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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISK 
Piotr Migoń 
 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 108 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

UJŚCIE NYSY SZALONEJ DO KACZAWY 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°04’35’’ Szerokość: 51°09’23’’ 

Gmina Krotoszyce 

Opis lokalizacyjny 

Ujście Nysy Szalonej do Kaczawy znajduje się 70 m powyżej (w 
górę rzeki) od mostu na Kaczawie na drodze lokalnej Wilczyce – 
Dunino. W zakres opisanego stanowiska wchodzą także obszary 
przyległe, w szczególności pomiędzy wałami 
przeciwpowodziowymi, na odcinki około 200 m w górę i dół od 
wspomnianego mostu. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Przedmiotem opisu jest koryto rzeczne i przylegający pas 
równiny aluwialnej między wałami przeciwpowodziowymi, na 
długości około 400 m i szerokości 150–250 m. 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Geomorfologia – rzeźba dolin rzecznych i przekształcenia 
antropogeniczne 

Rodzaj obiektu Fragment dna doliny rzecznej 

Litologia Żwiry, piaski, muły – osady fluwialne, plejstocen – holocen 

Forma rzeźby terenu Dno doliny rzecznej i formy antropogeniczne 

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Założenia naturalne, istotne przekształcenia antropogeniczne 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Szerokie aluwialne dno Kaczawy i Nysy Szalonej (powyżej mostu 
wspólne dla obu rzek), ograniczone od zachodu wysoczyzną 
zbudowaną z utworów lodowcowych, od wschodu wysoczyzną 
na głęboko zwietrzałej pokrywie bazaltowej wieku 
mioceńskiego. 

Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Miejsce ilustruje problematykę geomorfologii fluwialnej – 
działalności rzek i rozwoju den dolinnych. Kaczawa i Nysa 
Szalona tworzą wspólnie szeroką równinę aluwialną w obrębie 
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doliny wciętej w przyległe wysoczyzny. W obrębie równiny 
można wyróżnić kilka poziomów oddzielonych niskimi, łagodnymi 
stopniami (<2 m wys.), będących świadectwem wcinania się 
rzeki w poziom równiny aluwialnej. Współczesne koryta Kaczawy 
i Nysy Szalonej są częściowo uregulowane, a brzegi 
ukształtowane sztucznie, stąd trudno zauważyć morfologiczne 
przejawy tworzenia zakoli, typowe dla nieuregulowanych rzek 
nizinnych. W międzyrzeczu obu rzek, na odcinku około 1 km, jest 
widoczne paleokoryto (zaznaczone pasem zadrzewień 
śródpolnych), prawdopodobnie związane z Nysą Szaloną, 
będące śladem jej dawnego przepływu. Oba koryta są ujęte w 
wały przeciwpowodziowe, zaznaczone już na mapie 
topograficznej z 1940 r., zapewne wzniesione w początku XX w. 

Historia badań 
naukowych 

Historia rozwoju dolin Kaczawy i Nysy Szalonej na odcinku 
przedgórskim nie była przedmiotem dokładnych badań. Ogólne 
informacje można znaleźć w objaśnieniach do szczegółowych 
map geologicznych. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Na wale przeciwpowodziowym po prawej stronie Nysy Szalonej 
stoi pomnik bitwy nad Kaczawą w 1813 r. Jest zbudowany z 
bloków piaskowca kredowego i zwieńczony piramidą z kul 
armatnich. Pomnik został odnowiony w 1996 r., umieszczone są na 
nim tablice w czterech językach. 

Bibliografia 
(najważniejsze 
pozycje) 

Jerzmański J., Walczak-Augustyniak M., 1995. Szczegółowa mapa 
geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Krotoszyce. 

Inne uwagi Brak uwag 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Problematyka dolin rzecznych, kształtowania den dolinnych 
przez rzeki, antropogenicznych przekształceń den dolinnych, 
ochrony przeciwpowodziowej 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Obiekt łatwo dostępny (ścieżki wiodące wałami 
przeciwpowodziowymi), ale trudności w zejściu nad koryta 
rzeczne (brak dojścia, zarośnięcie w sezonie wegetacyjnym, 
progi 0,5 m wys. opadające wprost do koryta) 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Przez most na Kaczawie przechodzi zielony szlak pieszy z 
Wilczyc przez Dunino w kierunku Winnicy i Słupa. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia Nie stwierdzono 
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Dokumentacja graficzna  

108_1 Ujście Nysy Szalonej (po lewej) do Kaczawy (po prawej). 

108_2 Wały przeciwpowodziowe podwyższające naturalny stopień terenowy 
pomiędzy terasą zalewową (po prawej) od wyższego poziomu terasowego (po 
lewej). 

108_3 Pomnik bitwy nad Kaczawą na wale przeciwpowodziowym powyżej mostu na 
Kaczawie. 

  




