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OPIS GEOSTANOWISKA 

Filip Duszyński 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 97 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Piaskownia w Żeleźniku 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 17.1753°E Szerokość: 50.7453°N 

Miejscowość Żeleźnik 

Opis lokalizacji i dostępności: 

Proponowane geostanowisko znajduje się na północnym skraju miejscowości 
Żeleźnik. Jest doskonale dostępne z drogi lokalnej prowadzącej do Żeleźnika 
(odbijającej od drogi wojewódzkiej nr 378). Od roku w piaskowni wznowiono 
eksploatację, w związku z czym możliwość dostania się do niej jest dyskusyjna. 
Konieczne będzie omówienie tej kwestii z firmą prowadzącą tam działalność. 

Długość 400 m 

Szerokość 250 m 

Wysokość 12 m 

Powierzchnia 5 ha 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Plejstocen 

Litologia Piaski i żwiry wodnolodowcowe 

Rodzaj geostanowiska Przykład formy rzeźby związanej z działalnością człowieka – piaskowni. 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Forma jest genezy antropogenicznej. Piaskownię utworzono na skraju doliny rzeki 
Krynki, w obrębie terasy plejstoceńskiej starszej. 

Opis geomorfologiczny 
(popularno-naukowy) 

Na północnym skraju miejscowości Żeleźnik widzimy drogę prowadzącą do bardzo 
dużych rozmiarów piaskowni. Eksploatuje się w niej piaski, które pochodzą z czasów 
zlodowaceń plejstoceńskich – tak zwanej epoki lodowcowej. Część obecnych tam 
osadów to piaski i żwiry, które budują znajdującą się w tym miejscu tzw. terasę 
plejstoceńską. Część zalegających skał to z kolei materiał fluwioglacjalny. Co to 
oznacza i skąd on się tutaj wziął? Osady fluwioglacjalne związane są z działalnością 
wodnolodowcową. Jest to więc materiał – przede wszystkim piaszczysty i żwirowy - 
który jest wymywany przez wody, które wydostają się spod lądolodu. Z kolei osady 
terasy plejstoceńskiej, będące głównym przedmiotem eksploatacji, związane są z 
sedymentacją dużej ilości materiału skalnego w chłodnym klimacie epoki 
lodowcowej, gdy rzeka niosła ze sobą duże ilości materiału skalnego. W omawianym 
przez nas przypadku są to osady niewielkiej dzisiaj rzeki Krynki. 
Poza niewątpliwymi walorami geologicznymi, piaskownia w Żeleźniku jest przede 
wszystkim ciekawą formą antropogeniczną, a więc związaną z działalnością 
człowieka. W jej obrębie możemy obserwować zarówno formy, które w bezpośredni 
sposób związane są z eksploatacją, jak i te, które rozwijają się na skutek eksploatacji, 
ale są skutkiem naturalnych procesów geomorfologicznych. Do pierwszej grupy 
należą miejsca, w obrębie których wydobywany jest materiał skalny oraz te, gdzie 
materiał skalny jest odkładany. W piaskowni w Żeleźniku skały eksploatowano aż na 
czterech poziomach. Maksymalna głębokość, do jakiej eksploatowano materiał, to 12 
metrów. Wydobywany materiał odkładano w postaci hałd. Najwyższa z nich ma 
nawet 8 metrów wysokości. Do drugiej z wyróżnionych grup zaliczyć można między 
innymi osypywanie się piasku ze ścian piaskowni. Piasek jest materiałem luźnym, w 
związku z czym naturalnie nie tworzy ścian skalnych. Osypując się wraca do pozycji, w 
jakiej może zalegać w sposób stabilny. Forma, jaką tworzy, nazywana jest przez 
geomorfologów stożkiem usypiskowym. Podczas opadów deszczu po piasku spływa 
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woda, w której tworzą się niewielkie żłobiny – te także są do zaobserwowania w 
piaskowni w Żeleźniku. Na stanowisku można zobaczyć jeszcze jedno zjawisko 
naturalne, tym razem związane ze światem przyrody ożywionej. Piaskowe ściany, 
które w znacznym stopniu są już zdegradowane i ich nachylenie jest mniejsze, 
porastane są stopniowo przez roślinność – ta wpływa dodatnio na ich stabilizację. 

Historia badań naukowych 
Pomiaru form oraz opisu dominujących procesów geomorfologicznych zachodzących 
w obrębie opisywanego obiektu dokonała A. Solarska (2010) w ramach 
niepublikowanej pracy magisterskiej. 

Bibliografia (format Lithos) 

1. Solarska A., 2010, Geoturystyczny przewodnik geomorfologiczny po Wzgórzach 
Strzelińskich, niepublikowana praca magisterska wykonana w Zakładzie 
Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, s. 1–151. 

Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

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

Na północnym skraju miejscowości Żeleźnik widzimy drogę prowadzącą do bardzo 
dużych rozmiarów piaskowni. Eksploatuje się w niej piaski, które pochodzą z czasów 
zlodowaceń plejstoceńskich – tak zwanej epoki lodowcowej. Część obecnych tam 
osadów to piaski i żwiry, które budują znajdującą się w tym miejscu tzw. terasę 
plejstoceńską. Część zalegających skał to z kolei materiał fluwioglacjalny. Z kolei 
osady terasy plejstoceńskiej, związane są z sedymentacją dużej ilości materiału 
skalnego w chłodnym klimacie epoki lodowcowej. W omawianym przez nas 
przypadku są to osady niewielkiej dzisiaj rzeki Krynki. 
Piaskownia w Żeleźniku jest przede wszystkim ciekawą formą antropogeniczną. W 
piaskowni skały eksploatowano aż na czterech poziomach. Maksymalna głębokość, 
do jakiej wydobywano materiał, to 12 metrów. Wydobywany materiał odkładano w 
postaci hałd. Najwyższa z nich ma nawet 8 metrów wysokości. W piaskowni widzimy 
przykłady naturalnych procesów geomorfologicznych. Ponieważ piasek jest 
materiałem luźnym naturalnie nie tworzy ścian skalnych – w związku z tym 
wymuszone jest jego osypywanie się. Forma, jaką tworzy, nazywana jest stożkiem 
usypiskowym. Podczas opadów deszczu po piasku spływa woda, w której tworzą się 
niewielkie żłobiny – te także są do zaobserwowania w piaskowni w Żeleźniku. Na 
stanowisku można zobaczyć jeszcze jedno zjawisko naturalne, tym razem związane z 
przyrodą ożywioną. Piaskowe ściany, których nachylenie jest już mniejsze, porastane 
są stopniowo przez roślinność – ta wpływa dodatnio na ich stabilizację. 

  

Wykorzystanie obiektu  

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

Proponowane geostanowisko jest szczególnie interesujące z punktu widzenia 
potencjalne turysty. Jest bowiem przykładem (1) obiektu antropogenicznego, w 
obrębie którego zaobserwować można formy związane z działalnością człowieka 
(wyrobiska, hałdy), a także wtórne formy i procesy, które wynikają z działalności 
człowieka, ale sterowane są naturalnymi procesami geomorfologicznymi (stożki 
usypiskowe, erozja żłobionowa), (2) obiektu geologicznego, na przykładzie którego 
opisać można zjawiska fluwioglacjalne, rozwój teras rzecznych oraz odmienność 
warunków środowiskowych panujących w plejstocenie od tych współczesnych. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Piaskownia obecnie jest eksploatowana – zagrożenie stwarzają działające tam 
maszyny. Potencjalnie niebezpieczne są również świeżo odsłaniane ściany – może 
dojść do ich kolapsu. 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

W pobliżu stanowiska brakuje jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. 

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

Tutejszy piasek wykorzystywano zapewne jako materiał budowlany. 
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Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany X Wymagający przygotowania   

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 0 

Stopień zachowania [0-4] 4 

Wartości poza geologiczne [0-2] 2 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

6 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 

6 

  

Dokumentacja graficzna  
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