedded, fine-crystalline, glauconitic sandstones with rare,
larger grains of feldspars and flakes of muscovite. Due to
remarkable hardness these sandstones compose steeplysloped ranges.
From the egde of the quarry a magnificent view opens
of the Myczkowce reservoir, the Solina water dam and the
surrounding, forested mountain ranges.
The blue trail routed at the egde of the quarry is worthnoting as it leads around the Myczkowce reservoir. Also the
green trail leading from Orelec-Myczkowce stops at the
lookout point above the quarry edge.
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