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Pasterskie Ska³ki, znane równie¿ jako Piêæ Sióstr, znajduj¹
siê na WysoczyŸnie Idzikowa, która od pó³nocy graniczy z
pasmem Krowiarek, a od po³udniowego-wschodu z masywem Œnie¿nika. Geologicznie usytuowane s¹ w pó³nocnowschodniej czêœci rowu Nysy K³odzkiej, w strefie wschodniej
fleksury brze¿nej.
Ska³ki Pasterskie to zespó³ piêciu malowniczych ska³ek
1 ostañcowych o wysokoœci 5-10 m, ods³aniaj¹cych siê w lesie
i na jego skraju. Zbudowane s¹ ze zlepieñców i piaskowców
zlepieñcowatych, wieku kredowego (89-83 mln lat temu).
Ska³ki te powsta³y w p³ytkowodnym zbiorniku morskim
jako przybrze¿ne sto¿ki nap³ywowe. Na poprzecznych
przekrojach warstw widoczne s¹ przek¹tne warstwowania,
2 a tak¿e materia³ okruchowy z jakiego one powsta³y: otoczaki o rozmiarach od 5 do nawet 15 cm, ró¿nie obtoczone
i Ÿle wysortowane. Materia³ ten pochodzi z s¹siedniego
Masywu Œnie¿nika, a w mniejszym stopniu z Gór Bardzkich
i Z³otych, i reprezentuje g³ównie ska³y metamorficzne. W
Pasterskich Ska³kach mo¿emy obserwowaæ pionowe, a nawet odwrócone ustawienie warstw zlepieñców. Zlepieñce
te dokumentuj¹ pocz¹tek blokowego wypiêtrzania Sudetów
po trwaj¹cej 150 mln lat peneplenizacji (wyrównywaniu)
orogenu waryscyjskiego.
Grzbiet wzniesienia, na którym znajduj¹ siê Pasterskie
Ska³ki stanowi bardzo dobry punkt widokowy. Ciekawa
forma ska³ek, ich po³o¿enie i szeregowe usytuowanie na3 daj¹ temu miejscu niepowtarzalny charakter. Z obiektem
tym zwi¹zana jest legenda o skamienia³ych pasterzach,
pochodz¹ca z XIV wieku.
Legenda ta przetrwa³a z dawnych czasów, gdy istnia³
zwyczaj, ¿e pasterz gminny zbiera³ byd³o z ca³ej wsi i pêdzi³
na pastwisko opodal wzgórza nad Idzikowem. Pewnego dnia
by³ tak zajêty, ¿e zleci³ tê pracê swoim czterem synom. Ch³opcy
niezbyt przejêli siê poleceniami ojca, straszyli byd³o, dosiadali
owce, psocili, nie dbali o to, aby zwierzêta by³y najedzone.
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Oko³o po³udnia siêgnêli po posi³ek, jaki przygotowa³a im
matka. Nie spodoba³o im siê, ¿e chleb by³ posmarowany twarogiem a nie mas³em. Rozdra¿nieni i wœciekli rzucali skibkami
chleba o ziemiê, pluli na nie i kopali. Pracuj¹cy obok wieœniak
œmia³ siê z figli m³odzieñców. Nie trwa³o to d³ugo. Od strony
Œnie¿nika nadci¹gnê³y ciemne chmury, b³yskawice rozœwietli³y
ca³¹ okolicê, rozpêta³a siê straszna burza. Trzaskaj¹ce pioruny
rozpêdzi³y przera¿one byd³o po okolicy. Wzgórze stanê³o w
p³omieniach. Z k³êbów dymu wy³oni³y siê niespodziewanie
bloki skalne. Jeden z niech przypomina sylwetkê konia, cztery
– postacie pasterzy. By³a to kara dla synów wieœniaka za brak
szacunku dla chleba.”
Pasterskie Ska³ki znajduj¹ siê na terenie Œnie¿nickiego
Parku Krajobrazowego i s¹ ³atwo dostêpne. Ich usytuowanie
na koñcu wsi Idzików, w odleg³oœci zaledwie 150 m na zachód od drogi prowadz¹cej z Idzikowa do Kamiennej, sprzyja
czêstym wizytom turystów. W odleg³oœci 1,5 km od ska³ek
wiedzie czerwony szlak im. Dr M. Or³owicza (tzw. G³ówny
Szlak Sudecki), oraz ¿ó³ty szlak prowadz¹cy z Bystrzycy
K³odzkiej do Miêdzygórza. Malownicze po³o¿enie i urocza
okolica daj¹ mo¿liwoœæ ca³odniowego wypoczynku.
W odleg³oœci ok. 2 km od Pasterskich Ska³ek, 400 m na
pó³noc od skrzy¿owania g³ównej drogi w Idzikowie z drog¹
do wsi Kamienna, zosta³o zaproponowane drugie geologiczne stanowisko dokumentacyjne – nieczynny kamienio³om
piaskowców z Idzikowa. Ods³aniaj¹ siê w nim poziomo
le¿¹ce piaskowce, piaskowce zlepieñcowate i zlepieñce
wieku póŸnokredowego. Na poprzecznych przekrojach
warstw obserwowaæ mo¿na warstwowania przek¹tne
i równoleg³e, z³o¿one czêsto w wielozestawy o wyrazistej
strukturze i teksturze. Osady te posiadaj¹ niezwykle charakterystyczne cechy osadów strefy przybrze¿nej (strefa zmywu, nasypy przybrze¿ne, pla¿a wewnêtrzna), ze szczególnie
czytelnymi strukturami sztormowymi (kopalne mikroklify,
sierpy pla¿owe).

Idzików
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ skamienia³oœci œladowe
(struktury mieszkalne i ucieczkowe). Do niezwyk³ych znalezisk nale¿¹ œlady przypisywane czteropalczastym tropom
gadów (Ornithopoda).
Jest to jedyne udokumentowane w Sudetach stanowisko
osadów litoralnych póŸnej kredy.
Piaskowce z kamienio³omu w Idzikowie pozyskiwane by³y
ju¿ w XIX wieku, a kontur tego wyrobiska widnieje na mapie
z 1900 roku. Obiekt mog¹ zwiedzaæ grupy zorganizowane,
jak i indywidualni turyœci.

The Shepherd’s Rocks in Idzików
The Shepherd’s Rocks (known as “the Five Sisters”) form

a group of picturesque cliffs, 5-10 meters high, located at
the southeastern margin of the Idzików Upland, some 800
meters northeast from Idzików village. The cliffs belong to
the northeastern part of the Górna Nysa River Graben and
occur close to the eastern limb of the Idzików Brachysyncline, in the zone of marginal flexure. The cliffs are compsed
of Cretaceous, shallow-marine, poorly sorted conglomerates and conglomeratic sandstones. The exposure enables
to discuss the problems of Upper Cretaceous depositional
environments and later tectonic arrangement. Sediments
observed in the sandstone quarry in Idzików document
the paleogeography, the playa deposition and the traces of
organisms.
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