
OPIS GEOSTANOWISKA 

Filip Duszyński 

Informacje ogólne  

Nr obiektu 98 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Równina aluwialna Krynki koło Żeleźnika 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość: 17.1815°E Szerokość: 50.7391°N 

Miejscowość Żeleźnik 

Opis lokalizacji i dostępności: 

Proponowane geostanowisko znajduje się na południowy zachód od miejscowości 
Żeleźnik i obejmuje równinę aluwialną rzeki Krynki. Można się do niego bez problemu 
dostać utwardzoną drogą wyprowadzającą w kierunku południowym z południowo-
wschodniej części miejscowości Żeleźnik. Po około 250 m droga przecina się z 
zielonym szlakiem, który prowadzi dalej w kierunku zachodnim i południowo-
zachodnim. Przy korycie rzeki bądź w którymś z atrakcyjnych punktów widokowych 
(np. przy dębie pomnikowym na skrzyżowaniu opisanej wyżej drogi z zielonym 
szlakiem) sugeruje się utworzenie tablicy informacyjnej. 

Długość 700 m 

Szerokość Do ok. 400 m 

Wysokość  

Powierzchnia 25,2 ha 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Holocen/Plejstocen 

Litologia Osady aluwialne 

Rodzaj geostanowiska Przykład szerokiej równiny aluwialnej 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Opisywane geostanowisko poświęcone jest rzece Krynce, która na wysokości 
Żeleźnika tworzy bardzo szeroką równinę aluwialną. W obrębie doliny znajduje się 
również kanał Młynówki. 

Opis geomorfologiczny 
(popularno-naukowy) 

Stosunkowo niewielka rzeka Krynka na wysokości Żeleźnika tworzy bardzo szeroką, 
nawet na kilkaset metrów, równinę aluwialną. Jest ona doskonale widoczna, gdy z 
miejscowości Żeleźnik przemieszczamy się w kierunku południowo-wschodnim by 
dotrzeć do zielonego szlaku. Widoczna na znacznym obszarze łąka to właśnie obszar 
wspomnianej równiny aluwialnej. Możemy zastanawiać się, jak to możliwe, że tak 
mały ciek utworzył tak znacznych rozmiarów formę. Aby odpowiedzieć na to pytanie 
musimy zastanowić się, co kryje się pod pojęciem równiny aluwialnej. Forma taka to 
prawie płaski teren, który w całości zbudowany jest z osadów, które naniosła rzeka. 
Znaczna szerokość równiny aluwialnej związana jest ze zjawiskiem meandrowania 
rzeki. Bardzo rzadko zdarza się, by jakakolwiek rzeka w warunkach naturalnych 
płynęła prosto. Rzeka ma tendencję do przerzucania nurtu pomiędzy brzegami. W 
konsekwencji jeden brzeg jest podcinany a w obrębie drugiego rzeka nanosi swoje 
osady. Po pewnym czasie rzeka staje się coraz bardziej kręta i mówimy wówczas o jej 
zakolach bądź meandrach. W trakcie wezbrań bywa, że rzeka zmienia swoje koryto a 
dawne meandry są stopniowo zasypywane. W ten sposób powiększa się 
powierzchnia równiny aluwialnej. 
Równina aluwialna Krynki zbudowana jest z osadów holoceńskich, a więc liczących 
nie więcej niż 10 tys. lat. Pod nimi znajdują się osady, które rzeka transportowała w 
trakcie epoki lodowcowej. Są to piaski i żwiry z czasów zlodowacenia 
północnopolskiego. Na opisywanym stanowisku możemy zobaczyć tzw. terasy 
nadzalewowe, które zbudowane są z tego materiału i sięgają od 1 do 4 m nad poziom 
rzeki. Większość z nich rzeka wycięła, tworząc współczesną, holoceńską równinę 
aluwialną. 



Historia badań naukowych 
Opisu doliny rzeki Krynki w pobliżu Żeleźnika (pod kątem geoturystycznym) dokonała 
A. Solarska (2010) w ramach niepublikowanej pracy magisterskiej. Pod kątem stricte 
geomorfologicznym obiektem tym zajmowali się Parzóch i Solarska (2008) 
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

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

Stosunkowo niewielka rzeka Krynka na wysokości Żeleźnika tworzy bardzo szeroką, 
nawet na kilkaset metrów, równinę aluwialną. Widoczna na znacznym obszarze łąka 
to właśnie jej obszar. Możemy zastanawiać się, jak to możliwe, że tak mały ciek 
utworzył tak znacznych rozmiarów formę. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy 
zastanowić się, co kryje się pod pojęciem równiny aluwialnej. Forma taka to prawie 
płaski teren, który w całości zbudowany jest z osadów, które naniosła rzeka. Znaczna 
szerokość równiny aluwialnej związana jest ze zjawiskiem meandrowania rzeki. 
Bardzo rzadko zdarza się, by jakakolwiek rzeka w warunkach naturalnych płynęła 
prosto. Rzeka ma tendencję do przerzucania nurtu pomiędzy brzegami. W 
konsekwencji jeden brzeg jest podcinany a w obrębie drugiego rzeka nanosi swoje 
osady. Po pewnym czasie rzeka staje się coraz bardziej kręta i mówimy wówczas o jej 
zakolach bądź meandrach. W trakcie wezbrań bywa, że rzeka zmienia swoje koryto a 
dawne meandry są stopniowo zasypywane. W ten sposób powiększa się 
powierzchnia równiny aluwialnej. 
Równina aluwialna Krynki zbudowana jest z osadów holoceńskich, a więc liczących 
nie więcej niż 10 tys. lat. Pod nimi znajdują się osady, które rzeka transportowała w 
trakcie epoki lodowcowej. Są to piaski i żwiry z czasów zlodowacenia 
północnopolskiego. Na opisywanym stanowisku możemy zobaczyć tzw. terasy 
nadzalewowe, które zbudowane są z tego materiału i sięgają na 1 do 4 m nad poziom 
rzeki. Większość z nich rzeka wycięła, tworząc współczesną równinę aluwialną. 

  

Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

Sugerowane geostanowisko oferuje możliwość objaśnienia rozwoju równiny 
aluwialnej na przykładzie doliny rzeki Krynki. Meandrująca rzeka na przestrzeni 
dziejów odsypywała osady, które budują widoczną dziś szeroką równinę. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

Stanowisko nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla odwiedzających je osób. 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

W pobliżu stanowiska brakuje jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. 

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

Miejscowa skała najprawdopodobniej nie podlegała eksploatacji w przeszłości. 

 

Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany  Wymagający przygotowania  X 

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 4 

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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