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Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach 
uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 42: 5-13 

Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice-Sosnowiec, 2010 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

OCHRONA ZASOBÓW DOLOMITU W REGIONIE 
 ŚLĄSKO-KRAKOWSKIM 

 
 

Jarosław Badera 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 

 
 
 
Badera J. Protection of dolomite resources in the Silesia-Cracow region. In the paper theoretical principles of 
the mineral resources protection was presented. The problem was depicted on the base of dolomite deposits in 
the Upper Silesian Industrial District and its east edge. Available data basis and other sources of information was 
analysed. Relatively small reserves of easily available dolomite resources was established in described region. 
So, their protection is necessary, especially against non-mining directions of land development. 
 
Бадэра Я.  Охрана ресурсов доломита на территории Силезско-Краковского Региона. В статье даны 
теоретические оcновы охраны ресурсов полезных ископаемых. Проблема представлена на примере 
залежей доломита на территории Верхнесилезского Промышленного Округа и его восточного обрамления. 
Проанализированы общедоступные базы данных и другие источники информации. Проведенный анализ 
показывает, что ресурсы доломита на данной территории относительно небогатые. В связи с этим 
необходима их защита, в основном от такого освоения поверхности грунта, которое в будущем могло бы 
не предоставить возможности разработки сырья. 
 
Słowa kluczowe:  ochrona zasobów kopalin, dolomity, Górnośląski Okręg Przemysłowy     
 
 
WPROWADZENIE 

 
Eksploatacja kopalin postrzegana jest coraz częściej jako czynnik nie tyle degradujący, 

co kształtujący środowisko (Nieć i in. 2008), szczególnie jeśli rozumiane jest ono jako 
środowisko geograficzne lub środowisko człowieka (por. Tkocz 2008, Badera 2009). 
Jednocześnie złoża kopalin, stanowiąc element i zasoby tak rozumianego środowiska, same 
powinny podlegać ochronie (Kozłowski 1989, Prawo ochrony środowiska 2001 – art. 125 i 126). 
Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie krajowych złóż skał dolomitowych, których 
znaczną część udokumentowano w silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie 
śląsko-krakowskim. Eksploatacja tych złóż stanowi jeden ze składników wyżej wymienionego 
uprzemysłowienia, zwiększając antropogeniczną presję na środowisko. Z drugiej strony stopień 
urbanizacji terenu krępuje w pewnym stopniu działalność górnictwa skalnego, implikując 
konieczność ochrony zasobów mineralnych przedmiotowego obszaru.    
 
TEORETYCZNE PODSTAWY OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN 

 
Pojęcie „złoże kopaliny” posiada dwa zasadnicze wymiary. Z jednej strony złoża są 

naturalnym elementem środowiska przyrodniczego, niejako z definicji powinny więc podlegać 
ochronie. Z drugiej strony kryteria decydujące o tym, czy dany obiekt skalny posiada wartość 
surowcową czy nie, mają typowo techniczno-ekonomiczny charakter (Nieć 1990), a jedynym 
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powodem wyróżnienia złoża jest docelowo jego wyeksploatowanie. Tak więc terminów 
„ochrona złóż” lub „ochrona zasobów kopalin” nie należy rozumieć w sposób konserwatorski 
– celem ochrony jest bowiem zapewnienie możliwości optymalnego wykorzystania surowców 
mineralnych, obecnie i w przyszłości, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tym samym 
ochrona zasobów złóż stanowi jeden z zasadniczych elementów racjonalnej gospodarki 
surowcami mineralnymi w szerokim tego słowa znaczeniu (por. Szamałek 2007). 
Przeciwieństwem będzie tu tzw. gospodarka rabunkowa, polegająca na eksploatacji tylko 
najatrakcyjniejszej ekonomicznie części zasobów (w celu osiągnięcia maksymalnego zysku 
w krótkim czasie) kosztem utraty zasobów mniej atrakcyjnych (możliwych do opłacalnego 
pozyskania, ale przy mniejszym zysku i w dłuższym okresie czasu). Podstawowe cechy 
surowców mineralnych to ich ograniczoność, zużywalność (prowadząca do rozproszenia bez 
możliwości recyklingu), nieodnawialność (z pewnymi wyjątkami) oraz nierównomierność 
lokalizacji, czego końcowym efektem jest wyczerpywalność znanych zasobów, którą można 
analizować na różnym poziomie – od pojedynczych obiektów złożowych po zasoby światowe. 
Poszczególne cechy uwidaczniają się zależnie od rodzaju kopaliny i położenia geograficznego, 
co w różnym stopniu warunkuje konieczność ich ochrony. 

Ochrona złóż może być realizowana różnymi sposobami (Bolewski, Gruszczyk 1989). 
W fazie poszukiwania i rozpoznawania złoża należy zadbać o możliwie dokładne 
udokumentowanie jego zasięgu, aby żadne nadające się do wykorzystania zasoby nie 
pozostały poza konturem złoża, gdyż ich późniejsze wykorzystanie może okazać się 
niemożliwe (por. niż.). Na tym samym etapie niezmiernie istotne jest właściwe rozpoznanie 
rodzaju i jakości kopaliny, co umożliwia późniejsze wykorzystanie surowca zgodnie z jego 
najlepszym zastosowaniem. Sprzeczne z zasadami ochrony złóż byłoby np. dokumentowanie 
i eksploatacja stosunkowo rzadkich i cennych, blocznych (tj. niespękanych) odmian skał jako 
złóż kruszywa łamanego, które są kopaliną pospolitą. Niezbędne jest także udokumentowanie 
współwystępowania, a następnie odzysk wszystkich możliwych do wykorzystania kopalin lub 
pierwiastków towarzyszących, a także zagospodarowanie odpadów górniczych i przeróbczych 
(w całej masie lub poprzez odzysk składników użytecznych). Przykładowo, wykorzystanie 
żwirów z nadkładu pokładów węgla brunatnego, czy też odpadowego dolomitu ze wzbogacania 
rud Zn-Pb, ogranicza konieczność udostępniania nowych złóż kruszywa, zachowując je dla 
przyszłych pokoleń. Zauważmy, że jednocześnie nie wzrasta też ogólna presja górnictwa na 
środowisko, gdyż wykorzystanie kopalin towarzyszących stanowi substytut eksploatacji 
nowych złóż. Ponadto, w sensie technicznym, prace rozpoznawcze i eksploatacyjne należy 
prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować groźbę bezpowrotnej utraty zasobów kopaliny 
np. w rezultacie niekontrolowanej erupcji ropy naftowej lub gazu ziemnego. Z kolei na etapie 
projektu zagospodarowania złoża oraz w trakcie samej eksploatacji należy zapewnić 
maksymalne wykorzystanie udokumentowanych zasobów, poprzez prawidłowe ustalenie tzw. 
zasobów przemysłowych oraz minimalizację różnego rodzaju strat (eksploatacyjnych, 
przeróbczych itp.). Wyżej wymienione wymogi ochrony zasobów są w znacznej mierze 
powiązane z ekonomiczną efektywnością przedsiębiorstw poszukiwawczych i górniczych, tak 
więc na ogół nie dochodzi na opisywanych etapach do rażących nieprawidłowości. Z drugiej 
strony interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa nie zawsze są zgodne z ogólnym interesem 
społeczno-gospodarczym, co może prowadzić do rabunkowej gospodarki zasobami. 

Z punktu widzenia ochrony złóż szczególnie newralgiczny wydaje się za to okres pomiędzy 
udokumentowaniem złoża a podjęciem jego eksploatacji (por. Nieć, Radwanek-Bąk 2009), 
a także po likwidacji zakładu górniczego (o ile jakieś zasoby zostały „zabezpieczone” w formie 
dokumentacji rozliczeniowej). Istnieje co prawda formalny wymóg uwzględniania w lokalnych 
studiach kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego także uwarunkowań 
wynikających z obecności udokumentowanych złóż (Prawo ochrony środowiska 2001, Ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2003 – art. 10 ust. 1 pkt 11), obecne 
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prawodawstwo nie stwarza jednak, z uwagi na ogólnikowość sformułowań, możliwości 
ochrony złóż perspektywicznych przed zagospodarowaniem powierzchni w sposób krępujący, 
a nawet całkowicie uniemożliwiający późniejszą eksploatację. Także od miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego wymaga się jedynie uwzględnienia już istniejących 
obszarów górniczych (Ibidem – art. 15 ust. 1 pkt 7). Problem ten dotyczy przede wszystkim 
kopalin podstawowych, często o strategicznym znaczeniu dla gospodarki krajowej (np. węgla 
brunatnego), w skali lokalnej może być jednak dotkliwy także w przypadku kopalin pospolitych 
(np. kruszyw naturalnych lub kamienia łamanego). Tereny nad złożem są często atrakcyjne 
dla prowadzenia działalności gospodarczej innej niż górnicza, zabudowy mieszkaniowej itp., 
a obiektywna ocena efektów społeczno-gospodarczych w przypadku różnych przedsięwzięć 
jest zwykle dość trudna. Tak więc lokalne władze samorządowe, kierując się bieżącym 
interesem, wyrażają częstokroć zgodę na zabudowę terenów złożowych, co wiązać się może 
w przyszłości z koniecznością sprowadzania surowców budowlanych z większej odległości 
i znacznym podwyższeniem kosztów kolejnych inwestycji na terenie danej jednostki terytorialnej. 
Zasoby złóż bywają też tracone w wyniku lokalizacji inwestycji drogowych (autostrad, 
obwodnic itp.) oraz rurociągów, co jest szczególnie dotkliwe, gdyż akurat zaprojektowanie 
inwestycji liniowej z ominięciem złoża wydaje się stosunkowo mało kłopotliwe – warunkiem 
jest oczywiście posiadanie podstawowych informacji o złożu i wola jego ochrony ze strony 
lokalnych władz samorządowych.  

 
ZŁOŻA DOLOMITU W REGIONIE ŚLĄSKO-KRAKOWSKIM 

 
Skały dolomityczne, tj. zbudowane głównie z minerału dolomitu CaMg[CO3], 

dokumentowane są w dwóch kategoriach kopalin – jako „dolomit” (określany zwyczajowo 
mianem „dolomitu przemysłowego”) oraz, wraz z innymi odmianami litologicznymi skał, jako 
„kamień łamany i bloczny” (dawniej „kamień drogowy i budowlany”) (Bilans zasobów… 2008). 
Surowiec ze złóż pierwszego rodzaju wykorzystywany jest w hutnictwie (surowy kamień 
dolomitowy jako topniki) oraz do produkcji materiałów ogniotrwałych (dolomit prażony), 
w przemyśle szklarskim i ceramicznym (mączki dolomitowe), a także do produkcji cementów 
specjalnych. Kopaliny tego typu zaliczane są do podstawowych, a najważniejszym kryterium 
jakościowym jest tu odpowiednio wysoka zawartość MgO (>15%). Z kolei skały udokumentowane 
w drugiej kategorii wykorzystywane są w budownictwie ogólnym (jako kruszywo łamane, 
rzadziej płyty okładzinowe lub kamień murowy), a zwłaszcza w kolejnictwie i drogownictwie 
(jako podsypki, rzadziej kostka, krawężniki lub wypełniacze) (Smakowski i in. 2009). Bloki 
odzyskiwane są jedynie ze złoża Libiąż. Dla  zastosowań budowlanych istotna jest głównie 
wysoka wytrzymałość na ściskanie (>80 MPa) oraz niska ścieralność (< 35%), a kopaliny 
zaliczane są do pospolitych. Niekiedy zróżnicowanie jakości kopaliny zaznacza się w obrębie 
jednego złoża. W praktyce dana skała spełniać może wymagania dla obu kategorii kopalin 
i obecnie, z uwagi na spadek zapotrzebowania ze strony przemysłu przy jednoczesnym 
wzroście popytu na kruszywa budowlane, także dolomity przemysłowe wykorzystywane są 
głównie jako kamień łamany. Odpady górnicze i przeróbcze z większości kopalń dolomitu 
przemysłowego oraz dolomitowego kamienia łamanego wykorzystywane są także do produkcji 
nawozów Ca-Mg dla rolnictwa.  

We wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) oraz jego wschodnim 
obrzeżeniu, w granicach województw śląskiego i małopolskiego, udokumentowano łącznie 29 złóż 
dolomitu, z czego 11 jest eksploatowanych (tab. 1, rys. 1). Cztery kolejne – Chruszczobród 2, 
Byczyna, Ujków Stary oraz Bolęcin – planowane są w najbliższym czasie do udostępnienia 
na potrzeby produkcji kruszywa. W opisywanym regionie skupia się ponad 50% udokumento-
wanych zasobów geologicznych i 40% zasobów przemysłowych tej skały w Polsce (w tym ponad 
95% zasobów geologicznych i ponad 80% zasobów przemysłowych dolomitu przemysłowego; 
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jedynym złożem tego rodzaju dolomitu poza regionem śląsko-krakowskim są Rędziny), 
a produkcja w ostatnich kilku latach oscyluje na poziomie 50-60% produkcji krajowej (w tym 
ponad 90% dolomitu przemysłowego). Oprócz tego w całym regionie odnaleźć można też inne, 
nieczynne i na ogół mniejsze łomy dolomitów, w różnym stopniu zrekultywowane, których 
zasoby nie są (lub nigdy nie były) ujęte w formie dokumentacji geologicznej. Warto zaznaczyć, 
że aktualnie kruszywa łamane w ilości około 1 mln ton produkowane są także na bazie tzw. 
dolomitu płukanego, będącego odpadem ze wzbogacania grawitacyjnego rud Zn-Pb eksploato-
wanych przez kopalnię Olkusz-Pomorzany (do niedawna również przez kop. Trzebionka). 
Biorąc pod uwagę długość transportu, skały dolomityczne są najłatwiej dostępnym i w praktyce 
jedynym źródłem pozyskiwania kamienia łamanego dla GOP (w rejonie krakowskim, oprócz 
dolomitów z Dubia, dostępne są także wapienie i skały wulkaniczne, a także piaskowce karpackie). 
W innych rejonach Polski (Góry Świętokrzyskie i Sudety) udokumentowano łącznie 41 złóż 
dolomitu jako kamienia łamanego i blocznego, z czego 16 jest przedmiotem eksploatacji 
(z uwzględnieniem marmurów i wapieni dolomitycznych, a także złóż dolomityczno-wapiennych).  

 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie złóż dolomitowych w regionie śląsko-krakowskim 

(na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych) 

Fig. 1. Location of dolomite deposits in the Silesia-Cracow region 
(on the base of Centralna Baza Danych Geologicznych) 

 
W sensie geologicznym opisywane złoża dolomitu przynależą w większości do utworów 

środkowego triasu (tzw. wapienia muszlowego), wchodzących w skład monokliny śląsko-
krakowskiej oraz niecek bytomskiej i chrzanowskiej, a także utworów dewonu środkowego 
i górnego (żywet-fran), występujących w obrębie waryscyjskiego podłoża monokliny (MIDAS ). 
Jedynym złożem w całości dewońskim jest Dubie, w niektórych występują zarówno utwory 
dewonu, jak i triasu (rejon siewierski, Stare Gliny), pozostałe obejmują wyłącznie utwory 
triasowe – tzw. dolomit kruszconośny (w dolnej części profilu) i/lub dolomit diploporowy (wyżej).  
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Tabela 1. Stan zagospodarowania złóż dolomitowych w regionie śląsko-krakowskim 
 (Bilans zasobów… 2008,  zmodyfikowane) 

Table 1. State of development of dolomite deposits in the Silesia-Cracow region  
(Bilans zasobów… 2008,  modified) 

Zasoby (tys. t) 
L.p. Nazwa Gmina Typ  

geolog. przemysł. 
Stan 

zagosp. 
Wydobycie* 
(tys. t / rok) 

d 10 853 
1 Bobrowniki-Blachówka 

Bytom / 
Tarnowskie G. kł 25 763 

– Z** – 

2 Bolęcin Trzebinia kł 12 048 – Z – 
3 Brudzowice Siewierz d 96 741 39 253 E 1 625 
4 Byczyna Jaworzno kł 61 113 – R – 
5 Chruszczobród Łazy d 64 550 – R – 
6 Chruszczobród I Łazy d 17 444 – R – 
7 Chruszczobród 2 Łazy d 30 831 – R – 
8 Dubie Krzeszowice kł 123 305 19 545 E 878 
9 Gadlin Jaworzno d 982 – R** – 
10 Gródek Jaworzno d 23 034 – Z** – 
11 Imielin Imielin kł 26 374 1 775 E 131 
12 Imielin-Północ Imielin / Mysł. kł 10 224 8 146 E 464 
13 Imielin-Rek Imielin / Mysł. kł 11 249 10 849 E 207 
14 Jaworzno-Ciężkowice Jaworzno d 30 697 – R – 
15 Jeleń Jaworzno kł 2 273 – Z** – 
16 Kąty Chrzanów kł 657 – Z** – 
17 Libiąż Libiąż kł, b 7 101  4 058 E 494 
18 Libiąż Wielki Libiąż kł 17 810 – R  
19 Lipie Libiąż kł 149 – Z** – 
20 Niesułowice-Lgota Olkusz kł 25 070 – R – 
21 Nowa Wioska Siewierz kł 17 084 4 998 E 712 
22 Podleśna Siewierz kł 64 901 7 647 E 507 
23 Podwarpie Dąbrowa Górn. kł 62 855 – R** – 
24 Stare Gliny Klucze kł 19 022 4 409 E 379 
25 Ujejsce Dąbrowa Górn. kł 408 – Z** – 
26 Ujków Stary Bolesław kł 16 490 – R – 
27 Ząbkowice Będz. I Dąbrowa Górn. d 19 940 11 803 E 1 131 
28 Ząbkowice Będz. II Dąbrowa Górn. d 19 773 – R** – 

d 25 264 10 257 
29 Żelazowa Chrzanów 

kł 16 668 8 776 
E 828 

Złoża eksploatowane łącznie 437 873 131 516  E 7 356 
w tym dolomitu przemysłowego 141 945 61 313 E ok. 1 000 

Złoża rozpoznane i zaniechane łącznie 422 800 83 000 ? R, Z (> 10 lat ?) 
w tym dolomitu przemysłowego 198 164 43 000 ? R, Z (> 40 lat ?) 

RAZEM 860 673 214 500? E, R, Z (< 30 lat ?) 

* pod uwagę wzięto maksymalne wydobycie z poszczególnych kopalń w latach 2004-2008 
** zasoby niedostępne ze względów ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych (por. tekst artykułu) 
d – złoża dolomitu przemysłowego, kł – złoża kamienia łamanego, b – produkcja bloków 
E – złoża eksploatowane, R – złoża rozpoznane (niezagospodarowane), Z – złoża zaniechane 

W kilku złożach (rejon imieliński, Ząbkowice, Żelatowa) łącznie z dolomitami eksploatowane 
są także leżące poniżej wapienie gogolińskie. Dolomity triasowe posiadają na ogół wyższą 
zawartość MgO i to właśnie na ich bazie zaspokajane jest zapotrzebowanie na dolomit 
przemysłowy. Z kolei korzystniejsze parametry kruszywa uzyskuje się z dolomitów 
dewońskich, niemniej ich podaż jest stosunkowo ograniczona. 

Łączne wydobycie skał dolomitowych w regionie śląsko-krakowskim w latach 2004-2007 
wzrastało od 4,8 do 6,8 mln t/rok, obniżając się nieco w latach następnych (Smakowski i in. 2009). 
Dolomit  przemysłowy sensu stricto produkowany jest aktualnie tylko ze złóż Brudzowice (fot. 1) 
i Żelatowa, stanowiąc tam jedynie część produkcji (50-70% w Brudzowicach i 15-25% w 
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Żelatowej). Tak więc udział tego typu surowców w ogólnym wydobyciu skał dolomitowych 
w regionie śląsko-krakowskim wynosi około 17%. Oprócz tego mączki szklarskie, ceramiczne 
i inne produkowane są także z sudeckich marmurów dolomitycznych (Rędziny oraz rejon 
Ołdrzychowice-Romanowo-Waliszów). Pozostała część wydobycia przypada na kamień 
budowlany (łamany i bloczny) i w tej grupie spodziewać się można dalszego wzrostu produkcji 
ze złóż, choćby z uwagi na zaprzestanie odzysku dolomitu płukanego przez kopalnię rud 
Zn-Pb Trzebionka (w ilości kilkuset tys. ton/rok), a przede wszystkim ze względu na rozwój 
budownictwa drogowego. W obliczeniach wystarczalności zasobów (por. niż.) wzięto zatem pod 
uwagę maksymalne wartości wydobycia w poszczególnych kopalniach w okresie ostatnich lat 
(2004-2008), co daje łączną wartość niemal 7,4 mln t/ rok. 

Analizując zasoby złóż regionu śląsko-krakowskiego znamienny jest fakt, że zasoby 
przemysłowe złóż eksploatowanych (czyli takie, które w tzw. projektach zagospodarowania 
złoża objęto obszarami górniczymi i wskazano jako przydatne do eksploatacji), stanowią 
średnio około 30% zasobów geologicznych tj. udokumentowanych w oparciu o jakościowe 
i geologiczno-górnicze kryteria bilansowości (Bilans zasobów… 2008). W zależności od 
lokalnych warunków udział zasobów przemysłowych dla poszczególnych obszarów górniczych 
waha się od kilku do 96%. Różnice te wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze, obszar 
górniczy może obejmować tylko fragment udokumentowanego złoża (taka sytuacja widoczna 
jest szczególnie w przypadku złóż kruszywa Dubie i Imielin). Brak jednak ogólnie dostępnych 
danych o powodach takiej sytuacji (słabszy stopień rozpoznania, skrępowanie zagospodarowaniem 
przestrzennym, inne?) i nie jest jasne, czy zasoby nie objęte obszarami górniczymi mogą 
zostać w przyszłości zagospodarowane. Po drugie, w ramach projektu zagospodarowania złoża 
wydziela się w obrębie obszarów górniczych zasoby przemysłowe i nieprzemysłowe – 
obecność tych drugich (nie przewidywanych do eksploatacji) wynikać może z przyczyn 
technicznych i/lub ekonomicznych, zwłaszcza konieczności wyznaczenia filarów ochronnych 
(dla dróg, sieci energetycznych i innych obiektów powierzchniowych), wiązać się może także 
z ochroną ujęć wód podziemnych (filary wokół studni głębinowych, eksploatacja wyłącznie 
powyżej zwierciadła wód podziemnych). Część zasobów nieprzemysłowych może być w 
przyszłości zagospodarowana (po przesunięciu linii energetycznych, po zaprzestaniu pompo-
wania wód), pozostałe nie będą raczej udostępniane z uwagi na trwałą zabudowę powierzchni 
(mieszkania, ulice).  

Straty eksploatacyjne na ogół związane są z pozostawianiem zasobów w skarpach 
wyrobisk i półkach międzypoziomowych, a straty pozaeksploatacyjne – w nieregularnych 
zagłębieniach spągu złoża. Straty przeróbcze wynikają z obecności zjawisk krasowych, 
rozpraszania drobnych frakcji w trakcie przeróbki itp. Poziom wyżej wymienionych strat może 
być różny w zależności od złoża, a także różny w kolejnych okresach eksploatacji. Dla przykładu 
w złożu Imielin, w okresie objętym obowiązującym projektem zagospodarowania złoża, 
straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne oszacowano łącznie na około 10%, przy podobnej 
wielkości strat przeróbczych. 

Statyczna wystarczalność aktualnie wskazanych zasobów przemysłowych (bez uwzględ-
nienia zmian mocy produkcyjnych, wahań zapotrzebowania lub innych warunków technicznych 
i ekonomicznych) wynosi zatem średnio niecałe 20 lat, przy zróżnicowaniu w przypadku 
poszczególnych obiektów złożowych w zakresie od kilku (Libiąż, Nowa Wioska) do ponad 
50 lat (Imielin-Rek). Zasoby przemysłowe skał dolomitowych udokumentowanych jako 
„dolomit” przy obecnym, stosunkowo niskim poziomie zapotrzebowania na topniki i materiały 
ogniotrwałe, a także surowce szklarskie i ceramiczne oraz rzeczywistym wydobyciu tej 
kopaliny na poziomie około 1 mln ton/rok są wystarczające na około 60 lat, istnieje zatem 
możliwość intensyfikacji wydobycia w przypadku wzrostu popytu. Należy jednak pamiętać, 
że zasoby te są systematycznie uszczuplane przez produkcję kruszywa, tak więc przy obecnej 
strukturze i wielkości wydobycia także i ich wystarczalność nie przekracza 20 lat.  
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Fot. 1. Kopalnia Siewierz eksploatująca złoże Brudzowice – największy producent 
 dolomitu w regionie śląsko-krakowskim (J. Badera) 

Fot. 1. The Siewierz open-pit on the Brudzowice deposit – the greatest mine  
of dolomite in the Silesia-Cracow region (J. Badera) 

 

Fot. 2. Ośrodek narciarski w obrębie wyrobiska na 
zaniechanym złożu Bobrowniki-Blachówka (J. Badera) 

Fot. 2. The ski-centre within an excavation on the 
Bobrowniki-Blachówka abandoned deposit (J. Badera) 

 

Fot. 3. Obszar złoża Podwarpie – plany jego eksploatacji 
wzbudziły protest lokalnej społeczności (J. Badera) 

Fot. 3. The area of Podwarpie deposit – plans of its 
exploitation caused a protest of the local community 

(J. Badera) 
 
Szczególnie wyraźna potrzeba zabezpieczenia bazy zasobowej na terenie GOP istnieje 

w przypadku skał dolomitowych dla budownictwa drogowego i ogólnego. Ponieważ 
możliwości powiększenia dotychczasowych obszarów górniczych lub przekwalifikowania 
zasobów nieprzemysłowych są ograniczone, rezerw surowcowych na przyszłość szukać należy 
przede wszystkim w ochronie zasobów udokumentowanych złóż przed niekorzystnym 
zagospodarowaniem powierzchni terenu. Łączne zasoby złóż zaniechanych wynoszą około 
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75 mln ton, z czego niemal 50% przypada na Bobrowniki-Blachówkę na pograniczu Bytomia 
(dzielnica Sucha Góra) i Tarnowskich Gór, a 30% na złoże Gródek w Jaworznie-Pieczyskach. 
Jak się wydaje, obie kopalnie zostały zlikwidowane definitywnie – w ich obrębie funkcjonują 
z powodzeniem obiekty sportowo-rekreacyjne (kompleks narciarski w Blachówce (fot. 2), 
baza nurkowa w Gródku), a także formy ochrony przyrody (stanowisko dokumentacyjne 
w Blachówce). Istnieje natomiast projekt ponownego uruchomienia produkcji ze złoża 
Bolęcin, którego zasoby nie są małe, a lokalizacja na tle zagospodarowania przestrzennego 
wydaje się korzystna. Zaznaczyć jednak należy, że plany wznowienia wydobycia z tego złoża 
spotkały się z obawami części lokalnej społeczności. Zasoby pozostałych czterech zaniechanych 
złóż zostały praktycznie wyczerpane – są one zbyt małe, aby zagwarantować zwrot kosztów 
poniesionych na ewentualną inwestycję.  

Łączne zasoby geologiczne złóż perspektywicznych (rozpoznanych, ale nieeksploatowanych) 
są mniejsze niż złóż aktualnie zagospodarowanych. Zakładając (pesymistycznie z punktu 
widzenia ochrony kopalin) zbliżony udział zasobów przemysłowych na poziomie około 30% 
– statyczna wystarczalność zasobów nadających się do eksploatacji wynosi dla tej grupy 
niecałe 15 lat (dla dolomitu przemysłowego rozpatrywanego samodzielnie jest to niemal 50 lat). 
Jak wspomniano, trwają już prace zmierzające do udostępnienia trzech złóż perspektywicznych – 
Chruszczobród w gminie Łazy (wydzielony obszar Chruszczobród 2), Byczyna na terenie 
Jaworzna oraz Ujków Stary na pograniczu gmin Bolesław i Bukowno. Zwrócić należy uwagę, 
że są to złoża o największych (Chruszczobród, Byczyna) lub sporych (Ujków Stary) 
zasobach, zlokalizowane na terenach rolnych i nieużytkach poza obszarem zabudowanym, 
a więc stosunkowo mało konfliktowe dla otoczenia (MIDAS ). W bezpośrednim otoczeniu 
złoża dolomitów ciosowych Ujków Stary zlokalizowane są ponadto tereny silnie przekształcone 
działalnością człowieka – obiekty przemysłu Zn-Pb (osadnik odpadów poflotacyjnych i hałda 
odpadów hutniczych) oraz wysypisko odpadów komunalnych dla miejscowości Bolesław. 

Bardzo dużymi zasobami i stosunkowo korzystną lokalizacją cechuje się złoże Podwarpie 
(fot. 3), jednak plany jego zagospodarowania spotkały się ze sprzeciwem społeczności 
pobliskich Trzebiesławic (dzielnica Dąbrowy Górniczej). W przedmiotowym obszarze planowane 
jest ponadto utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Podwarpie – Ostra Góra). 
Spore, choć bardziej ograniczone zasoby posiada złoże Ząbkowice Będzińskie II, możliwość 
jego eksploatacji skrępowana jest jednak sąsiedztwem ujęć wód podziemnych dla Dąbrowy 
Górniczej w dzielnicy Ujejsce (jedno z nich wraz z siecią wodociągową znajduje się bezpośrednio 
w obrębie złoża) oraz cennego przyrodniczo stanowiska buczyny storczykowej porastającej warpia 
po eksploatacji galmanów (tzw. Recki Las), które wraz z sąsiednim kompleksem Trzebiesławskich 
Wzgórz wskazywane jest przez opracowania waloryzacyjne do objęcia ochroną.  

Złoża Jaworzno-Ciężkowice oraz Niesułowice-Lgota koło Olkusza charakteryzują się 
znacznymi zasobami. Bardziej ograniczoną ilością kopaliny dysponuje złoże Libiąż Wielki, 
ale i w tym przypadku istnieje prawdopodobnie możliwość ich wykorzystania. Jak się wydaje, 
wszystkie wymienione złoża charakteryzują się dogodnym położeniem – są to tereny rolne i leśne, 
z dala od zabudowy i obszarów chronionych (MIDAS) . Pomimo tego nie można wykluczyć, 
że próba ich zagospodarowania napotka opór ze strony lokalnych organizacji pozarządowych 
(ekologicznych) lub społeczności zamieszkujących w stosunkowo bliskim sąsiedztwie. Z kolei 
perspektywiczne złoże Gadlin w Jaworznie-Pieczyskach cechuje się bardzo małymi zasobami, 
jednocześnie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, co dodatkowo krępowałoby 
jego ewentualną eksploatację. 

Podsumowując: pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym najbardziej 
korzystne i możliwe do zagospodarowania wydają się złoża w rejonie Chruszczobrodu 
(Chruszczobród, Chruszczobród I, Chruszczobród 2), Jaworzna (Byczyna i Jaworzno-
Ciężkowice), Libiąża (Libiąż Wielki), być może również Trzebini (Bolęcin). Ich sumaryczne 
zasoby geologiczne wynoszą około 275 mln ton zatem ich łączna wystarczalność statyczna, 
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przy pesymistycznym założeniu 30% udziału zasobów przemysłowych i przewidywanym 
wzroście zapotrzebowania na kruszywa, wynosi nieco ponad 10 lat (powyżej 40 dla dolomitu 
przemysłowego rozpatrywanego oddzielnie). Ta niezbyt imponująca wielkość wskazuje na 
bezwzględną konieczność ochrony wyżej wymienionych zasobów. Jak już wspomniano, 
samo uwzględnienie granic tych złóż w dokumentach dotyczących gospodarki przestrzennej 
(studia kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) i ogólnikowe zapisy 
prawne mówiące o konieczności ich ochrony, nie zabezpieczają należycie terenów 
potencjalnej eksploatacji przed innym wykorzystaniem, krępującym przyszłe prace górnicze. 

 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
Krajowa baza zasobowa dolomitów przemysłowych, stanowiących surowiec dla 

hutnictwa i kilku innych gałęzi przemysłu, ograniczona jest w praktyce do regionu śląsko-
krakowskiego. Skały dolomitowe są także głównym źródłem kamienia łamanego dla budownictwa 
(szczególnie kruszyw drogowych) w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Z uwagi na spadek 
popytu na dolomit przemysłowy i stały wzrost popytu na kamień łamany, złoża skał 
dolomitowych aktualnie wykorzystywane są w większości do produkcji kruszywa. O ile baza 
zasobowa dolomitu przemysłowego jest znaczna i istnieje możliwość intensyfikacji jego 
wydobycia w przypadku wzrostu popytu ze strony hutnictwa, o tyle zasoby dolomitowego 
kamienia łamanego są dość ograniczone. 

Uwagę zwraca przeciętnie niewielki udział zasobów przemysłowych w geologicznych 
zasobach złóż (około 30%). Powoduje to, iż statyczna wystarczalność zasobów przeznaczonych 
do wykorzystania wynosi niecałe 20 lat. Dostępne zasoby złóż perspektywicznych i zarzuconych 
przedłużają okres eksploatacji zaledwie o nieco ponad 10 lat. Istnieje zatem wyraźna potrzeba 
ochrony tej części udokumentowanych zasobów poprzez odpowiednie zapisy w dokumentach 
dotyczących gospodarki przestrzennej, wyraźnie wskazujące na przeznaczenie tych terenów 
pod przyszłą działalność górniczą, co uniemożliwi ich zagospodarowanie w kierunkach 
krępujących prace wydobywcze. 
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PARK KRAJOBRAZOWY HOHEWARD W ZAGŁ ĘBIU RUHRY – 
PRZYKŁAD REWITALIZACJI HAŁDY POGÓRNICZEJ 
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Chmielewska M. Landscape Park Hoheward in Ruhrgebiet – an example of revitalization of mine tip. 
Landscape of Ruhrgebiet, one of the biggest postindustrial area in Europe, is full of mine tips. As wastelands 
they need to be revitalized. The aim of this paper is to present a project of revitalization of one of them. 
Hoheward waste tip – the biggest in Ruhrgebiet – has been converted into a Landscape Park, the integral part of 
which is an Astronomical Theme Park with a sundial and horizon observatory. Thanks to this project the former 
wasteland gained new functions: recreational and scientific. Such a connection of function is unique and 
interesting. In this paper only one example of reuse of mine tip in Ruhrgebiet is presented, but there are more. 
They may all inspire designers, who works revitalization projects out in Silesian area.   
 

Хмелевская М. Ландшафтный Парк Хохевард в Рурском регионе – пример рекультивации террикона. 
Рурская область является одной из самых крупных постиндустриальных территорий в Европе. 
Существующие там в большом количестве терриконы требуют рекультивации.. В статье представлен 
проект рекультивации самого крупного из них. Террикон Хохевард преобразован в ландшафтный парк, 
в состав которого включен также астрономический парк. Использование терриконов как зон отдыха 
является частым, повсеместным способом преобразования терриконов в рурском регионе. Однако 
использование терриконов в научных целях является уникальным проектом. Целью статьи является 
необходимость обратить внимание на возможности использования терриконов. Опыт рурского региона 
в этом может быть примером для Сизезского региона. 

Słowa kluczowe:  tereny pogórnicze, rewitalizacja, Zagłębie Ruhry 
 
 
WPROWADZENIE 
 

Hałdy pogórnicze są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego obszarów 
poprzemysłowych. Powstawały one w wyniku składowania odpadów poeksploatacyjnych przez 
cały okres industrializacji. W dobie restrukturyzacji przemysłu zostały pozbawione dotychczasowej 
funkcji, tworząc duże powierzchnie przestrzeni zdegradowanej, wymagającej rewitalizacji.  

Hałdy, jako formy sztuczne, na ogół uważane są za obniżające wartości wizualne 
krajobrazu. W związku z tym w początkowej fazie restrukturyzacji przemysłu wiele z nich 
zostało zlikwidowanych, a materiał z ich rozbiórki wykorzystywano na podsadzkę, do 
niwelowania terenu i celów budowlanych. Z czasem zaczęto jednak doceniać je jako 
dziedzictwo kulturowe i zauważono, że nawet duże hałdy poeksploatacyjne, po odpowiednim 
ukształtowaniu, można wkomponować w krajobraz, wzbogacając go (Lamparska – 
Wieland, Waga 2003). 

Jednym z największych obszarów postindustrialnych w Europie jest Zagłębie Ruhry. 
Jego przemysłowa przeszłość, związana była z intensywnym rozwojem górnictwa węgla 
kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali. Dziś region ten ma za sobą 50 lat restrukturyzacji 
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przemysłu i rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowej. W wyniku tych działań, które 
przeprowadzano ze szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego, Zagłębie Ruhry 
przekształciło się w nowoczesny obszar metropolitalny, w którym rozwinęły się usługi i przemysł 
wysokiej techniki.  

W Zagłębiu Ruhry systematycznie rewitalizowane są hałdy pogórnicze, których powstało tu 
około 80. Są one najczęściej przekształcane w obiekty rekreacyjne, sportowe i turystyczne, aż 
33 z nich wykupił Regionalny Związek Miast Zagłębia Ruhry (Regionalverband Ruhrgebiet) 
w celu zachowania ich jako swoiste „pomniki” przemysłowej przeszłości regionu. Ponadto 
kilkanaście znalazło się na trasie „Szlaku Dziedzictwa Kultury Przemysłowej” („Route der 
Industriekultur”), gdzie służą jako punkty widokowe oraz miejsca promocji sztuki 
(Chmielewska 2009). 

Celem artykułu jest przedstawienie projektu rewitalizacji największej hałdy poeksploatacyjnej 
w Zagłębiu Ruhry – hałdy Hoheward. Projekt ten jest interesujący ze względu na zastosowany 
w nim rekreacyjno – naukowy kierunek zagospodarowania. Na hałdzie utworzono park 
krajobrazowy, którego integralną częścią jest park astronomiczny. Artykuł ma charakter 
przyczynkowy, bowiem przedstawiony tu przykład może posłużyć jako inspiracja w projekto-
waniu działań rewitalizacyjnych na hałdach w górnośląskim regionie.  

 
CHARAKTERYSTYKA HAŁDY HOHEWARD 

 
Hałda Hoheward położona 

jest w centralnej części Zagłębia 
Ruhry, na południu miasta 
Herten, przy granicy z miastem 
Recyklinghausen (rys. 1). Powstała 
z odpadów poeksploatacyjnych 
kopalń: Recklinghausen II, Ewald 
oraz General Blumenthal/Haard. 
Zajmuje ona powierzchnię 160 ha 
i wznosi się na wysokość 152,5 m. 
Mimo, iż nadal trwa jej rozbudowa, 
to jej wysokość już nie wzrośnie 
(www.horizontastronomie.de). 

 
Rys. 1. Lokalizacja hałdy Hoheward  

(www.rvr-online.de, zmienione) 

Fig. 1. Location of Hoheward waste tip 
(www.rvr-online.de, modified) 

 
PROJEKT PARK KRAJOBRAZOWY HOHEWARD 

 
Projekt rewitalizacji i zagospodarowania hałdy Hoheward powstał na początku XXI w. 

pod nazwą „Neue Horizonte” („Nowe horyzonty”). Jego celem było utworzenie atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku dla mieszkańców regionu. W projektowaniu zagospodarowania hałdy 
wzięły udział liczne lokalne instytucje oraz specjaliści z różnych dziedzin, także spoza 
Niemiec. W wyniku ich pracy zadecydowano o utworzeniu tu parku krajobrazowego, w który 
wkomponowany będzie park astronomiczny. Dzięki temu hałda ma pełnić nie tylko funkcję 
rekreacyjną ale też naukową (Sowa 2005, Chadha 2006, www.horizontastronomie.de). 

Projekt, od 2008 roku noszący nazwę „Park Krajobrazowy Hoheward”, jest integralną 
częścią nadrzędnego przedsięwzięcia jakim jest rewitalizacja obszaru wzdłuż rzeki Emscher, 
zwanego „Park Krajobrazowy Emscher”. Rewitalizacją hałdy zajmują się wspólnie miasta 
Herten i Recklinghausen, przy współudziale Regionalnego Związku Miast Zagłębia Ruhry – 
Regionalverband Ruhrgebiet (RVR). Jej przebudowa kosztowała (do 2008 r.) 18 milionów 
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euro. Połowę kosztów pokryła Unia Europejska, 40% sfinansowało Ministerstwo Środowiska 
landu Północna Nadrenia – Westfalia. Pozostałe 10% pokryły miasta Recklinghausen, Herten 
i Związek RVR (Müller  2004, Ruhr Nachrichten 2008, Schmidt 2004, Spohr 2004 a, b). 

Realizację projektu rozpoczęto od budowy połączeń drogowych między parkiem 
krajobrazowym a miastami Herten i Recklinghausen. Następnie na hałdzie wytyczono sieć 
ścieżek spacerowych i rowerowych o łącznej długości 20 km, z których jedna, oplatająca cały 
obiekt, zwana trasą „balkonową” łączy platformy widokowe, służące do obserwacji krajobrazu 
w drodze na szczyt. Powstało przy tym 5 wejść do parku, z których dwa zasługują na uwagę. 
Od strony wschodniej na hałdę można dostać się przez tzw. „smoczy most” („Drachenbrücke”, 
fot. 1), a od północy prowadzą na nią „schody do nieba” („Himmelsstiegen”), wysokie na 100 m, 
składające się z 529 stopni (Ruhr Nachrichten 2008, Spohr 2004 a, b).  

Kolejnym etapem tworzenia parku jest budowa obiektów astronomicznych na szczycie 
hałdy. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Initia Horae, w którym współpracują 
ze sobą obserwatorium astronomiczne w Recklinghausen i Uniwersytet w Bochum (Spohr 
2004 a, b). Docelowo planowanych jest 7 obiektów astronomicznych, które widziane z góry 
mają przedstawiać ułożenie gwiazd gwiazdozbioru Plejady (Schmidt 2004, Chadha 2006). 
Do tej pory na hałdzie znajdują się dwa z nich: zegar słoneczny i horyzontarium (rys. 2).  

W parku powstanie ponadto centrum obsługi odwiedzających – w budynkach dawnej 
kopalni Ewald, gdzie można będzie zasięgnąć informacji lub zamówić przewodnika. Będzie 
to również miejsce organizacji wystaw z zakresu archeoastronomii (Brown 2006). 
Dodatkowo na hałdzie Hoheward mają odbywać się imprezy kulturalne, np. koncerty.  
 

OBIEKTY ASTRONOMICZNE W PARKU HOHEWARD 
 

Pierwszy element parku astronomicznego na hałdzie Hoheward powstał w 2005 roku. 
Jest nim zlokalizowany w jej południowo wschodniej części zegar słoneczny (fot. 2), 
skonstruowany na wzór zegara cesarza Augusta w Rzymie. Gnomonem zegara jest obelisk 
o wysokości 8,5 m wzorowany na tzw. „Igle Kleopatry”. Na jego wierzchołku dodatkowo 
znajduje się kula, ułatwiająca lokalizację końca cienia gnomonu, która ponadto w nocy wskazuje 
(zasłania) gwiazdę polarną. Na tarczy zegara, o średnicy 60 m, oznaczone są godziny i minuty, 
są na niej również hiperboliczne linie wskazujące najwyższe i najniższe położenie słońca w 
ciągu roku (Brown 2006, Chadha 2006).  

 

 

Rys. 2. Planowane (A) i obecne 
(B) rozmieszczenie obiektów 
astronomicznych na hałdzie 

Hoheward 
(www.openstreetmap.org) 

1 – granica hałdy, 2 – obiekty 
astronomiczne, 3 – wejścia na 
hałdę, 4 – ścieżki spacerowe 

 
Fig. 2. Planned (A) and current 

(B) location of astronomical objects 
on the Howeward waste tip  
(www.openstreetmap.org) 

1 – boundary of the mine tip,  
2 – astronomical objects,  

3 – entrances to the waste tip,  
4 – footpaths 
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Fot. 1. Most w kształcie smoka prowadzący na hałdę Hoheward (M. Chmielewska) 

Fot. 1. „Dragon – bridge” leading to the Hoheward waste tip (M. Chmielewska) 

 

Fot. 2. Zegar słoneczny na hałdzie Hoheward 
 (M. Chmielewska) 

Fot. 2. Sundial on the Hoheward waste tip  
(M. Chmielewska) 

 

Fot. 3. Horyzontarium na hałdzie Hoheward  
(M. Chmielewska) 

Fot. 3. The Horizon Observatory on the Hoheward 
waste tip (M. Chmielewska) 

 

Horyzontarium (fot. 3) to drugi obiekt astronomiczny na hałdzie. Jego otwarcie nastąpiło 
jesienią 2008 r. Jest to obserwatorium wzorowane na prehistorycznych jak Stonehenge czy 
Goseck, pozwalające śledzić ruch ciał niebieskich na nieboskłonie. Obiekt składa się z okrągłej 
płaszczyzny horyzontu i dwóch łuków. Płaszczyzna ma średnicę 82 m, są na niej oznaczone 
miejsca wschodu i zachodu słońca w pierwszych dniach poszczególnych pór roku. Na jej 
środku znajduje się schodkowe wgłębienie o szerokości 30 m, tworzące jakby amfiteatr, 
pozwalający znajdującemu się w nim obserwatorowi mieć oczy na poziomie podstawy 
horyzontarium. Obserwacji ciał niebieskich dokonuje się tu w odniesieniu do dwóch łuków, 
symbolizujących lokalny południk i równik niebieski, o długościach odpowiednio 91 i 95 m. 



 18 

Na wewnętrznej stronie łuków umieszczono podświetloną skalę, z której w bezchmurną 
noc można odczytać współrzędne (Steinrücken, Winkhaus 2005, Möller  2008, Rösler, 
Heimeshoff, Morawe 2008). 

W przyszłości planowana jest rozbudowa parku astronomicznego o kolejne obiekty, nie 
jest jednak jeszcze sprecyzowane jakie. Rozważane są następujące propozycje:  

- podniebne jezioro, w którym stykać się będą ze sobą ziemia, woda i niebo, 
- podziemna „camera obscura”, 
- „lustrzany telefon”, urządzenie umożliwiające komunikację na odległość, poprzez 

wysyłanie znaków odbijając światło słoneczne lustrami, 
- kamienny labirynt inspirowany obiektami z epoki brązu licznie występującymi  
      w Niemczech i Skandynawii („Trojaburg”), 
- instalacje ukazujące ułożenie gwiazd w gwiazdozbiorach, 
- globus nieba, 
- symulator księżycowej grawitacji (www.horizontastonomie.de).  

 
PODSUMOWANIE 

 
Lokalizacja parku astronomicznego na hałdzie pogórniczej jest projektem unikatowym 

i interesującym. Pozwala upowszechniać wiedzę z zakresu astronomii, skłania do samodzielnych 
obserwacji i poszukiwań. Hałda jest idealnym miejscem do wpatrywania się w niebo, gdyż 
jako wzgórze góruje nad okoliczną zabudową. Do ‘poszerzania horyzontów’ w parku Hoheward 
zachęca ponadto jego ogólnodostępność i bezpłatność.  

Oprócz funkcji edukacyjnej, park Hoheward pełni funkcję rekreacyjną. Jest miejscem 
spędzania wolnego czasu mieszkańców okolicznych miast, którzy przychodzą tu spacerować, 
biegać lub jeździć na rowerze. Jest również atrakcyjny dla turystów, których uwagę przyciągają 
widoczne z daleka instalacje na jej szczycie.  

Projekt „Park Krajobrazowy Hoheward” jest jednym z wielu przykładów rewitalizacji 
obiektów poprzemysłowych w Zagłębiu Ruhry. Potrzeba odnowy zdegradowanej przestrzeni 
pojawiła się tu już 50 lat temu wraz z restrukturyzacją przemysłu. Od tamtego momentu, 
popełniając początkowo wiele błędów, zbierano doświadczenia w zakresie zrównoważonego 
rozwoju terenów pozbawionych funkcji. Z doświadczeń tych mogą dziś czerpać inspirację 
projektanci działań rewitalizacyjnych w innych regionach postindustrialnych. 
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RZEŹBA ANTROPOGENICZNA WY ŻYNY ŚLĄSKIEJ  
W OPRACOWANIACH KARTOGRAFICZNYCH 

 
 

Renata Dulias 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 

 
 
 
Dulias R. Anthropogenic relief of Silesian Upland on the cartographic materials. The paper describes the 
main maps, sketches and cartograms, which presents anthropogenic relief of Silesian Upland. It was show that 
they utilize different classifications of anthropogenic landforms, different classes of degree of anthropogenic 
relief transformation and various research methods. Pointed out the need to prepare the new geomorphological 
map taking into account the latest research results and by applying modern research methods. 
 
Дулиас Р.  Антропогенный рельеф Силезской возвышенности представлены в картогра-фических 
материалов. Эта статья описывает основные карты, рисунки и картограммы из антропогенным 
рельефом Силезской возвышенности. Было показано, что они используют различные классификаций 
антропогенных форм, различных классов интенсивности антропогенной трансформации рельефa и 
различные методы исследования. Указано необходимость разработки новых геоморфологических карт, с 
учетом последних исследований и с использованием современных методов. 
 
Słowa kluczowe:  formy antropogeniczne, mapa geomorfologiczna, kartogram, woj. katowickie 
  
 
WPROWADZENIE 

 
Na obszarze Polski rzeźba antropogeniczna występuje przede wszystkim w rejonach 

pozyskiwania i przeróbki bogactw naturalnych, zwłaszcza w zagłębiach węgla kamiennego 
i brunatnego – Górnośląskim, Rybnickim, Bełchatowskim i Turoszowskim, a także w 
Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym i Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Szczególne 
miejsce pod względem stopnia antropogenicznego przekształcenia rzeźby zajmuje jednak 
południowa część Wyżyny Śląskiej – jeden z najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych 
obszarów w Polsce. W wyniku długotrwałej eksploatacji węgla kamiennego, rud srebra, 
ołowiu, cynku, żelaza, a także dolomitów, wapieni i piasków podsadzkowych powstały tu 
liczne formy antropogeniczne różnego pochodzenia, wieku, kształtów i rozmiarów (Hornig 
1955, 1968, Karaś-Brzozowska 1960, Żmuda 1973, Szczypek 1995 i inne). Z powyższych 
względów Wyżyna Śląska jest najczęściej przytaczanym obszarem o rzeźbie antropogenicznej.  

Dla obszaru Wyżyny Śląskiej, głównie dla jej południowej części, opracowano dotychczas 
5 map uwzględniających, w mniejszym lub większym stopniu  antropogeniczne formy rzeźby. 
Są to: Mapa geomorfologiczna Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 1:50 000 (1959), 
Mapa przeobrażeń powierzchni ziemi woj. katowickiego 1:50 000 (1982), Mapa form 
geomorfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem form antropogenicznych, woj. katowickie 
1:25 000 (1986-1988), Mapa sozologiczna 1:50 000 (1995) oraz Atlas geologiczno-inżynierski 
aglomeracji katowickiej 1:10 000 (2005).  



 20 

Ponadto opracowano mapę izarytmiczną oraz kilka kartogramów przedstawiających 
stopień antropogenicznego przekształcenia rzeźby, wśród nich m.in.: Przeobrażenia powierzchni 
ziemi konurbacji górnośląskiej (Żmuda 1973),  Kartogram antropogenicznej rzeźby terenu 
wschodniej części Wyżyny Śląskiej Jania (1983), Mapę kodową wybranych elementów 
środowiska woj. katowickiego oraz Kartogram antropogenicznych przekształceń powierzchni 
terenu woj. katowickiego (Fros-Dulias 1984) oraz Anthropogene Reliefveränderungen in 
Oberschlesien (Jankowski, Havrlant 1999).  

Poza wymienionymi materiałami kartograficznymi, opublikowano także pewną ilość 
map, szkiców i kartogramów o różnym stopniu szczegółowości i dla mniejszych obszarów 
Wyżyny Śląskiej (np. Aparta, Jania 1980, Atlas sozologiczny Sosnowca 1982, Szczypek, 
Wach 1985, Sendobry, Grygierczyk, Waga 1989, Dulias 1991, 2004, 2005, Radosz 2000, 
Lamparska-Wieland 2003, Olchawa, Pełka-Gościniak 2004 i inne). Tabelaryczne zestawienie 
opracowań dotyczących antropogenicznego przeobrażania rzeźby Polski, w tym Wyżyny 
Śląskiej znajduje się w pracy Podgórskiego (2005). Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy 
i zawiera krótką charakterystykę głównych opracowań kartograficznych przedstawiających w 
różnej formie rzeźbę antropogeniczną Wyżyny Śląskiej.  
 
MAPA GEOMORFOLOGICZNA GÓRNOŚLĄSKIEGO OKREGU PRZEMYSŁOWEGO 
 

Pierwsza mapa geomorfologiczna południowej części Wyżyny Śląskiej została opracowana 
pół wieku temu w Pracowni Geomorfologii i Hydrografii Instytutu Geografii PAN w Krakowie 
pod kierunkiem prof. M. Klimaszewskiego. Jest to Mapa geomorfologiczna Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (1959), wykonana na podstawie zdjęcia geomorfologicznego w latach 
1955 i 1956 w ramach prac Komitetu dla Spraw GOP przy Prezydium PAN. Mapa jest 
graficznym uzupełnieniem szczegółowej charakterystyki geomorfologicznej GOP autorstwa 
Karaś-Brzozowskiej (1960) opublikowanej w Biuletynie nr 37 w/w Komitetu. Mimo upływu 
ponad 50 lat nadal stanowi ona główne opracowanie geomorfologiczne południowej części 
Wyżyny Śląskiej w tak szczegółowej podziałce – 1: 50 000 (20 arkuszy). Opracowanie obejmuje 
obszar około 2100 km².  

Formy antropogeniczne  stanowią istotny element treści mapy. Zostały podzielone na 
dwie grupy form – utworzone przez niszczącą i budującą działalność człowieka. Do pierwszej 
grupy zaliczono kamieniołomy, glinianki, piaskownie (z podziałem na czynne i nieczynne), 
wyrobiska górnicze (z dodatkowym wydzieleniem terenów poszybikowych, warpii oraz 
odkrywkowych kopalń węgla), obniżenia zapadliskowe (jako formy związane z odbudową 
górniczą), a ponadto wkopy drogowe i kolejowe oraz wcięcia kanałów i uregulowane koryta 
rzeczne. Drugą grupę form reprezentują: hałdy (kopalniane węglowe, hutnicze cynkowe, 
hutnicze żelazne, poflotacyjne, hałdy kamieniołomów i inne), kopce, nasypy kolejowe i drogowe 
oraz tereny wyrównane. Mapa posiada podkład poziomicowy – dla centralnej i zachodniej 
części Wyżyny na podstawie niemieckich Messtischblätter z lat 1881-1883, a dla jej 
wschodniej części (Zagłębie Dąbrowskie) na podstawie map topograficznych Wojskowego 
Instytutu Geograficznego z 1931 roku.  

 
MAPA PRZEOBRAŻEŃ POWIERZCHNI ZIEMI WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO 
 

W 1982 roku ukazała się Mapa przeobrażeń powierzchni ziemi woj. katowickiego w 
skali 1:50 000 (12 arkuszy), wykonana na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Powierzchnia obszaru badań wynosi około 6650 km². Jest to 
opracowanie kameralne, w którym zastosowano metodę fotointerpretacyjną z wykorzystaniem 
panchromatycznych zdjęć lotniczych nie starszych niż z 1977 roku (Jankowski, Zieliński 1980). 
Mapa jest barwna, z podkładem topograficznym, została wydana w nakładzie 150 egzemplarzy, 
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jest niedostępna w zbiorach kartograficznych WNoZ Uniwersytetu Śląskiego. Formy 
antropogeniczne przedstawione na mapie nie zostały podzielone na grupy np. według 
kryterium genetycznego lub morfologicznego, ale ich nazwy pozwalają je łatwo klasyfikować 
według tych kryteriów. Na mapie, oprócz terenów leśnych i przemysłowych oraz elementów 
hydrograficznych wyróżniono: zwałowiska (piasku i żwiru, energetyczne, górnictwa węglowego, 
hutnictwa żelaza, cynku i ołowiu), składowiska odpadów komunalnych, inne zwałowiska, 
składowiska mokre, tereny drobnych zwałowisk), wyrobiska (piasku i żwiru, utworów 
ilastych, wapienia, dolomitu, po odkrywkowej eksploatacji węgla kamiennego, inne wyrobiska, 
tereny drobnych wyrobisk), inne nieużytki poprzemysłowe oraz tereny zniwelowane. W powyższej 
klasyfikacji nie uwzględniono zwałowisk górnictwa rud cynku i ołowiu. Pośrednim źródłem 
informacji o formach antropogenicznych (nieckach osiadania) są izolinie osiadań, przedstawione  
dla całej „górniczej” części Wyżyny Śląskiej.  
 
MAPA FORM GEOMORFOLOGICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENEIM 
FORM ANTROPOGENICZNYCH,  WOJ. KATOWICKIE 
 

Mapa form geomorfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem form antropogenicznych, 
woj. katowickie (1986-1988) została opracowana w podziałce 1:25 000 (64 arkusze) w Pracowni 
Fotointerpretacji i Opracowań Specjalnych w Warszawie. Mapa nie ma podkładu topograficznego 
- jest wydrukowana na foliach, które w celach lokalizacji analizowanego obszaru trzeba 
nakładać na poszczególne arkusze map topograficznych 1:25000 z lat 80. XX wieku. Na mapie 
zastosowano, obecnie powszechnie akceptowany podział form antropogenicznych na utworzone 
w wyniku bezpośredniej i pośredniej działalności. Natomiast dalsze, szczegółowe wydzielenia 
budzą wątpliwości, ze względu na zastosowanie niejednoznacznych lub niekonsekwentnych 
kryteriów (np. zwałowiska nieuporządkowane obok grupy hałd i pojedynczych hałd). Do form 
powstałych bezpośrednio w wyniku działalności człowieka zaliczono: wyrobiska o charakterze 
przemysłowym (kamieniołomy, piaskownie i żwirownie, glinianki, wyrobiska po eksploatacji 
torfu, często zalane wodą), wyrobiska o charakterze lokalnym, powierzchnie podtopione w 
obrębie wyrobisk, składowiska mokre i osadniki, zwałowiska nieuporządkowane, grupy hałd 
i pojedyncze hałdy, wysypiska odpadów komunalnych, wyrobiska w obrębie wtórnie 
eksploatowanych hałd, zwałów i osadników, tereny niwelowane, nasypy antropogeniczne, 
nasypy antropogeniczne nie dające się przedstawić w skali mapy, wkopy i sztuczne skarpy. 
Grupę form powstałych pośrednio w wyniku działalności człowieka reprezentują: deformacje 
nieciągłe (leje zapadliskowe, grupy mniejszych lejów zapadliskowych, rowy zapadliskowe), 
deformacje ciągłe (niecki z osiadania), odkształcenia powierzchni gruntu wokół hałd i wyrobisk, 
obszary podtopione i obszary osuszone. Trzecia grupa form pod nazwą „Inne” to: tereny 
w budowie, tereny o charakterze przemysłowym, tereny zrekultywowane, wody stojące 
(stawy, zbiorniki przy zaporach i tamach rzecznych, jeziora).  
 
MAPA SOZOLOGICZNA  
  

Mapy sozologiczne 1:50 000 wydawane w latach 90. XX wieku przedstawiają stan 
środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki jego przemian (Absalon 2000). Są dostępne 
w wersji analogowej i numerycznej i mają pokrycie dla całego obszaru Wyżyny Śląskiej. 
Na mapach tych przedstawiono następujące formy degradacji powierzchni ziemi: grunty 
antropogeniczne (z barwnym rozróżnieniem gruntów o miąższości do 2 m i powyżej 2 m), 
zwałowiska i wyrobiska (energetyczne, hutnicze, chemiczne, budowlane), składowiska odpadów 
przemysłowych (przemysłu wydobywczego, hutniczego, energetycznego, chemicznego, innego), 
komunalnych (śmieci), rolniczych i mieszanych (różnego pochodzenia), a ponadto wylewiska 
odpadów (przemysłowych, komunalnych, rolniczych), składowiska surowców (przemysłowych, 
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rolniczych, leśnych) oraz składowiska paliw (stałych, płynnych, gazowych). Na mapach 
wykreślono również zasięg pogórniczych osiadań terenu, traktując oddzielnie deformacje ciągłe 
i nieciągłe). Dodatkowo wyróżniono nieużytki antropogeniczne. Wydaje się, że w komentarzu do 
mapy powinno znaleźć się kryterium wydzielenia zwałowisk i składowisk. Dla użytkownika 
mapy niekoniecznie oczywista jest różnica np. między zwałowiskiem pochodzenia hutniczego 
a składowiskiem odpadów hutniczych.  
 
ATLAS GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI AGLOMERACJI KATOWICKIEJ 
 

W 2005 roku ukazał się Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji katowickiej 1:10 000, 
obejmujący obszary miast: Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Siemianowice 
Śląskie, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Będzin, Wojkowice, Sosnowiec, Dąbrowa 
Górnicza i Mysłowice (70 arkuszy). Składają się nań liczne mapy - na niektórych zaznaczone 
są także formy antropogeniczne. Na Mapie utworów antropogenicznych uwzględniono nasypy 
przemysłowe, nasypy budowlane i inne, nasypy mieszane (przemysłowo-budowlane) oraz czynne 
składowiska odpadów niebezpiecznych. Mapy gruntów na głębokości 2 m i 4 m uwzględniają 
nasypy: przemysłowe, górnicze, przeróbcze, wtórne (hutnicze, z elektrowni, etc.), budowlane 
i inne, a ponadto wyrobiska poeksploatacyjne w utworach karbońskich i triasowych. Z kolei na 
Mapie warunków budowlanych zaznaczono hałdy, zasięg płytkiej eksploatacji węgla kamiennego 
(do 100 ppt.), pustki w podłożu z zasięgiem do 100 m od otworu oraz otwory z wykrytymi 
pustkami, dla których podano głębokość występowania. Mapa warunków górniczych, oprócz 
niektórych elementów rzeźby antropogenicznej zaznaczonych na w/w mapach (zasięg płytkiej 
eksploatacji węgla kamiennego, wyrobiska poeksploatacyjne w obrębie utworów triasowych 
i karbońskich) ma wykreślone izolinie przewidywanych osiadań do końca koncesji poszczególnych 
kopalń oraz wyznaczony zasięg obszarów należących do jednej z czterech kategorii zagrożenia 
powierzchni (brak, małe, średnie i duże, bardzo duże). Atlas jest niedostępny w zbiorach 
kartograficznych WNoZ Uniwersytetu Śląskiego. 
 
MAPA KODOWA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA 
WOJ. KATOWICKIEGO 
 

W 1984 roku na podstawie Mapy przeobrażeń powierzchni ziemi woj. katowickiego 1:50 000 
(1982) wykonano Mapę kodową wybranych elementów środowiska woj. katowickiego 1:100 000 
(Fros-Dulias 1984). Mapa miała charakter banku informacji o użytkowaniu terenu oraz 
antropogenicznych formach rzeźby (zwałowiskach, wyrobiskach i osiadaniu terenu), które 
zapisano kodem cyfrowym w kwadratowych polach podstawowych oceny o powierzchni 4 km² 
(obszar badań około 6650 km²). Na podstawie mapy kodowej wykonano mapy koncentracji 
zwałowisk, wyrobisk oraz osiadań terenu w skali 1:500 0000 oraz podsumowujący Kartogram 
antropogenicznych przekształceń powierzchni terenu woj. katowickiego. Wyniki badań 
przedstawiono w pracy Dulias i Jankowskiego (1990).  
 
ANTHROPOGENE RELIEFVERANDERUNGEN IN OBERSCHLESIEN 
 

Opracowanie Anthropogene Reliefveranderungen in Oberschlesien – (Anthropogenic 
Modifications to the Relief of Upper Silesia) 1:200 000, autorstwa Jankowskiego i Havrlanta 
(1999) obejmuje w przybliżeniu obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zarówno po 
polskiej, jak i czeskiej stronie, wykracza więc poza południowe granice Wyżyny Śląskiej. Jest to 
kartogram na zgeneralizowanym podkładzie topograficznym (bez poziomic). W polach 
podstawowych (kwadraty 4 km²) za pomocą 10-stopniowej skali barw zaznaczono procent 
powierzchni zajętej przez rzeźbę antropogeniczną (przedziały co 10 punktów procentowych). 



 23 

Dodatkowo w polach umieszczono sygnatury informujące o rodzaju dominujących form 
antropogenicznych. Są to: dump (zwałowiska), dry excavation (wyrobiska suche), excavation, 
water logged, (wyrobiska zalane wodą), dry sink (leje suche), sink, water logged (leje zalane 
wodą), levelled ground or filled subsidence basin (tereny wyrównane lub wypełnione niecki 
osiadań) (Jankowski 2000). Mapa jest niedostępna w zbiorach kartograficznych WNoZ 
Uniwersytetu Śląskiego.  
 
ATLAS ZMIAN WYBRANYCH ELEMETÓW KRAJOBRAZU TERENÓW 
GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH PŁASKOWYŻU TARNOWICKIEGO 
 

Szczególnym opracowaniem dotyczącym antropogenicznych przekształceń rzeźby Wyżyny 
Śląskiej jest Atlas zmian wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych 
Płaskowyżu Tarnowickiego autorstwa Lamparskiej-Wieland  (2003). W atlasie zamieszczono 
4 mapy w podziałce 1:20 000 opatrzone obszernym komentarzem. Pierwsza z nich przedstawia 
rozmieszczenie różnowiekowych terenów górniczych (zarówno górnictwa wgłębnego, jak 
i odkrywkowego) wraz z prawdopodobnym zasięgiem oddziaływania eksploatacji podziemnej 
oraz izoliniami prawdopodobnego osiadania. Wyróżniono trzy okresy górnicze – przełom 
XVIII/XIX wieku, przełom XIX/XX wieku oraz koniec XX wieku. Kolejne dwie mapy 
przedstawiają górnicze i pogórnicze formy rzeźby dla dwóch cięć czasowych – przełomu XIX 
i XX wieku oraz dla schyłku XX wieku. W legendzie wyróżniono różnymi kolorami: warpie 
świetlików sztolni, warpie kopalń galeny i blendy cynkowej, limonitu i galmanu, limonitu 
oraz pola eksploatacji szybikowej i szybikowo-odkrywkowej w/w złóż w trzech przedziałach 
zajmowanej powierzchni (do 4,5 ha, 4,5-13 ha, ponad 13 ha). Ponadto na mapie zaznaczono 
formy po eksploatacji surowców redeponowanych w trzeciorzędowych lejach krasowych 
(doły, zespoły dołów eksploatacyjnych, odkrywki), kamieniołomy i łomy skał węglanowych, 
żwirownie i piaskownie, doły i niecki osiadań, zapadliska przysztolniowe, hałdy, a także 
szyby, świetliki sztolni, linie przebiegu sztolni odwadniających. Czwarta mapa w atlasie 
przedstawia przestrzenne rozmieszczenie krajobrazów kulturowych. Kolory zastosowane na 
mapach są bardzo delikatne, jasne i dość trudne do jednoznacznego zidentyfikowania w 
legendzie, zwłaszcza w przypadku przedziałów zajmowanej powierzchni. Nadanie numerów 
sygnaturom ułatwiłoby korzystanie z atlasu, podobnie jak zamieszczenie komentarzy do map 
w broszurze dopasowanej do formatu okładki. 
 
INNE OPRACOWANIA  
 

Spośród innych opracowań dotyczących rzeźby antropogenicznej Wyżyny Śląskiej 
należy wymienić przede wszystkim opracowaną przez Żmudę (1973) mapę izarytmiczną 
Przeobrażenia powierzchni ziemi konurbacji górnośląskiej (802 km²), na której autor zastosował 
5 przedziałów stopnia przeobrażenia powierzchni ziemi: 0-10%, 10-25%, 25-50%, 50-75%, 
75-100%. Było to pierwsze takie opracowanie dla analizowanego obszaru. Jednak najczęściej 
stosowaną formą graficznego przedstawiania antropogenicznych przekształceń rzeźby był 
kartogram. Dla wschodniej części Wyżyny Śląskiej metodę tę zastosował Jania (1983). 
Kartowanie form antropogenicznych - wyłącznie utworzonych wskutek bezpośredniej działalności 
człowieka -  autor przeprowadził na obszarze o powierzchni 259 km² metodą fotointerpretacyjną 
na podstawie zdjęć lotniczych z 1973 roku, a następnie wykonał Kartogram antropogenicznej 
rzeźby terenu z zastosowaniem 5 klas stopnia przekształceń: 0-1%, 1,1 – 24,9%, 25 – 498,9%, 
50-74,9% oraz 75-100%. Z kolei Dulias (1991, 2004, 2005) opracowała kartogramy, kolejno: 
Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w Dąbrowie Górniczej (256 km²), 
Cartograms of anthropogenic relief in eastern part of Dąbrowa Coalfield (132 km²) oraz 
Stopień antropogenicznego przeobrażenia rzeźby w centralnej i wschodniej części GOP (324 km²). 
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Dla dwóch ostatnich kartogramów zastosowano te same przedziały jak na mapie Żmudy 
(1973). Radosz (2000) zastosowała kartogram dla przedstawienia procentowego udziału form 
antropogenicznych na obszarze Sosnowca, natomiast Olchawa i Pełka-Gościniak (2004) dla 
północno-wschodniej części Jaworzna. 
 
PODSUMOWANIE 
 

Zwiększone w ostatnich dekadach zainteresowanie rzeźbą antropogeniczną Wyżyny Śląskiej 
nie ma należytego odzwierciedlenia w opracowaniach kartograficznych. Znamienne, że w 
podręczniku akademickim Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze w rozdziale dotyczącym 
rzeźby antropogenicznej (Gilewska 1999) zamieszczono wycinek Mapy geomorfologicznej GOP 
z 1959 roku, nieaktualnej w zakresie rozmieszczenia form antropogenicznych, wówczas od 40, 
obecnie od 50 lat. Opracowanie nowej mapy o odpowiedniej szczegółowości, przedstawiającej 
kompleksowo oraz w jednolity sposób współczesny stopień antropogenicznego przekształcenia 
rzeźby Wyżyny Śląskiej, powinno być, jak się wydaje, jednym z ważniejszych zadań badawczych 
dla geomorfologów z ośrodka sosnowieckiego. 

Podgórski (2005) wymienia kilka przyczyn utrudniających rozwój badań nad rzeźbą 
antropogeniczną, m.in. odmienne definiowanie podstawowych terminów z nią związanych, 
tworzenie różnych klasyfikacji form antropogenicznych, analiza antropogenicznych przekształceń 
rzeźby w różnych okresach badawczych oraz określanie ich rozmiarów najczęściej przy 
uwzględnieniu jedynie form wytworzonych wskutek bezpośredniej działalności człowieka. 
Najistotniejszym problemem utrudniającym dokonywanie syntez jest zdaniem tego autora 
stosowanie  rożnych procedur badawczych. Wszystkie powyższe uwagi można odnieść do 
badań prowadzonych na obszarze Wyżyny Śląskiej.  
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Dulias R., Kupka R. Impact of mining on the relief of Katowice. The paper presents the influence of coal mining 
on the relief of the largest city in the Silesian Upland - Katowice (Fig. 1, 2). It was shown that: 1/ anthropogenic 
relief transformations are mainly related to mining subsidence, which resulted in the surface lowering by more 
than 2 m (maximum 30 m) and 2/ anthropogenic denudation was 2-33 times greater than anthropogenic aggradation. 
The impact of mining on the relief will be completed in about 75 years after the end of coal output. Predicted 
subsidence occurs mainly in central and eastern parts of the city and will reach up to 9 meters (Fig. 3). 
 
Дулиас Р., Купка Р. Воздействие добычи полезных ископаемых на рельеф г. Катовице. Статья пред-
ставляет влияние добычи угля на рельеф b крупнейшем городе Силезской возвышенности - Катовице 
(рис. 1, 2). Было показано, что 1/ антропогенические изменения рельефа в основном связаны с оседанием, 
в результате которых поверхность понизилась в среднем более чем на 2 м (максимум 30 м) и 2/ 
антропогенной денудации была 2-33 раз выше, чем накопление антропо-генных. Воздействие добычи 
полезных ископаемых на рельеф будет будет снижена через 75 лет после после окончания добычи угля. 
Прогнозируемые оседания происходит в основном в центральной и восточной частях города и будет 
достигать до 9 метров (рис. 3). 
 
Słowa kluczowe:  rzeźba antropogeniczna, morfometria, Wyżyna Śląska     
 
 
WPROWADZENIE 
 

Rozwój gospodarczy Katowic był związany z górnictwem i hutnictwem, dlatego formy 
antropogeniczne są nieodłącznymi elementami krajobrazu miasta. Pierwsze zakłady hutnicze 
na terenie Katowic założono na przełomie XVI i XVII wieku. Do wytopu żelaznych rud 
darniowych używano drewna z okolicznych lasów, a po ich znacznym wyniszczeniu, od połowy 
XVIII wieku - węgla kamiennego. W XIX wieku w Katowicach, oprócz kopalnictwa „czarnego 
złota”, na szeroką skalę rozwinęło się hutnictwo cynku - w 1865 roku w mieście istniało już 
11 kopalń węgla kamiennego i 12 hut cynku. Małe kopalnie z czasem połączyły się w kilka 
dużych zakładów: „Murcki”, „Katowice”, „Wieczorek”, „Kleofas” i „Wujek”. Po II wojnie 
światowej powstały kopalnie „Wesoła” (1952) i „Staszic” (1964) (rys. 1). Łącznie oddziaływaniom 
górniczym w różnych okresach poddane było około 90% powierzchni miasta. Znaczny procent 
wydobycia, zwłaszcza w XIX wieku, pochodził z płytkiej eksploatacji, do 100 metrów p.p.t. 
Wydobycie węgla z dużych głębokości prowadzono zarówno metodą na zawał, jak i z podsadzką.  

W artykule scharakteryzowano krótko antropogeniczne przekształcenia rzeźby w Katowicach 
dla trzech cięć czasowych: schyłku XIX wieku, połowy XX wieku oraz końca XX wieku, na 
podstawie analizy różnowiekowych materiałów kartograficznych, a mianowicie: Messtischblätter 
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1:25 000 (1883), Mapy geomorfologicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1959) oraz 
Mapy topograficznej 1:10 000 (1994). Mapy topograficzne z 1883 i 1993 roku poddano także 
analizie w oprogramowaniu MapInfoProfessional 7.0 – opracowano modele terenu dla w/w 
cięć czasowych, a na ich podstawie izoliniową mapę osiadań. Dane odnośnie prognoz obniżenia 
powierzchni terenu do końca koncesji poszczególnych kopalń oraz rejonów zagrożenia 
deformacjami nieciągłymi zaczerpnięto z Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji 
katowickiej (2005). Charakterystyka geomorfologiczna obszaru Katowice jest zawarta w 
artykule J. Radosz w niniejszym zeszycie. 
 
WPŁYW GÓRNICTWA NA RZEŹBĘ KATOWIC 
 

Pod koniec XIX wieku formy antropogeniczne występowały głównie w zachodniej 
i północno-zachodniej części miasta (rys. 2) w strefach wychodni utworów karbońskich. 
Większość form miała małe rozmiary. Rzeźbą antropogeniczną odznaczały się głównie 
okolice Bogucic, Koszutki, Wełnowca i Józefowca na Wzgórzach Chorzowskich i w dolinie 
Rawy (w granicach kopalni „Kleofas” i północnej części kopalni „Katowice”). Obok kilkunastu 
większych zwałowisk i zbliżonej ilości wyrobisk znajdowały się tu rozległe obszary o 
przekształconej rzeźbie, ale bez wyraźnych form wypukłych czy wklęsłych. Drugi rejon 
występowania form antropogenicznych to okolice Załęskiej Hałdy i Lasu Załęskiego na 
Wzgórzach Kochłowickich, w granicach kopalni „Wujek”. Występowało tu kilkanaście 
zwałowisk i tereny poszybikowe po płytkiej eksploatacji węgla w postaci licznych, ale 
niewielkich rozmiarów wyrobisk i kopców. We wschodniej części Wzgórz, od Kamionki w 
kierunku Śródmieścia istniały liczne glinianki.  

 
Rys. 1. Kopalnie węgla kamiennego 

w Katowicach 

Formy antropogeniczne występowały 
także w okolicach Dąbrówki Małej i 
Pniaków na Wyżynie Siemianowickiej, na 
śródleśnej polanie na wschód od obecnego 
Giszowca na Płaskowyżu Murcek (kilka 
większych zwałowisk oraz liczne małe 
kopce i wyrobiska w granicach kopalni 
„Wieczorek”) oraz w okolicach Ochojca w 
Rowie Kłodnicy. Pod koniec XIX wieku 
na obszarze miasta znajdowało się też 128 
małych zbiorników wodnych, głównie w 
zachodniej części miasta i 3 większe w 
dolinie Rawy. Część zbiorników powstała 
najprawdopodobniej w zapadliskach, co 
sugerują ich owalne kształty. 

                 Fig. 1. Coal mines in Katowice 
 
W drugiej połowie XX wieku kopalnie katowickie prowadziły wydobycie węgla na 

dużych głębokościach, ale okresowo także eksploatację płytką - przykładowo, kopalnia 
„Wieczorek” do 1965 roku (na głębokości 5-65 m), „Kleofas” do 1962 roku (3-100 m), zaś 
„Murcki” w latach 1959-1970 (30-70 m) (Staniek, Kupka 2007). W połowie ubiegłego 
stulecia główną cechą rzeźby antropogenicznej Katowic są duże rozmiary form, zarówno 
wyrobisk, jak i zwałowisk. Koncentrują się one w północno-wschodniej części miasta (rys. 2), 
czyli na Wyżynie Siemianowickiej i w Kotlinie Mysłowickiej, głównie na obszarze kopalni 
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„Siemianowice” oraz w jej polu rezerwowym. Występują tu liczne, duże wyrobiska piasku 
podsadzkowego i kilka zwałowisk. Na Płaskowyżu Murcek w granicach kopalni „Wieczorek” 
także istnieją duże piaskownie i hałdy. W okolicach Nikiszowca liczne są formy poszybikowe, 
natomiast na „starym” obszarze górniczym, w granicach kopalń „Wujek” i „Kleofas” dominują 
zwałowiska. W rzeźbie miasta ujawniły się też liczne niecki osiadania, ale brak dokładnych 
danych nie pozwala na charakterystykę rozmiarów obniżenia powierzchni terenu w tym okresie. 

Do 2007 roku kopalnie na terenie Katowic wydobyły 1,263 mld ton węgla i według 
szacunków około 252 mln ton skały płonnej, łącznie 1,515 mld ton materiału skalnego. 
W wyniku ubytku masy skalnej z podłoża znacznie obniżyła się powierzchnia terenu. 
Rozmiary osiadań wyliczone z bilansu wydobycia węgla kamiennego i skały płonnej różnią 
się od uzyskanych z analizy morfometrycznej – z reguły są 1,4-2,8 razy większe, z wyjątkiem 
kopalń „Katowice-Kleofas” i „Wesoła” (1,2-1,7 razy mniejsze) (tab. 1). Różnice występują 
także w rozmieszczeniu obszarów o maksymalnym obniżeniu powierzchni - według Kupki, 
Szczypka i Wacha (2005) dotychczasowa eksploatacja górnicza na terenie Katowic spowodowała 
obniżenia terenu sięgające maksymalnie 15-17 m w rejonie autostrady A4 w granicach 
kopalni „Katowice-Kleofas”, oraz w Dolinie Trzech Stawów i Katowickim Parku Leśnym, 
natomiast mapa osiadań opracowana na bazie modeli terenu wskazuje, że największe 
obniżenia powierzchni (do 30 m) występują w granicach kopalń „Wieczorek” (dolina Boliny) 
oraz „Staszic” i „Wesoła” (dolina Przyrwy). Osiadania powierzchni powyżej 15 m (15-30 m) 
występują jednak na niewielkim obszarze (zaledwie ułamki procentowe powierzchni górniczej 
miasta). Osiadania duże, od 10 do 15 m także zajmowały niewielką powierzchnię, przykładowo, 
w granicach kopalni „Staszic” – 100 ha, „Wieczorek” - 70 ha, „Wujek” – 6,5 ha. Na przeważającym 
obszarze wystąpiły osiadania rzędu 1-3 m (Dulias, materiały niepublikowane). 

Wielkości obniżeń powierzchni uzyskane z analizy morfometrycznej potwierdzają 
obserwacje terenowe, z których wynika, że nie wszędzie wielkości osiadań dokonanych 
podawane w materiałach górniczych mają swoje odzwierciedlenie w rzeźbie. Na niektórych 
obszarach procesowi osiadania towarzyszy systematyczne nadsypywanie terenu, co prowadzi 
do jego antropogenicznego spłaszczania. Wykazano to na podstawie badań na obszarze kopalni 
„Katowice-Kleofas”, gdzie miąższość nasypów antropogenicznych najczęściej zawierała się 
w przedziale 1,4 -3,7 m (maksymalnie 13 m) (Kupka, Frolik, Dulias 2008). Z analizy 
morfometrycznej wynika natomiast, że średnie podwyższenie powierzchni terenu (antropogeniczne 
lub naturalne) wyniosło: 6-7 cm w granicach kopalń „Katowice” i „Wujek”, 12-19 cm na 
obszarze kopalń „Wieczorek”, „Staszic” i „Kleofas” oraz 60 cm na terenie kopalni „Murcki” 
(Dulias, materiały niepublikowane). Zatem nasypy górnicze, przemysłowe i inne w pewnym 
stopniu niwelują skutki obniżenia obszaru, ale antropogeniczna agradacja jest od 2 do 33 razy 
mniejsza od denudacji antropogenicznej.  

Jak piszą Błaż i Kupka  (2001) na terenie Katowic zakończył się etap klasycznego 
składowania odpadów pogórniczych na powierzchni. Aktualnie wytwarzane odpady są na 
bieżąco wykorzystywane – w analizowanym 2000 roku aż 43,5% masy odpadów przekazano 
podmiotom gospodarczym wykorzystującym odpady do robót inżynieryjnych i rekultywacyjnych, 
21,5% odpadów wykorzystano w celach podsadzkowych i tyle samo wywieziono na centralne 
składowisko kopalni piasku podsadzkowego „Maczki Bór” w Sosnowcu. Dane te wskazują, 
że proces nadsypywania powierzchni terenu jest w ostatnich latach stopniowo ograniczany. 

Z analizy danych w Atlasie geologiczno-inżynierskim aglomeracji katowickiej (2005) 
wynika, że prognozowane osiadania do końca koncesji poszczególnych kopalń obejmą głównie 
centralne i wschodnie części miasta i wyniosą maksymalnie do 9 m na obszarze kopalni 
„Staszic” (rys. 3). Zdaniem Kupki, Szczypka i Wacha (2005) dalsza eksploatacja górnicza 
i związane z nią obniżenia powierzchni nie doprowadzą do zasadniczych zmian rzeźby – 
lokalnie zwiększą się nachylenia terenu lub obniżenia wysokości w strefach wododziałowych, 
zaś średnia wysokość Katowic, obniży się jeszcze o 2,6 m. 
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Rys. 2. Rzeźba antropogeniczna na obszarze Katowic w XIX-XX wieku (bez niecek osiadania) 

1 – koniec XIX w., 2 – połowa XX w., 3 – koniec XX w., 4 –doliny 

Fig. 2. Anthropogenic relief in the Katowice area in the 19-20th century (without subsidence basins) 
1 – the end of the 19th century, 2 – half of the 20th century, 3 – the end of the 20th century, 4 – valleys 

 
Tab. 1. Wydobycie węgla kamiennego i obniżenie powierzchni na terenie Katowic 

Table 1. Coal output and surface lowering in the Katowice area 

Wydobycie do 2007  r. 
[mln ton] 

Średnie obniżenie powierzchni Katowic 
[m] 

 
 

Kopalnia  
węgla 

kamiennego 

 
skały płonnej 

na podstawie bilansu 
wydobycia węgla i skały 

płonnej (Kupka, 
Szczypek, Wach 2005 

na podstawie analiz 
morfometrycznych 
(Dulias, materiały 
niepublikowane) 

Murcki 157 31 0,60 0,34 
Katowice-Kleofas 317 63 0,25 0,29 
Wieczorek 259 52 0,75 0,40 
Wujek 174 35 0,45 0,16 
Wesoła 212 42 0,30 0,53 
Staszic 144 29 0,45 0,32 
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Rys. 3. Obszary zagrożenia deformacjami nieciągłymi (1) i prognozowane osiadania górnicze do czasu 
zakończenia koncesji (2) na obszarze Katowic (na podstawie Atlasu geologiczno-inżynierskiego… 2005) 

GM – Garb Mikołowski, KM – Kotlina Mysłowicka 

Rys. 3. Areas of risk of discontinuous deformations (1) and predicted mining subsidence until the end of the 
concession (2) in the area of Katowice (on the basis of Atlas geologiczno-inżynierski… 2005) 

GM – Mikołów Ridge, KM – Mysłowice Basin 
 

 
Obszar miasta znajduje się w strefie potencjalnego zagrożenia deformacjami nieciągłymi. 

Ujawnione wyrobiska płytkiej eksploatacji w Katowicach zajmują powierzchnię 24,26 km2, co 
stanowi 14,8% powierzchni miasta (Staniek, Kupka 2007). Obszary dawnej płytkiej eksploatacji 
węgla kamiennego występują przede wszystkim w północnej i centralnej części Katowic. 
Najwięcej takich pól górniczych znajduje się w granicach kopalni „Murcki” (7,5 km²) oraz 
„Siemianowice” (6,42 km², głównie w polu rezerwowym). Stare wyrobiska górnicze nawet po 
upływie kilkudziesięciu, czy ponad stu lat, mogą ulec reaktywacji, co skutkuje powstaniem 
deformacji nieciągłych w postaci zapadlisk, lejów, szczelin, progów, zwłaszcza przy szybach 
i szybikach. Dotychczas na terenie miasta stwierdzono 104 pustki na głębokościach od 3 do 
65 m, najczęściej od kilkunastu do 20-30 m. W Atlasie geologiczno-inżynierskim (2005) 
wskazano następujące rejony występowania pustek poeksploatacyjnych: 1. Bogucice, Wełnowiec, 
Józefowiec – 33 pustki na głębokości 8-52 m, 2/ Śródmieście - 38 pustek (11-65 m), 3/ 
Szopienice – 10 pustek (1-78 m), 4/ Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki - 23 pustki (3-34 m). 
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PODSUMOWANIE  
 

Na terenie Katowic antropogeniczne przekształcenia rzeźby związane są głównie z 
górnictwem węgla kamiennego, w mniejszym stopniu górnictwa piasków podsadzkowych i glin 
oraz hutnictwa cynku i żelaza. Strefa największych antropogenicznych przekształceń rzeźby 
„przemieszczała się” z zachodniej i północno-zachodniej części miasta u schyłku XIX wieku 
na północny-wschód w połowie XX wieku i w kierunku środkowej i środkowo-wschodniej 
części miasta pod koniec XX wieku. Największe zmiany rzeźby związane są z deformacjami 
ciągłymi obejmującymi większą część miasta oraz ze składowaniem odpadów górniczych, 
hutniczych, budowlanych i innych. Denudacja antropogeniczna mierzona średnim obniżeniem 
powierzchni wskutek eksploatacji węgla kamiennego jest wielokrotnie większa od agradacji 
antropogenicznej wyrażonej średnim podwyższeniem obszaru w wyniku składowania utworów 
antropogenicznych. Wpływ górnictwa na rzeźbę jest coraz mniejszy i według prognoz ulegnie 
wygaszeniu za około 75 lat, kiedy teoretycznie wyeksploatowane zostaną dostępne zasoby węgla. 
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WPROWADZENIE 
 

Wytyczenie przez obszar województwa śląskiego nowych szlaków komunikacyjnych 
(w tym zwłaszcza autostrady A1 oraz dróg ekspresowych) stanowi zadanie szczególnie trudne. 
Zagrożeniom przyrody związanym zarówno z fazą budowy dróg, jak i z fazą późniejszej ich 
eksploatacji (Szczypek, Wach 1996, Fajer 2005), towarzyszą problemy wynikające z 
występowania pól eksploatacji górniczej, oraz z faktu, iż teren jest tu intensywnie zurbanizowany. 
Inwestycje takie, oprócz ingerencji w środowisko przyrodnicze, wymagają wywłaszczenia 
gruntów, często też wyburzeń zabudowy mieszkalnej i związanego z tym wysiedlenia ludności. 
Skalę tych trudności potwierdzają wieloletnie studia wariantów przebiegu poszczególnych 
dróg. Każdy z proponowanych wariantów przebiegu takiej inwestycji może być przyczyną 
konfliktów społecznych. Pod pojęciem tym za Słaboniem (2008) rozumieć należy proces 
wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów (stron), w którym występuje świadomość 
faktycznej lub wyimaginowanej niezgodności celów i interesów zmierzających do wymuszenia 
zmiany podjętych lub zamierzonych działań drugiej strony i/lub do zaszkodzenia przeciwnikowi. 

W pracach dotyczących ustalania przebiegu danego szlaku komunikacyjnego przez 
województwo śląskie czynnie uczestniczą władze samorządowe od Sejmiku Samorządowego 
Województwa Śląskiego po rady miast i gmin oraz wojewoda śląski. Głos zabierają także 
Lasy Państwowe, organizacje ekologiczne oraz coraz bardziej aktywne społeczności lokalne, 
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skupione w stowarzyszeniach powstałych głównie po to, by walczyć o zmianę przebiegu trasy 
lub całkowitą blokadę projektu.  

W niniejszym opracowaniu przedstawiono krótkie opisy wybranych konfliktów 
społecznych, z uwzględnieniem przyczyn oraz wskazaniem najważniejszych zdarzeń w ich 
przebiegu. Źródłem informacji o konfliktach społecznych spowodowanych budową lub 
rozbudową dróg województwa śląskiego były strony internetowe: Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz miejscowości, w 
których prowadzone są inwestycje drogowe. Dokonano także przeglądu wydań elektronicznych 
regionalnych czasopism i gazet codziennych z lat 2007-2010. Zebrane materiały poddane 
zostały weryfikacji i ocenie. 

 
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KONFLIKTÓW 

 
I. Konflikt o przebieg autostrady A1 przez Żory-Rowień 

 
Do zadań priorytetowych na terenie województwa śląskiego należy budowa autostrady A1. 

Przewiduje się, że prawie 170 km trasa od granicy z województwem łódzkim do granicy 
z Republiką Czeską zostanie wykonana etapowo w systemie koncesyjnym i ukończona do 
2014 r. Zarówno na etapie projektowania przebiegu tego szlaku drogowego, jak też jego 
budowy na najbardziej zaawansowanych południowych odcinkach: Sośnica-Bełk, Bełk-
Świerklany oraz Świerklany-Gorzyczki nie obyło się bez sporów z mieszkańcami miejscowości, 
przez które ona przebiega.  

Z danych GDDKiA wynika, że przebieg odcinka Sośnica-Gorzyczki został ustalony, 
według wariantu projektu powodującego najmniej kolizji, wydaniem w dniu 31 grudnia 1999 r. 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazań lokalizacyjnych. Nałożyły one 
wymóg uszczegółowienia przebiegu osi autostrady ze względu na potrzeby górnictwa oraz 
jego uzgodnienia z Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”. Warunki te zostały spełnione w dokumentacji do decyzji lokalizacyjnej 
autostrady A1 na tym odcinku. Zgodnie z przepisami prawa wytyczony przebieg autostrady 
A1 m.in. przez Żory-Rowień pozytywnie zaopiniował Prezydent Miasta Żory. 3 kwietnia 
2003 r. Wojewoda Śląski wydał trzy decyzje lokalizacyjne dla odcinków: Sośnica-Bełk, Bełk-
Świerklany i Świerklany-Gorzyczki. Wnioski o wydanie decyzji poprzedzone były wymaganymi 
prawem konsultacjami i uzupełniane na bieżąco opiniami, o czym była informowana także 
lokalna społeczność.  

Już po wydaniu tych decyzji wywiązał się konflikt, gdyż mieszkańcy Rownia – 
dzielnicy Żor zaproponowali przesunięcie trasy w sposób, który mógłby zmniejszyć liczbę 
wyburzeń prywatnych domów w rejonie Rownia. Proponowany przez Komitet Protestacyjny 
Mieszkańców Dzielnicy Żory-Rowień - Folwarki wariant był niezgodny z wydanymi 
wcześniej wskazaniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniem z gminą Żory oraz Dyrekcją Parku 
Krajobrazowego „CKK Rud Wielkich”. Według inwestora proponowane przez mieszkańców 
Rownia rozwiązanie doprowadziłoby do wyburzeń w dzielnicy Kłokocin. Ponadto lokalizacja 
trasy w dolinie rzeczki Kłokocinki byłaby związana z budową specjalnych i bardzo drogich 
systemów wzmocnień oraz wiązałaby się z koniecznością prowadzenia drogi w wysokim 
nasypie w celu przekroczenia drogi nr 935 Pszczyna - Racibórz, co w konsekwencji 
spowodowałoby zwiększenie uciążliwości ze względu na zasięgi hałasu.  
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Od decyzji z dnia 3 kwietnia 2003 r. dla odcinka Bełk-Świerklany, zostało złożone 
odwołanie do Ministra Infrastruktury, który decyzję lokalizacyjną utrzymał w mocy. 
Przedstawiciele mieszkańców Żor-Rownia nie zgadzając się z tym stanowiskiem złożyli 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 14 października 
2005 r. oddalił skargę w sprawie o ustalenie lokalizacji autostrady. Od tego wyroku sądu 
przedstawiciele mieszkańców Rownia złożyli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, który w dniu 27 czerwca 2006 r. skargę również oddalił. 
Ponieważ wszystkie przewidziane prawem środki odwoławcze zostały wyczerpane a decyzja 
lokalizacyjna stała się ostateczna i prawomocna, inwestor podjął działania zmierzające do 
przyspieszenia realizacji inwestycji. Na zmianę podjętych decyzji nie wpłynęło też zainteresowanie 
sprawą przez lokalnych polityków, którzy w swych działaniach próbowali wesprzeć 
mieszkańców (Janik 2006, Stomma 2006). Interes ogólnospołeczny jakim była planowa 
realizacja inwestycji sprawił, iż prace prowadzono wedle przyjętych wcześniej planów. 
 

 

Rys. 1. Miejsca głównych konfliktów społecznych 
spowodowanych rozbudową infrastruktury drogowej 

(I-V) na tle przebiegu budowanych dróg A-1, S-1  
i S 69 przez województwo śląskie 

Fig. 1. Places of main social conflicts caused by road 
infrastructure development (I-V) against a 

background of course of roads A-1, S-1 i S 69  
built in the Silesian Province 

 
 

12 lipca 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Żorach odbyło się dodatkowe spotkanie z 
radnymi i mieszkańcami Żor z udziałem wicewojewody śląskiego oraz dyrektora Oddziału 
GDDKiA w sprawie przebiegu autostrady przez dzielnicę Żory-Rowień. Część uczestników 
tego spotkania domagała się zmian podjętych decyzji oraz wykupu rezerwowanych od 
przeszło 30 lat terenów (poza terenem przewidzianym w zaakceptowanym projekcie). 
Przedstawiciele władz uznali, że próby dokonywania zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji 
autostrady nie mają racjonalnego uzasadnienia. Podjęte zostały prace budowlane, których 
zakończenie planowane jest na koniec 2010 r. 

Nie obyło się jednak bez sytuacji kryzysowych w budowie tego odcinka autostrady 
(Głogowski 2009). Na zaawansowanym placu budowy, prawie do końca czerwca 2009 r. 
trwał spór dotyczący jednego domu w Żorach-Rowniu (wcześniej wyburzono już 65 domów). 
Właściciele odmówili dobrowolnej wyprowadzki. Sprawa trafiła do wojewody śląskiego, 
który wszczął procedurę wywłaszczeniową. Wydawało się, że po raz pierwszy w historii 
budowy śląskiego odcinka A1, mieszkańców trzeba będzie wyprowadzać siłą. Ostatecznie 
pod koniec czerwca 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach 
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doszła do porozumienia z właścicielami posesji, którzy przeprowadzili się do lokali 
zastępczych, a dom został zburzony. Właścicielom zaproponowano wyższe odszkodowanie 
niż za pierwszym razem, osobno wyceniono grunty rolne, a osobno dom. 

 
II. Konflikt o przebieg autostrady A1 przez Bytom  

 
Pierwsze wskazanie lokalizacyjne, a więc wytyczenie przebiegu autostrady przez Bytom 

wydano już w 1999 r. Był to tak zwany wariant północny. Zgodnie z nim autostrada od węzła 
w pobliżu ulicy Strzelców Bytomskich miała kierować się w stronę Dąbrowy Miejskiej, 
potem przez część Stolarzowic położoną w rejonie ulicy Suchogórskiej, dalej biec obok 
boiska Tempa, ulicami: Krzemienia i Gombrowicza, przez pola do ulicy Żołnierskiej i stamtąd do 
węzła w Wieszowej. Projekt zakładał, że podczas budowy trzeba będzie wyburzyć pięć 
domów. Wówczas to uaktywniło się Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic i Górnik, które za 
cel postawiło sobie wyprowadzenie A1 poza tę pierwszą dzielnicę. Z biegiem czasu jednak 
władze w Towarzystwie przejęły inne osoby i za ich sprawą doszło do zmiany przebiegu trasy 
na tak zwany wariant południowy. Przedstawiony nowy projekt trasy autostrady A1 na 
odcinku przebiegającym przez teren dzielnicy Stolarzowice uzyskał akceptację Rady Miejskiej w 
Bytomiu, która podjęła w tej sprawie uchwałę z dnia 28 sierpnia 2002 r. Włodarze miasta 
uznali ten wariant za korzystniejszy do realizacji. Wedle niego z Dąbrowy Miejskiej autostrada 
biegła tuż obok cmentarza w Stolarzowicach, a potem ulicami Rokitnicką, Paderewskiego, 
i Żołnierską. Ta zmiana podzieliła stolarzowiczan na dwa wrogie obozy. 

Południowy przebieg autostrady A1 przez Bytom został zatwierdzony wydaną przez 
wojewodę śląskiego decyzją o ustaleniu jej lokalizacji z dnia 27 września 2005 r., która stała 
się ostateczna z dniem 25 października 2006 r. wraz z decyzją Ministra Infrastruktury, 
wydaną w oparciu o tak zwaną specjalną ustawę autostradową, mającą przyspieszyć budowę 
autostrad w Polsce. Za odszkodowaniem wywłaszczono kilka osób, które opuściły swe domy, 
gdyż te miały być zburzone w trakcie budowy. Wycięto też 50 ha lasu pod przebieg przyszłej 
autostrady. Tymczasem okazało się, że zmiana wskazania lokalizacyjnego z północnego na 
południowy nie została potwierdzona urzędniczą decyzją lokalizacyjną (Wroński 2009). 

W 2007 r. jeden z mieszkańców Stolarzowic zaskarżył decyzję lokalizacyjną do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Po dwóch latach - 11 marca 2009 r. 
sąd uchylił decyzję ministra dotyczącą przebiegu A1 w Bytomiu. Uznał bowiem, że ministerstwo 
nie dokończyło procedury, rezygnując ze zmiany wskazania z północnego na południowe, 
a więc samą decyzję podjęło w oparciu o wskazanie nieistniejące. W związku z wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącym przebiegu autostrady A1 
przez teren Bytomia, zawiązała się grupa osób, która przedstawiła tzw. projekt „obywatelski” 
zmieniający trasę jej przebiegu. Zgodnie z nim autostrada omija domy i z Dąbrowy Miejskiej 
kieruje się na Górniki, a potem do Zabrza. Stolarzowiczanie liczyli, iż władze Zabrza oraz 
Bytomia dojdą w tej sprawie do porozumienia i uda się zmienić kierunek A1. Zmiana 
przebiegu autostrady według tego projektu spowodowałaby jednak konieczność wycięcia lasu 
na trzykrotnie większym obszarze aniżeli już to zrobiono. Doprowadziłoby to zniszczenia 
ekosystemu Bytomia oraz dewastacji doliny „Pańskie Łąki” i „Zielone Doliny” – przyrodniczych 
enklaw Zabrza. Propozycja mieszkańców Stolarzowic spotkała się z dezaprobatą przedstawicieli 
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Lasu Bytomskiego, którzy 4 czerwca 2009 r. zwrócili się 
do wojewody śląskiego z apelem o sprzeciwienie się tej inicjatywie. W opinii Stowarzyszenia 
korekta przebiegu autostrady wg projektu „obywatelskiego” skutkowałaby nie tylko dewastacją 
przyrody lecz byłaby przykładem gospodarczego marnotrawstwa (Autostrada powstaje... 2009).  

Mieszkańcy Stolarzowic, którzy nie zgodzili się na przebieg autostrady pod swoimi 
domami, zapowiedzieli zablokowanie budowy drogi oraz interwencję u wojewody śląskiego z 
nadzieją na zmianę jej przebiegu. Zapowiedzieli też, że zrobią wszystko, by sprawa wróciła 
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do bytomskiego magistratu, gdzie będzie trzeba ponownie zastanowić się nad przebiegiem 
drogi. Wydaje się jednak, że nie ma na to szans, bowiem zdaniem GDDKiA sąd nie 
zakwestionował przebiegu autostrady w Bytomiu, tylko zwrócił uwagę na mało satysfakcjonujące 
uzasadnienie ministra budownictwa związane ze zmianą trasy, a uzupełnienie dokumentacji 
powinno zamknąć sprawę (Nowak bez daty). 

 
III. Konflikty wokół budowy drogi ekspresowej S-69 

 
S-69 to połączenie drogowe o łącznej długości ok. 48 km z Bielska-Białej przez Żywiec 

do granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu Dla drogi zaplanowano dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu na odcinkach Bielsko-Biała – Żywiec oraz przy przejściu granicznym. Na odcinku 
od Żywca do przejścia granicznego zaplanowano jedną jezdnię z zachowaną rezerwą terenu 
pod budowę drugiej. Jej budowa trwa już prawie dziesięć lat. Dotychczas oddano odcinek o 
długości 17 km, w budowie są dwa odcinki: północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej 
(o długości 9,1 km) oraz Laliki – Laliki II (2,7 km). Ukończenie tego fragmentu trasy nastąpiło 
pod koniec 2009 r. Projekt objął budowę tunelu drogowego (pierwszy w Polsce tunel drogowy 
zbudowany poza miastem) posiadającego dwie równoległe nawy, jedna z nich o przeznaczeniu 
technicznym i ewakuacyjnym. Zaplanowano także powstanie budynków sterowania tunelem, 
przejścia dla zwierząt, ekranów akustycznych, wodociągu do domów zagrożonych brakiem 
wody oraz kanalizacji i urządzeń oczyszczających. Na lata 2010-2011 planowane są kolejne 
dwa odcinki: Bielsko-Biała – Żywiec (około 13 km) oraz Przybędza – Milówka (8 km) 
(Tyralik   bez daty). Etap planowania poszczególnych części drogi jak też jej budowy nie obył 
się bez konfliktów z mieszkańcami osad, przez które ona przechodzi. 

Odcinek S-69 będący wschodnią obwodnicą Bielska-Białej to jedna z ważniejszych 
inwestycji dla tego miasta, ma bowiem m.in. odciążyć jego centrum. Dwupasmowa trasa ma 
być poprowadzona łukiem od Komorowic i po przecięciu ul. Krakowskiej, ma biec przez 
Lipnik, nad ul. Górską w Straconce i opuści miasto w Mikuszowicach. Przeciwko lokalizacji 
obwodnicy wschodniej w ciągu drogi ekspresowej protestowali mieszkańcy Lipnika, Straconki 
i Mikuszowic. Ponad setka mieszkańców Bielska-Białej zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministerstwa Budownictwa, utrzymującą w mocy 
postanowienie wojewody śląskiego o takiej lokalizacji drogi. Mieszkańcy obawiali się, że 
droga zniszczy tę bardzo spokojną, rekreacyjną część miasta. W pobliżu planowanej 
obwodnicy są setki domów mieszkalnych, często nowych, jest też zabytkowy kościół w 
Lipniku. Protestujący zwracali uwagę, że w tym rejonie są cenne przyrodniczo tereny z ostojami 
ściśle chronionych roślin i zwierząt. Proponowano przebieg trasy w wersji tunelowej pod 
stokiem Łysej, Przegibka i Czupla. Mieszkańcy otrzymali wsparcie ekologów skupionych w 
Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym „Klub Gaja”, którzy także byli zwolennikami 
budowy tunelu. Według nich tunel byłby korzystniejszy dla przyrody. W oczekiwanie na 
rozstrzygnięcie sądu mieszkańcy zapowiedzieli, że jeśli zapadnie dla nich niekorzystna decyzja, 
będą walczyć dalej i wykorzystają wszystkie prawne możliwości, by zablokować budowę 
drogi w proponowanej wersji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że powtórzy się sytuacja z 
budowy obwodnicy zachodniej Bielska-Białej. Przez protesty została ona opóźniona o 5 lat.  

Jeszcze w fazie konsultacji społecznych w 2007 r. do protestujących w sprawie 
przebiegu drogi S-69 dołączyli mieszkańcy ul. Kasztanowej w Łodygowicach, którzy nie 
życzyli sobie zjazdu z drogi ekspresowej S-69 śladem ich ulicy. Ulica Kasztanowa w fazie 
budowy ekspresówki ma być drogą techniczną dla inwestycji, a potem zjazdem z szosy w 
kierunku Łodygowic i Tresnej. Odbywały się rozmowy, jednak nikt nie popierał argumentów 
mieszkańców Łodygowic. W październiku 2007 r. wojewoda śląski wybrał jednak ten wariant 
do realizacji, uznając go za najmniej uciążliwy dla środowiska. Nie pomogło odwołanie do 
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Ministerstwa Środowiska. Minister bowiem po rozpatrzeniu sprawy umorzył postępowanie, 
uznając, że protestujący nie są stroną w tym sporze (Lach 2008). 

Z budową tej drogi wiążą się również protesty mieszkańców Zwardonia, którzy są 
skonfliktowani z inwestorami platformy (terminala) odpraw granicznych oraz budowniczymi 
drogi S-69. Konflikt rozpoczął się, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Katowicach, zlecająca wykonanie odcinka trasy tuż przy dojeździe do platformy oraz 
budujący platformę Zakład Drogowych Przejść Granicznych, dokończyli realizację swoich 
inwestycji w centrum Zwardonia. Według mieszkańców inwestorzy zapomnieli wówczas o 
wszystkich deklaracjach, jakie złożyli miejscowym góralom przed rozpoczęciem inwestycji. 
Na spotkaniach poprzedzających prace budowlane wysunięte zostały postulaty, które miały 
być warunkiem udzielenia przez mieszkańców poparcia dla powstania nowego przejścia 
granicznego. Do sporu przystąpili też inni mieszkańcy Zwardonia, którzy zażądali naprawy 
zniszczonych dróg oraz budowy kilometrowego chodnika. Brak realizacji tych postulatów 
urzędnicy tłumaczyli oczekiwaniem na decyzję wojewody lub ministerstwa w sprawie starego 
przejścia granicznego. Najprawdopodobniej będzie ono udostępnione tylko dla ruchu 
pieszego i rowerowego, stąd na drodze doń prowadzącej będzie można wytyczyć odrębny pas 
dla pieszych. Zdaniem mieszkańców, w trakcie realizacji inwestycji rozkopano pół wsi 
niszcząc przy tym wiele dróg. Ciężarówki wywożące ziemię oraz dostarczające na miejsce 
materiał zaczęły jeździć nie tylko po tych drogach, które wcześniej im udostępniono, ale także 
po wąskich uliczkach, które nie były do tego odpowiednio przystosowane. Urząd 
Wojewódzki odmówił jednak wykonania prac remontowych nawierzchni ulicy w Zwardoniu. 
Zajęto się tylko tymi drogami, z których według planów korzystano (Gardas 2007). 

 
IV. Konflikty w związku z budową drogi ekspresowej S-1 

 
Dwujezdniowa droga ekspresowa S-1 to, obok autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-69 

z Bielska do Zwardonia, najważniejsza inwestycja drogowa w województwie śląskim w 
ostatnich latach. Ponieważ ma ona stanowić część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, 
która m.in. połączy lotnisko w Pyrzowicach ze wschodnią obwodnicą aglomeracji, a przebiegając 
przez Bielsko-Białą ma dotrzeć do granicy w Cieszynie. Obecnie brakuje tylko środkowego 
odcinka, około 50 kilometrów między ekspresówką w Mysłowicach (tzw. węzeł Kosztowy II) 
a bielską dzielnicą Hałcnów. Ten odcinek ma odciążyć od ruchu tranzytowego dwupasmówkę 
DK-1 z Bielska do Katowic przez Pszczynę i Tychy, której przepustowość według ekspertów, 
wyczerpie się w najbliższym czasie. S-1 ominie miasta, co skróci czas przejazdu z Bielska do 
Katowic do pół godziny. 

Nowa trasa nie ominie jednak gęsto zaludnionego obszaru na granicy Śląska i Małopolski. 
Stąd jej budowa między Mysłowicami a Bielskiem wzbudza najwięcej emocji. Projektanci 
wytyczyli pięć tras, ale każda z nich spotkała się z protestami mieszkańców miejscowości, 
przez które droga ma przebiegać. Na Podbeskidziu protestowali mieszkańcy z bielskiej 
dzielnicy Hałcnów, a także Janowia, Bestwinki, Kaniowa, Starej Wsi, Dankowic, Jawiszowic, 
Brzeszcz, Harmęż, Pław, Rajska i Brzezinki. Zastrzeżenia budziło przede wszystkim to, że 
trasy rozdzielają od siebie spore fragmenty miejscowości. S-1 ma zjazdy oddalone od siebie o 
kilka kilometrów, więc przejazd z jednej strony miejscowości na drogą oznaczać będzie 
wielokilometrowe objazdy. Dzieje się tak na całej trasie w każdym z wariantów. Najgorzej 
wygląda sytuacja mieszkańców Dankowic w gminie Wilamowice, gdzie aż cztery warianty 
drogi przecinają wioskę na pół. Wiele gmin na wyznaczonych trasach tej drogi ma tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe i ciągle wydaje zezwolenia na budowę. Realizacja planowanej 
inwestycji oznacza kosztowną zmianę planów zagospodarowania przestrzennego (Blisko 350 
protestów... 2007).  
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W związku z planami budowy drogi w urzędzie wojewódzkim w Katowicach odbywały się 
liczne spotkania z przedstawicielami wszystkich zagrożonych budową drogą miejscowości, 
odbyło się ponad dwadzieścia konsultacji z mieszkańcami, a do wojewodów śląskiego i 
małopolskiego trafiło ponad trzy tysiące protestów. Do akcji protestacyjnej przystąpili także 
ekolodzy, bo obok Brzeszcz są stawy wchodzące w skład programu Natura 2000, a dwa 
pierwsze warianty trasy prowadzą właśnie tamtędy. Zdaniem władz wojewódzkich najlepszy 
byłby wariant IV, ale zastrzeżenia do tego wariantu wnieśli samorządowcy z wiejskiej gminy 
Oświęcim, którzy za najlepszy uważają wariant I lub II. Zastrzeżenia aż do trzech wariantów 
miało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zostały one wniesione, 
pomimo tego, że droga miałaby przebiegać poza strefą ochronną KL Auschwitz-Birkenau. 
Dyrekcja muzeum uważała, że w okolicach Harmęż, Pław i Brzezinki mogą być położone 
stosy paleniskowe ofiar obozu Auschwitz. Istniały poważne przesłanki, że szczątki ludzkie 
mogą znajdować się na planowanej trasie. Protest wniosła też Kompania Węglowa z Katowic. 
Zdaniem jej przedstawicieli cztery warianty naruszają interesy kopalń, które podlegają pod 
katowicką kompanię. Droga miałaby bowiem przebiegać przez tereny eksploatacji górniczej 
kopalni Brzeszcze-Silesia i Piast. W Kompanii Węglowej obawiają się późniejszych roszczeń, 
z powodu ewentualnych szkód górniczych.  

Ostatecznie dopiero 10 listopada 2009 r. przedstawiciele Mysłowic, Lędzin, Bierunia, 
Oświęcimia, Brzeszcz, Dankowic, Starej Wsi i Bielska Białej spotkali się w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach, gdzie w obecności m.in. minister rozwoju regionalnego, 
wojewody małopolskiego, wicewojewody śląskiego, dyrektora katowickiego oddziału 
GDDKiA oraz parlamentarzystów podpisano porozumienie o kontynuacji budowy drogi 
ekspresowej S-1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. 
Tam  połączy się on z istniejąca już drogą ekspresową S-69 z Bielska-Białej do przejścia 
granicznego w Cieszynie-Boguszowicach i czeską drogą ekspresową R48. Samorządowcy 
wybrali najnowszy wariant – „VI” drogi, mający biec na granicy gmin Miedźna i Bojszowy, 
przez środek lasu i tym samym nie zagrażając Obozowi koncentracyjnemu Auschwitz-
Birkenau. Decyzja o wyborze nowego wariantu została zinterpretowana jako sygnał, że 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budując drogi, nie może lekceważyć 
interesów społeczności lokalnych. Realizację uzgodnionego odcinka drogi ekspresowej S-1 o 
długości 130 km , przewidziano na lata 2010 – 2013 (Jest ostateczne porozumienie... 2009). 

 
V. Konflikt o przebieg DTS przez śródmieście Gliwic 
 

Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), zwana autostradą miejską to najważniejsza, obok 
ukończonego już odcinka równoległej autostrady A4 inwestycja drogowa aglomeracji 
katowickiej. DTŚ przebiega od Katowic (od połączenia z istniejącą trasą Katowice - 
Sosnowiec - Będzin - Dąbrowa Górnicza – S-1) poprzez Chorzów, Świętochłowice, Rudę 
Śląską. Docelowo przebiegać będzie przez Zabrze i Gliwice, gdzie przewiduje się połączenie 
DTŚ z budowaną autostradą A1. Jej przeznaczeniem jest obsługa ruchu lokalnego, 
stanowiącego około 88% całości ruchu kołowego na tym kierunku. Obecnie istnieje 15,7 km 
trasy z Katowic do granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. Trwa budowa liczącego 4,8 km odcinka 
do centrum Zabrza, który ma być gotowy wiosną 2011 r.  

Na przełomie 2010 i 2011 r. planowane są przetargi na budowę pozostałych odcinków 
w Zabrzu i w Gliwicach. W terminie od 16 września do 16 październiku 2009 r. odbyły się 
konsultacje społeczne, które miały poinformować społeczność obu miast o inwestycji jeszcze 
na etapie planowania i rozstrzygnąć kwestie sporne. Chodziło przede wszystkim o przebieg 
planowanej DTŚ w Gliwicach. Grupa mieszkańców miasta zaprotestowała przeciwko 
planowanemu jej poprowadzeniu przez śródmieście, śladem m.in. zasypanego Kanału 
Kłodnickiego. Ku takiemu wariantowi skłaniają się specjaliści, wskazując, że ta lokalizacja 
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m.in. poprawiłaby komunikację z i do centrum Gliwic. Podobnie jak na potrzeby dokumentacji 
środowiskowej, na potrzeby przeprowadzonych w październiku 2009 r. konsultacji DTŚ SA - 
firma zarządzająca przedsięwzięciami inwestycyjnymi przedstawiła cztery warianty przebiegu 
trasy przez Gliwice i dwa podwarianty pozostałych odcinków zabrzańskich. O ile trasa w 
Zabrzu nie budziła wątpliwości, ponieważ ma przebiegać przez obszary niezabudowane, to jej 
przebieg w centrum Gliwic był nawet jednym z powodów referendum w dniu 8 listopada 
2009 r., a którego celem miało być odwołanie prezydenta tego miasta. 

Wszystkie warianty gliwickie zakładają bezkolizyjne doprowadzenie ruchu z istniejącej 
DTŚ do będącej północną obwodnicą miasta DK-88, zachowanie na całej trasie parametrów 
drogi głównej ruchu przyspieszonego oraz przekrój 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy) od 
Zabrza do ul. Kujawskiej, a potem 2 x 2 lub 1 x 4 (jedna jezdnia po dwa pasy w każdą stronę) 
do DK-88. Pierwszy z wariantów dla Gliwic to pierwotnie proponowany odcinek 11,1 km od 
węzła z DK-88 w rejonie ul. Okulickiego przez centrum miasta - do powstającego w Zabrzu 
węzła przy ul. De Gaulle'a. Drugi wariant zakłada ten sam przebieg trasy z obniżeniem jej 
parametrów do 1 x 2 i kolizyjnymi skrzyżowaniami. Trzeci wariant - długości około 10,8 km 
- proponuje przeprowadzenie trasy od DK-88 istniejącymi ulicami Toszecką, Śliwki, 
Świętojańską, Opolską, Franciszkańską i Robotniczą. Ostatnia propozycja zakłada całkowite 
ominięcie miasta od południa, co wydłużyłoby brakujący odcinek DTŚ do prawie 15,2 km.  

Obecnie, ponad pół roku po wspomnianym referendum w dalszym ciągu nie wiadomo, 
który wariant zostanie wybrany do realizacji. Ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu trasy 
ma podjąć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z raportem 
oddziaływania na środowisko, który ma być gotowy w 2010 roku. W badaniach ankietowych, 
prowadzonych w ramach kampanii konsultacyjno-informacyjnej, w których uczestniczyło 
ponad 2 tys. osób, zdecydowanie zwyciężył podstawowy wariant, przebiegający przez 
śródmieście Gliwic. Mimo, iż grupa mieszkańców głośno protestowała przeciwko budowie 
trasy w centrum miasta, za tym wariantem opowiedziało się ponad 83% respondentów. Nie 
wiadomo teraz czy jego realizacja wywoła nowe sytuacje sporne z mieszkańcami. Podczas 
kampanii informacyjno-konsultacyjnej nie pojawiły się nowe konflikty społeczne. Pojawiły się 
natomiast sygnały, iż ludzie niecierpliwią się brakiem prac budowlanych. Warto wspomnieć, 
iż w opozycji do protestujących przeciwko budowie DTŚ pojawiły się organizacje wypo-
wiadające się oficjalnie za budową w sposób zgodny z planami miejscowymi. Jedna z takich 
grup uruchomiła serwis internetowy zwolenników DTŚ, w którym argumentuje zasadność 
budowy tej drogi w Gliwicach. Pisemne poparcie dla budowy DTŚ (w wariancie I) wyraziły 
też m.in. Rada Miasta Gliwice, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz 
większość z 15 Rad Osiedla na terenie Gliwic, Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice oraz 
przedstawiciele lokalnego biznesu. Wybudowanie odcinka Zabrze - Gliwice planowane jest 
do 2014 r. Termin ten uzależniony jest w znacznej mierze od uzyskania wymaganych w procesie 
przygotowania inwestycji decyzji administracyjnych oraz od zapewnienia środków na jej budowę. 

 
PODSUMOWANIE 

 
Każda inwestycja drogowa ma określone sąsiedztwo, dla którego jest mniej lub bardziej 

uciążliwa. W przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych, jakimi są szlaki komunikacyjne, 
zwykle jest tak, że leżą one w interesie ogółu, ale bezpośrednia korzyść dla najbliższego 
otoczenia jest żadna lub nikła, np. drogi biegną przez okolice, w których nie przewidziano z 
nich zjazdów. W takich sytuacjach często wybuchają konflikty, które można określić jako 
„spory o sąsiedztwo”. Stroną „pokrzywdzoną” są mieszkańcy okolic inwestycji, powodującej 
różnego rodzaju uciążliwości lub zagrożenia. Często w takich sytuacjach ma miejsce reakcja, 
którą określa się angielskim skrótem NIMBY. Oznacza to „not in my backyard”, czyli „nie na 
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moim podwórku” i wyraża często przyjmowane stanowisko i sposób zachowania mieszkańców 
sąsiedztwa prowadzonej inwestycji: „budujcie sobie, gdzie chcecie, ale nie u nas. Może i jest 
to potrzebne, może jako społeczeństwo tego potrzebujemy, ale nie tutaj – my chcemy 
mieszkać w spokoju” (Inwestycje infrastrukturalne , 2008). 

Przedstawione powyżej opisy konfliktów społecznych spowodowanych rozwojem 
infrastruktury drogowej w województwie śląskim nie obejmują wszystkich tego typu zdarzeń, 
zachodzących w ostatnich latach w tym regionie. Dotyczą jedynie sytuacji najbardziej znanych, 
nagłośnionych przez różne media. Trzeba mieć świadomość, że jakakolwiek komunikacyjna 
inwestycja budowlana, nawet o charakterze lokalnym, może wywołać sprzeciw osoby lub 
osób, które w inny sposób wyobrażały sobie zagospodarowanie danego terenu. Może też być 
potraktowana jako pretekst do wyrażenia niezadowolenia a także w dalszej konsekwencji do 
zawiązania sporu z inwestorem. Ludzie nie chcą dróg obok swoich domów. Bywa, że w obronie 
przed taką inwestycją podkreślają swoje postawy proekologiczne, wykorzystując argument, iż 
nowa droga z pewnością negatywnie wpłynie na przyrodę. Jednak to środowisko przyrodnicze 
obchodzi ich jedynie tylko wtedy, kiedy może pomóc odsunąć budowę drogi od własnej posesji.  

Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji komunikacyjnej w obszarze tak 
zurbanizowanym jak województwo śląskie, jest zadaniem trudnym i złożonym. Wiele problemów, 
które trzeba rozwiązywać dotyczy nie tylko strony technicznej, ale ma charakter społeczny 
i wynika z tego, że droga powstaje w konkretnym otoczeniu, wśród mieszkających w 
sąsiedztwie ludzi. Wielu autorów zajmujących się konfliktami społecznymi podkreśla, że 
udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o przebiegu danej inwestycji powinien 
być istotnym elementem procesu decyzyjnego (Burger 1999, Kalinowska 2007, Sztumski 1987). 
Komunikacja ze społeczeństwem w każdej tego typu „sprawie”, jest gwarancją osiągnięcia 
sukcesu. Realizacja danej inwestycji musi być ściśle powiązana z faktyczną współpracą 
wszystkich uczestniczących w zadaniu stron.  

Konflikty społeczne spowodowane rozwojem infrastruktury drogowej w województwie 
śląskim pomiędzy różnymi ich podmiotami (stronami) zachodziły w przeszłości, zachodzą 
obecnie i z pewnością będą także miały miejsce w przyszłości. Ważne jest aby poszukiwać 
takich sposobów ich rozwiązania, które doprowadzą do zakończenia konkretnego sporu. 
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Magda-Żabińska K. Functional transformations of Mielec. The text presented concerns functional transformations 
of one of local centers in the south-eastern Poland, which happened during system transformations. The example 
of such monofunctional centre, which changed its branch structure is Mielec. The paper presents economic past 
of this centre, which was connected with tradition of aircraft industry. Contemporary changes arose based on 
development of new organization forms. The main attention was concentrated on enterprise incubators and 
special economical zones. Mielec changed its structure by means of such forms creating. The largest influence 
on the change in economical condition of the city had the Special Economical Zone, which was established in 
1995 year as the first in Poland. The attention was also paid to increase in new work places, new industry 
branches forming, an economic boom of the closest surroundings and enterprise initiating among inhabitants. 
This paper includes the set of data documenting above-average growth of Mielec, which is especially visible 
against a background of other centers of the south-eastern Poland.  
 
Магда-Жабиньска K. Изменения функций г. Мелец. Представлены изменения функций одного из 
локальных центров в юго-восточной части Польши во время перемен политического строя. Примером 
однофункционного центра, который изменил свою ведомственную структуру, выступает г. Мелец. 
Указано его хозяйственное прошлое, связанное с традицией авиапромышленности. Современные преобразо-
вания произошли на основе развития новых организационных форм: инкубаторов предпринимательства 
и специальных экономических зон. Самое большое значение для преобразования хозяйственного состояния 
города имело возникновение в 1995 г. – первой в Польше – Специальной экономической зоны. Обращено 
внимание на увеличение числа рабочих мест, создание новых отраслей промышленности, экономическое 
оживление ближайших окрестностей и положение начала предпринимательства жителей. Представлены данные 
по незаурядному развитию г. Мельца, особо замечаемому на фоне других центров Юго-Восточной Польши. 
 
Słowa kluczowe:  restrukturyzacja, specjalna strefa ekonomiczna, woj. podkarpackie 
 

WPROWADZENIE 
 
Celem przekształceń ustrojowych realizowanych w Polsce jest dążenie do stworzenia 

systemu gospodarki wolnorynkowej oraz zbudowania społeczeństwa obywatelskiego. Proces 
ten dokonywał się i dokonuje poprzez restrukturyzację. Jak podaje Klasik  (1993) restrukturyzacji 
nie można traktować jako procesu okolicznościowego, który w warunkach transformacji 
ustrojowej nagle zmieni oblicze regionu. Restrukturyzacja gospodarki jest bowiem procesem 
ciągłym. Jest to proces nieuniknionego schyłku tego, co dojrzałe i stopniowej likwidacji tego, 
co nie odpowiada wymogom rynkowym i ekologicznym. Równocześnie jest to proces 
tworzenia i rozwoju tego, co nowe, co tworzy i rozwija nowe rynki i poprawia jakość życia. 
Pakuła (1992) natomiast wskazuje, iż w krajach wysoko uprzemysłowionych restrukturyzacja 
polega przede wszystkim na unowocześnieniu wytwarzanych asortymentów, na eliminacji 
starych, mało sprawnych maszyn, urządzeń i procesów technologicznych oraz wprowadzaniu 
w ich miejsce instalacji nowocześniejszych, bardziej odpowiadających obecnym regułom rynku.  
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Przekształcenia ustrojowe dokonują się, zatem poprzez restrukturyzację podobnie 
interpretowaną, obejmując swoim zasięgiem ośrodki różnej rangi: centralne, regionalne i lokalne. 
Zadaniem badawczym tego opracowania jest ukazanie przemian funkcjonalnych jednego z 
lokalnych ośrodków, który monofunkcyjność zamienił w zróżnicowaną strukturę funkcjonalną. 
Współczesne zmiany zaistniały w oparciu o rozwój nowych form organizacyjnych. 
Szczególny wpływ na zainicjowanie zmian miał inkubator przedsiębiorczości i specjalna 
strefa ekonomiczna. Określenie znaczenia tych form dla przebiegu procesów przemian stało się 
także kolejnym zadaniem badawczym. Realizacja wyznaczonych celów została oparta o źródła 
empiryczne pochodzące z dokumentacji statystycznej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Euro-
Parku Mielec. 

Przebudowę systemu polskiej gospodarki podjęto we wszystkich sektorach. Priorytetowy 
kierunek zmian dotyczy przemysłu. Najtrudniej procesy modernizacyjne przebiegają w 
przemyśle ciężkim, a zwłaszcza paliwowo-energetycznym i hutniczym. Te gałęzie przemysłu 
były wiodące dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, tam też złożoność i stopień trudności 
ich zmian jest największy. Głównym celem reform, prowadzonych od 1989 roku, było 
doprowadzenie polskiego przemysłu ciężkiego do rentowności i zdolności konkurowania na 
wolnym rynku. Równie trudnym zadaniem okazały się być przekształcenia ośrodków 
przemysłowych monofunkcyjnych. Dla wielu ośrodków nieodległa jest wizja miasta 
poprzemysłowego powiązana z formowaniem się społeczeństwa poprzemysłowego. Podstawową 
zasadą podziału społeczno-przestrzennego na tym etapie pozostaje status ekonomiczny, 
jednakże czynnik wiedzy i wykształcenia zaczyna zyskiwać coraz większego znaczenia. 
Postępującej dezindustrializacji towarzyszy wzrost znaczenia informatyzacji oraz wiedzy i jej 
przetwarzania, które to czynniki stają się decydującą funkcją ekonomiczną i społeczną miasta 
(Węcławowicz 2007).  

Miastem, które do roku 1989 było ośrodkiem monokultury przemysłowej i zostało 
poddane głębokiej restrukturyzacji, jest Mielec. Mielec to miasto powiatowe położone w 
północno-zachodniej części województwa podkarpackiego w dolinie Wisłoki. Jest ono jednym 
z największych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej o bogatej i długiej 
tradycji. Mielec jest interesującym ośrodkiem ze względu na przemysłową przeszłość i 
obecne przekształcenia. W powszechnym postrzeganiu tego miasta najważniejsze są tradycje 
lotnicze. W piśmiennictwie dotyczącym historii przemysłu lotniczego znaleźć można opracowania 
Skrzypczaka (2001, 2004, 2008), Gosiewskiego (2008), Graniczkowskiego, Michockiego 
(2004). Autorzy tych prac wskazują na duże znaczenie Mielca w koncepcji rozwoju Centralnego 
Okręgu Przemysłowego w okresie międzywojennym XX wieku. 

Tradycje „uskrzydlania” Mielca sięgają drugiej połowy lat 20-tych XX wieku. W 1931 r. 
w Mielcu zostało otwarte lotnisko, które było jednym z trzech (po Sandomierzu i Nowym 
Targu) na terenach dawnej Wschodniej Galicji. Program budowy lotnisk przewidywał ich 
powstanie do celów cywilnych: sanitarnych, turystycznych czy pocztowych. To zapoczątkowało 
dalsze lokalizacje obiektów przemysłowych. W styczniu 1937 roku na terenach podmieleckich 
wsi: Cyranka, Chorzelów i Trzesń rozpoczęto w szybkim tempie budowę hal montażowych 
zakładów lotniczych. Ta inwestycja wprowadziła dalsze ożywienie gospodarcze Mielca i okolic. 
Lokalizowano tutaj przemysł zbrojeniowy. Duży był także wzrost liczby ludności: o ile w 
1931 roku Mielec liczył około 7 tys. mieszkańców, to na początku 1939 roku miasto przekroczyło 
liczbę 13 tys. osób. Także w maju 1939 roku rozpoczęto montaż pierwszych samolotów 
wojskowych i dokonano oficjalnego otwarcia zakładów. W okresie II wojny Polskie Zakłady 
Lotnicze włączono do niemieckiego koncernu lotniczego Ernst Henckel Flugzeugwerk pod 
nazwą „Flugzeugwerk”. Po wojnie ponownie uruchomiono zakład zmieniając w 1949 roku 
jego nazwę na Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. 
Utworzono w WSK  Ośrodek Konstrukcji Lotniczych, co zaowocowało wyprodukowaniem w 
Mielcu prototypu pierwszego w Polsce, całkowicie metalowego samolotu sportowego oraz 
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wielozadaniowego w wersjach: rolniczej, transportowej, pasażerskiej oraz sanitarnej (również 
stosowany do badań i pomiarów geofizycznych). Cała produkcja WSK była ukierunkowana 
na potrzeby rynku komunikacyjnego. Unikatową produkcją było wytworzenie w 1956 roku 
wagoników do kolejki linowej na Kasprowy Wierch, które wykorzystywano niespełna 50 lat. 
Preferując kierunek eksportowy w bardzo krótkim czasie wprowadzono do produkcji wózki 
golfowe „Melex”, początkowo wysyłane do USA. W okresie powojennym, w okresie 
gospodarki socjalistycznej Mielec stał się największym w kraju ośrodkiem przemysłu 
lotniczego. Ten przemysł był także impulsem rozwojowym dla całego miasta: wzrosła 
znacząco liczba ludności do 60 tys. mieszkańców, rozwinęła się infrastruktura i przestrzeń 
miejska, powstały komplementarne dziedziny produkcji. 
 
GOSPODARKA WOLNORYNKOWA I JEJ EFEKTY  
ZMIANY FUNKCJONALNE MIELCA 
 

W latach 90-tych XX w. WSK  „PZL-Mielec”, podobnie jak całą gospodarkę w Polsce, 
objęły mechanizmy gospodarki wolnorynkowej. W 1991 roku rozpoczął się proces restrukturyzacji 
głównego zakładu w Mielcu. Był to przełomowy okres dla takich jak Mielec ośrodków 
monokultury przemysłowej (Dziemikonowicz, Hausner, Szlachta, 2000). Pierwszy etap 
restrukturyzacji objawił się koncepcją powstania Agencji Rynku Pracy. Ostatecznie w 1992 r. 
powołano Agencję Rozwoju Regionalnego MARR, której akcjonariuszami byli: WSK „PZL-
Mielec”, Agencja Rozwoju Przemysłu, miasto Mielec, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, 
Komisja Zakładowa „Solidarność”. Była to jedna z pierwszych spółek akcyjnych na 
Rzeszowszczynie. Agencja Rozwoju Regionalnego skupiła się na potrzebie rozwijania przed-
siębiorczości mieszkańców miasta i regionu. W 1992 r. opracowano Program Restrukturyzacji 
Regionu Mieleckiego. Autorzy Programu opowiedzieli się za powołaniem w Mielcu inkubatora 
przedsiębiorczości, który uruchomiono pod koniec 1992 r. jako drugi w Polsce (Błaszkiewicz, 
Gan 1992).  

Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości nastąpił w latach 80-tych, gdy obok 
pojedynczych obiektów zaczęto tworzyć całe sieci pod patronatem dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych. Amerykański pomysł innowacyjnych firm kooperujących z macierzystą 
korporacją przyjął się z czasem w Europie Zachodniej. Inkubatory tworzone były przez 
władze regionalne i lokalne jako jedna z form rozwiązywania miejscowych problemów, przy 
wykorzystaniu nieczynnej infrastruktury. Ich funkcjonowanie wspierały ośrodki akademickie, 
w których naukowcy i studenci prowadzili badania a ich wyniki przekształcali w produkty 
rynkowe. W Mielcu Agencja MARR udostępniła bazę dla inkubatora przedsiębiorczości na 
okres 2 lat, niezależnym jednostkom, oferując wspólną infrastrukturę techniczną, socjalną i 
serwisową. Do końca wyznaczonego okresu każda z firm powinna osiągnąć całkowitą 
samodzielność by móc opuścić strukturę inkubatora. Jako pierwsze w obszarze mieleckiego 
inkubatora rozpoczęły działalność dwie firmy: AN-MARR Sp. z o o.- produkcja tekstyliów 
oraz SABOTER - produkcja zdrowotnego obuwia.  

Drugi etap restrukturyzacji – krok zmierzający do diametralnej zmiany kondycji miasta 
i regionu – przewidywał utworzenie specjalnego obszaru przemysłowego. Ta koncepcja 
pojawiła się już w Programie Restrukturyzacji Regionu Mieleckiego. Po trzech latach przygotowań 
powołano pierwszą w kraju Specjalną Strefę Ekonomiczną „Euro- Park” Mielec. Oficjalne 
otwarcie odbyło się 9 października 1995 roku. Lokalizacja pierwszej w Polsce Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w rejonie Mielca nie była przypadkowe, miała bowiem swoje społeczne 
i ekonomiczne uzasadnienie. O atrakcyjności lokalizacyjnej Mielca decydowało jego dogodne 
położenie komunikacyjne umożliwiające swobodny transport towarów i kontakty biznesowe. 
Przez miasto przebiegają dwa ważne szlaki drogowe: jeden na osi północ-południe (z Dębicy 
do Tarnobrzega), drugi na osi wschód-zachód (z Tarnowa do Kolbuszowej). 
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Rys 1. Miasto Mielec i SSE Euro-Park Mielec  (www.europark.com.pl) 

Fig. 1. Mielec and Special Economical Zone Euro-Park Mielec (www.europark.com.pl) 
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Łączność międzynarodową Mielec posiada dzięki autostradzie A-4 przebiegającej przez 
Dębicę (w odległości około 29 km od Mielca), która łączy Europę Zachodnią z Ukrainą, oraz 
drodze krajowej nr 9 relacji Radom-Barwinek (granica ze Słowacją), przebiegającej przez 
Kolbuszową w odległości około 28 km od Mielca. Sukcesywna rozbudowa sieci dróg 
miejskich umożliwia wykorzystanie powyższych atutów. Strefa mielecka, posiada także 
bocznicę kolejową, która połączona jest z ogólną siecią PKP. Ważną rolę w kontaktach SSE 
Euro-Park Mielec z krajem i światem odgrywa znajdujące się na terenie strefy lotnisko. 
Zajmuje ono powierzchnię 350 ha i posiada dwa pasy startowe, umożliwiające czarterową 
obsługę transportu pasażerskiego i cargo. 

Początkowo obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec obejmował 575 ha 
łącznie z lotniskiem. W 1997 roku został on powiększony do 627 ha o tereny do niej 
przylegające. Strefa mielecka, w odróżnieniu od innych powołanych później, posiadała zwartą 
lokalizację, gdyż została usytuowana na terenach należących poprzednio do przedsiębiorstwa 
państwowego, które w wyniku przekształceń ograniczyło znacznie obszar swojego działania. 
Od roku 2001 stała się strefą bardziej rozproszoną, ponieważ zaczęto włączać do niej 
podstrefy leżące w innych gminach. Obecnie łączny obszar strefy wynosi 786,8 ha. Jest ona 
zlokalizowana w 12 miejscowościach południowo-wschodniej Polski. Główna jej część 
znajduje się w Mielcu (604,50 ha).  

W latach 2001-2007 mielecka strefa została rozszerzona o podstrefy: Podstrefa Dębica (13 ha), 
Podstrefa Gorlice (21,1ha), Podstrefa Sanok (14 ha), Podstrefa Pustków (6,9 ha), Podstrefa 
Jarosław (14,3 ha), Podstrefa Leżajsk (58,4 ha), Podstrefa Laszki (4,4 ha), Podstrefa Zagórz (2,7 ha), 
Podstrefa Głogów Małopolski (38,1ha), Podstrefa Ostrów (4 ha), Podstrefa Lubaczów (5,4 ha). 

Główną szansą w pozyskiwaniu podmiotów gospodarczych jest rozwinięta wszechstronnie 
infrastruktura zapewniająca dostęp do wszystkich mediów niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, takich jak: energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, składowanie 
odpadów przemysłowych, odprowadzanie ścieków, sieć telekomunikacyjna, bocznica kolejowa, 
lotnisko, sieć dróg komunikacyjnych (Kry ńska 2000). 

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wymaga 
zezwolenia. Bez zezwolenia na terenie strefy mieleckiej mogą prowadzić działalność 
te podmioty, które przed jej ustanowieniem już ją tam prowadziły. SSE Euro-Park Mielec, 
podobnie jak wszystkie strefy ekonomiczne funkcjonujące na terenie Polski, oferuje inwestorom 
szereg ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy publicznej udzielanej przez państwo. 
Do momentu utworzenia w Mielcu specjalnej strefy ekonomicznej, w rejonie tym funkcjonowały 
wyłącznie firmy kontynuujące produkcję i działalność nawiązującą do profilu działalności 
dawnego WSK-PZL Mielec. 

Jednakże szansy na poprawę kondycji gospodarczej miasta i regionu należało szukać 
w rozwoju inicjatyw gospodarczych w innych dziedzinach, mogących zmniejszyć dotychczasową 
zależność od jednej gałęzi przemysłu i zbyt małego zróżnicowania branżowego. Powołanie w 
tym rejonie SSE EURO-PARK Mielec stało się więc niepowtarzalną szansą na przyciągnięcie 
podmiotów o nowych dziedzinach działalności, zdolnych zmienić dotychczasową strukturę 
branżową. 

W SSE Euro-Park funkcjonują przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą 
zarówno produkcyjną, jak i usługową. Udział firm usługowych w ogólnej strukturze podmiotów 
działających w strefie mieleckiej zmniejsza się na korzyść firm produkcyjnych. W roku 
2000 wskaźnik ten wynosił prawie 40%, a obecnie kształtuje się w granicach 20%. Pierwsze 
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydano w kwietniu 1996 r. Otrzymała 
je firma Amar Telecom. Rys. 2 prezentuje firmy działające na terenie strefy oraz rodzaj 
preferowanej przez nie działalności. 
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Rys. 2.  Struktura przemysłu w SSE Euro-Park Mielec  

(opracowanie własne na podstawie www.europark.com.pl) 

Fig. 2. The industrial structure in Special Economic Zone Euro-Park Mielec  
(own work based on www.europark.com.pl) 
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Rys. 3. Nowe miejsca pracy utworzone 
przez przedsiębiorców działających 
w SSE Euro-Park Mielec (opracowanie 
własne na podstawie danych ARP S.A.) 

Fig. 3. New jobs created by entrepreneurs 
operating in Special Economic Zone 
Euro-Park Mielec (own work based 
on the data ARP A.A.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Stopa bezrobocia w powiecie 
mieleckim w latach 1995-2006 i nowe 
miejsca pracy w SSE Euro-Park Mielec 
(opracowanie własne na podstawie 
danych ARP S.A. oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mielcu) 

Fig. 4. The unemployment rate in the 
district of Mielec in 1995-2006 and 
new jobs created in Special Economic 
Zone Euro-Park Mielec (own work 
based on the data ARP A.A. and the 
District Labour Office in Mielec) 
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W ciągu ostatnich 15 lat Mielec zmienił się z ośrodka przemysłowego monofunkcyjnego 
w ośrodek przemysłu o zróżnicowanej strukturze branżowej. Specjalna Strefa Ekonomiczna 
pozwoliła przezwyciężyć podstawową słabość lokalnej gospodarki, mianowicie jej skrajne 
uzależnienie od pojedynczego, dużego podmiotu gospodarczego. Dominująca branża lotnicza, 
ustępuje miejsca nowym dziedzinom działalności gospodarczej. Większość z nich jest zupełną 
nowością dla regionu i wprowadza dywersyfikację w dotychczasowej monokulturowej produkcji. 
 W strefie mieleckiej zdecydowana większość zakładów to przedsiębiorstwa małe, 
zatrudniające do 200 osób. Są to przeważnie firmy usługowe. Firm średniej wielkości zatrud-
niających powyżej 200 osób jest sześć. W strefie funkcjonują trzy bardzo duże firmy zatrudniające 
powyżej 1000 pracowników. Są to:  
1. LEAR CORPORATION POLAND Sp. z o o. - jest częścią grupy Lear Corporation, która 

jest największym światowym podwykonawcą wyposażenia samochodów. Firma rozpoczęła 
swoją działalność w 1998 roku, a obecnie zatrudnia w Mielcu ponad 2000 osób, 

2. BRW Sp. z o o. - jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się polskim przedsiębiorstwem, 
specjalizującym się w produkcji mebli. Wysoka jakość wyrobów, uzyskana dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokich kwalifikacji pracowników 
sprawiła, że w krótkim czasie firma stała się znaczącym producentem w branży meblarskiej 
dając zatrudnienie ponad 1600 osobom, 

3. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o o. - właścicielem 100% udziałów Spółki jest Sikorsky 
Aircraft Corporation. Są to największe zakłady lotnicze w Polsce, kontynuujące tradycję 
lotniczą w regionie południowo-wschodniej Polski, są wytwórcami popularnych na całym 
świecie samolotów rolniczych, lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, do zadań 
specjalnych oraz do szkolenia pilotów. Prowadzą również działalność produkcyjno-
handlową w zakresie wyrobów lotniczych własnej konstrukcji. Firma zatrudnia około 
1450 osób, w tym kadrę inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną o najwyższych 
kwalifikacjach zawodowych. 

Tworzenie miejsc pracy było jednym z podstawowych celów powołania SSE w Mielcu. 
Liczba nowych miejsc pracy w okresie prawie 15 lat funkcjonowania strefy wzrastała bardzo 
dynamicznie. Najniższy wzrost odnotowano w 2001 roku, powodem tego był fakt powstania 
innych stref ekonomicznych na terenie naszego kraju. Jednak już w 2002 roku udało się 
przekroczyć liczbę 7000 nowo utworzonych miejsc pracy, która zgodnie z planem miała być 
osiągnięta w latach 2006-2010. Stan zatrudnienia na koniec 2006 roku, wyniósł prawie12 tys. 
Nowe miejsca pracy powstałe w strefie stanowią 16% całkowitej liczby ludności aktywnej 
zawodowo w powiecie mieleckim, stawiają ją na pierwszym miejscu wśród wszystkich SSE 
powstałych w Polsce (rys. 3). Ciągły wzrost zatrudnienia w firmach SSE i w jej otoczeniu jest 
czynnikiem sprzyjającym obniżeniu stopy bezrobocia w powiecie mieleckim. Dynamikę 
zmian na lokalnym rynku pracy obrazuje rys. 4. 

Z perspektywy 15 lat funkcjonowania pierwszej polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
można z całą pewnością stwierdzić, że wpłynęła ona bardzo pozytywnie na mielecki rynek pracy. 
Dzięki utworzeniu prawie 12 tys. nowych miejsc pracy w samych tylko firmach z SSE oraz 
efektom mnożnikowym towarzyszącym rozwojowi strefy, nastąpiło znaczące obniżenie stopy 
bezrobocia w Mielcu i w całym powiecie. Duża liczba miejsc pracy w wielu różnych, często 
nowych dla miasta branżach doprowadziła do dywersyfikacji struktury przemysłowej miasta 
i przezwyciężenia jego monokulturowego charakteru. Aktualnie mielecki rynek pracy jest 
znacznie bardziej zróżnicowany i stabilny, w przeciwieństwie do sytuacji z lat 90-tych.  

Nowe miejsca pracy powstałe w SSE Euro-Park Mielec posiadają główne cechy: 
miejsca pracy głównie dla ludzi młodych, średnia wieku pracowników 31,5 lat; odsetek 
kobiet pracujących w firmach SSE przekracza 1/3; połowa pracowników posiada co najmniej 
średnie wykształcenie; brak związków zawodowych. Zdecydowana większość pracowników 
rekrutowana jest z lokalnego rynku pracy (Domański 2005). 
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Rys. 5. Struktura miejsc pracy powstałych dzięki efektom mnożnikowym funkcjonowania 
 nowych przedsiębiorstw w SSE Euro-Park Mielec (www.europark.com.pl) 

Fig. 5. The structure of jobs created through the multiplier effects of the operation 
of new businesses  in Special Economic Zone Euro-Park Mielec (www.europark.com.pl) 

 
Strefa daje możliwość nabycia lub zmiany kwalifikacji, jest szansą dla młodych ludzi, 

którzy stanowią większość wśród pracowników firm działających w SSE. Świadczy o tym niska 
średnia wieku pracowników SSE Euro-Park Mielec, wynosząca 31,5 lat. Zważywszy na 
przemysłowy charakter mieleckiej strefy ekonomicznej zaskakująco wysoki jest też odsetek 
pracujących tam kobiet, które stanowią przeszło jedną trzecią zatrudnionych. Połowa pracowników 
strefy posiada przynajmniej średnie wykształcenie. Fakt braku związków zawodowych świadczy 
o dominującej pozycji pracodawców na lokalnym rynku pracy, ale ta sytuacja powoli się 
zmienia, gdyż w zakresie wybranych specjalności doszło do równowagi, czy nawet niedoboru 
podaży siły roboczej. Bardzo ważne znaczenie dla mieszkańców powiatu mieleckiego ma fakt, że 
zdecydowana większość pracowników strefy wywodzi się z lokalnego rynku pracy, o czym 
świadczy wysoki stopień domknięcia rekrutacji kadry w obrębie powiatu (84%). 

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą oddziałuje na podmioty 
funkcjonujące w jego otoczeniu. Rozwój aktywności gospodarczej na danym obszarze wpływa 
pozytywnie na poziom dochodów i zatrudnienia podmiotów działających w sąsiedztwie. 
Podmioty prowadzące działalność w strefie mieleckiej generują nowe miejsca pracy w jej 
otoczeniu zarówno bliższym jak i dalszym. W świetle wyników badań, każde 1000 nowych 
miejsc pracy, stworzonych w zakładach produkcyjnych działających w SSE w Mielcu, 
przyczyniło się do powstania dalszych, co najmniej 350 nowych miejsc pracy w otoczeniu 
lokalnym poza strefą. Przyjmując najbardziej ostrożne założenia, można stwierdzić, że strefa 
ekonomiczna w Mielcu poprzez zaopatrzenie firm SSE w wyroby i usługi oraz zaspokajanie 
potrzeb konsumpcyjnych ich pracowników, wygenerowała 3126 miejsc pracy na terenie 
powiatu mieleckiego. W skali całej Polski, firmy inwestujące w SSE Euro-Park Mielec 
odpowiedzialne są za istnienie około 5000 miejsc pracy (Domański 2005).   
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Przykład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec pokazuje jak wielkie 
znaczenie dla zdynamizowania rozwoju gospodarczego miasta i regionu może mieć 
efektywnie działająca strefa ekonomiczna. W chwili obecnej Mielec umocnił swą pozycję na 
tle innych ośrodków Polski południowo-wschodniej. Jeśli dotychczasowe trendy zostaną 
utrzymane, miasto ma szansę uchodzić za subregionalny ośrodek wzrostu gospodarczego. 
Funkcjonowanie strefy mieleckiej zaprzecza pojawiającej się tezie, że obszary uprzywilejowane 
tworzą izolowane od otoczenia enklawy.  
 
WNIOSKI 

Mielec posiada ogromne perspektywy rozwoju. Władze Mielca we współpracy z gminami 
sąsiednimi, samorządem powiatowym oraz wojewódzkim zamierzają zrealizować szereg 
działań by przywróć równowagę społeczną, podnieść wartość turystyczną i gospodarczą 
zdegradowanych obszarów oraz poprawić warunki życia mieszkańców. Dokumentem 
określającym kierunki rozwoju miasta Mielca jest „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta Mielca”. Działania strategiczne podejmowane przez władze lokalne prowadzić mają 
do stałego przekształcania miasta w zwartą i sprawnie funkcjonującą strukturę lokalną zarówno 
w zakresie jakości życia, prowadzenia działalności gospodarczej jak i dostępu do dóbr kultury, 
a w kolejnym etapie w strukturę subregionalną (Prusek 2001). 

Mielec - jako jedno z miast województwa podkarpackiego wykazuje dużą aktywność 
w zakresie współpracy międzynarodowej. Szczególnie w miarę normalizowania się stosunków 
między Polską a Ukrainą, współpraca ta rozszerza się o firmy produkcyjne, handlowe oraz 
przedsiębiorstwa komunalne.  

Atutem Mielca dla obecnych i potencjalnych nowych inwestorów pozostanie pozytywny 
wizerunek sprzyjających inwestorom instytucji lokalnych. Istotne będzie podtrzymanie 
konkurencyjności miasta w zakresie dostępności przygotowanych pod inwestycje terenów o dobrej 
infrastrukturze, a także dbałość o rozwój miejscowych zasobów kadry kwalifikowanej.  

Dynamika rozwoju Mielca i regionu przebiegała stopniowo. Punktem zwrotnym w rozwoju 
miasta stało się powołanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Spełniła ona 
podstawowy, w świetle zapisów ustawy, cel ustanowienia stref ekonomicznych w Polsce, 
mianowicie ustabilizowała i zdynamizowała rozwój gospodarczy miasta i jego najbliższego 
otoczenia. Dzięki SSE nastąpiło uporządkowanie sytuacji własnościowej, rozbudowa infrastruktury 
i zagospodarowanie nieruchomości. Strefa rozwijając się na terenach upadającego zakładu 
lotniczego, nie tylko utrzymała, ale i rozszerzyła tereny przemysłowe w mieście. Nowe 
inwestycje uatrakcyjniły krajobraz przemysłowy Mielca, dzięki czemu dominują w nim nowe 
i zmodernizowane, atrakcyjne architektonicznie obiekty. Istotny jest również społeczny 
wymiar roli SSE na rynku pracy, jako instytucji dającej mieszkańcom nadzieję na przyszłość.  

Mielec należy do nielicznych monofabrycznych ośrodków przemysłowych w Polsce, 
który nie tylko wyszedł z głębokiego kryzysu początku lat 90, ale na dodatek uzyskał nowe 
podstawy rozwoju. Miasto i większość otaczających go gmin wiejskich charakteryzuje od 
1995 roku ponadprzeciętny wzrost gospodarczy. Mielec przyciągnął więcej kapitału zagranicznego 
niż stolica województwa podkarpackiego - Rzeszów. Rozwój Mielca jest szczególnie 
widoczny na tle innych ośrodków przemysłowych w Polsce południowo-wschodniej. 

W ciągu ostatnich piętnastu lat Mielec zmienił się w ośrodek o zróżnicowanej strukturze 
branżowej. Nadal pozostaje miastem przemysłowym, ale jego sytuacja ekonomiczna nie jest 
już determinowana przez jedno przedsiębiorstwo. Na terenie Mielca rozwinęły swoją działalność 
przedsiębiorstwa o różnym profilu produkcji, m.in. drzewnym, meblarskim, elektrycznym, 
elektronicznym, samochodowym, wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Przedstawione w artykule przemiany ośrodka monofunkcyjnego znakomicie charakteryzują 
osiągnięcia pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która powstała właśnie w Mielcu. 
Nowa forma organizacji produkcji w polskiej przestrzeni przemysłowej zaowocowała 
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wzrostem nowych miejsc pracy, powstaniem nowych branż czy wreszcie ożywieniem 
gospodarczym bliskiego otoczenia i zainicjowaniem przedsiębiorczości mieszkańców. Mielec 
stal się modelowym przykładem nowej organizacyjnej jakości. 
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Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R. Tourism and sustainable development. The environment, being a 
system built up of biotic and abiotic factors between which continuous interactions occur, is subject to effects of 
human activities. Worrying signs of the influence of tourism on the environment compel appropriate ways of 
functioning and directions of its development. Anthropopressure is a phenomenon that should be controlled and 
economic activities of man should be subject to the principles of sustainable development.  

Ниткцегич-Яновска А., Шромэк А.Р. Туризм и устойчивое развитие. Среда, как система, состоящая из 
взаимодействующих природных и антропогенных факторов, подвержена влиянию деятельности 
человека. Тревожные проявления влияния туризма на среду предопределяют необходимость 
функционального регулирования туристического сектора и контроля направлений его развития. 
Антропогенное воздействие должно быть контролируемым, а хозяйственная активность согласована с 
принципами уравновешенного развития территорий. 
 
Słowa kluczowe:  ekorozwój, ekopolityka, gospodarka turystyczna 
 
 
WPROWADZENIE 

 
Środowisko przyrodnicze jest podstawą zarówno bytu, jak i działalności gospodarczej 

człowieka. Rozwój społeczno-gospodarczy każdego regionu uwarunkowany jest zatem między 
innymi istnieniem odpowiednich zasobów naturalnych, które mogą być wykorzystywane. 
Znaczenie roli środowiska, jaką wywiera ono na rozwój społeczeństw, wzbudza dyskusję w 
różnych kręgach naukowych i można podzielić je na dwie zasadnicze grupy stojące w opozycji w 
stosunku do siebie określone jako: determinizm geograficzny (polegający na przecenianiu roli 
środowiska, co szkodzi prawdziwej, naukowej analizie zjawisk społecznych) oraz indeterminizm 
(nihilizm) geograficzny (teoria niedoceniania, wręcz negowania wpływu środowiska; taka 
postawa może prowadzić do katastroficznych skutków gospodarczych i społecznych) (Podstawy... 
1997, Mazur  2008). 

W przypadku rozważań roli jaką pełni środowisko geograficzne dla rozwoju turystyki, 
bliższa wydaje się być koncepcja determinizmu geograficznego, gdyż środowisko samo w sobie 
jest zarówno walorem turystycznym, jak i bardzo istotnym elementem wpływającym na 
atrakcyjność turystyczną. Z drugiej jednak strony, dzięki różnym rozwiązaniom technicznym 
i pomysłowości współczesnych przedsiębiorców, można podać w turystyce przykłady atrakcji 
turystycznych powstałych w nieprzyjaznym lub/i mało atrakcyjnym środowisku np. kopalnie 
zabytkowe w centralnej części województwa śląskiego. Jednak należy pamiętać, iż każda 
działalność człowieka, także ta turystyczna powoduje przekształcanie poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego, co może skutkować utratą ich wartości i przydatności 
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do dalszego gospodarowania (Jędrzejczyk 1995, Kamieniecka 1998a,b, Meyer 2004, Nitkiewicz-
Jankowska 2010, Zaręba 2010). Celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonego 
rozwoju oraz możliwości jej wdrażania do gospodarki turystycznej. 
 
IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
 

Idea zrównoważonego rozwoju wzięła swój rodowód wraz z początkiem kształtowania 
się prawa ochrony środowiska na świecie. Ochrona środowiska jako problem o zasięgu 
ogólnoświatowym po raz pierwszy poruszony został podczas obrad XXIII Sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3 grudnia 1968 r. pod hasłem „Człowiek i środowisko”. 
Na zgromadzeniu podpisano rezolucję, na mocy której zobligowano Sekretarza Generalnego 
ONZ U’Thanta do przygotowania specjalnego raportu o stanie środowiska (Paczuski 2000). 
Raport U’Thanta z 26 maja 1969 r. zawiera informacje dotyczące zagrożeń środowiska 
naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień globalnej potrzeby ochrony a także 
zalecenia dotyczące problemów związanych z zorganizowaniem konferencji 16 czerwca 1972 r. 
w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia” (Człowiek ... 1969). Tematyka konferencji 
w Sztokholmie w 1972 r. była określona w raporcie U’Thanta a zagadnienia ochrony 
środowiska podniesione zostały na niej do rangi podstawowej funkcji każdego państwa. Po raz 
pierwszy również posługiwano się na konferencji terminem „polityka ochrony środowiska”. 
Konsekwencją tejże konferencji było opracowanie tzw. „Deklaracji Sztokholmskiej”, która 
zawiera 26 zasad funkcjonowania człowieka w środowisku. Zasady te dotyczą m.in. konieczności 
dbałości o dobra naturalne czy współpracy międzynarodowej w zakresie problemów związanych 
z ochroną środowiska (Ostaszewska, Wrzosek 1995, Paczuski 2000, Ciechanowska-McLean 
2001, Janikowski 2004). W Zasadach Deklaracji Sztokholmskiej można dopatrywać się już 
pierwszych elementów wskazujących na potrzebę opracowania pewnej idei korzystania ze 
środowiska przy współudziale zarówno polityki w państwie, sektorów gospodarczych, 
społeczeństwa oraz współpracy między poszczególnymi państwami. Idea ta określona później 
została mianem „idei zrównoważonego rozwoju”. 

 Termin „zrównoważony rozwój” najprawdopodobniej po raz pierwszy pojawił się w 
1980 r. w Światowej Strategii Ochrony Przyrody, a właściwy sens i znaczenie (położenie 
nacisku na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi, na trwały i pozostający w równowadze 
współczesny rozwój, przy zagwarantowaniu następnym pokoleniom możliwości swobodnego 
wyboru) określono w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji w sprawie Środowiska i Rozwoju 
(Jalinik  2002).  

Przełomowym krokiem w powstawaniu koncepcji ekorozwoju miała być, konferencja 
„Środowisko i rozwój” w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku – tzw. Szczyt Ziemi, gdzie 
powołano m.in. Deklarację z Rio w Sprawie Środowiska i Rozwoju, Agendę 21 i deklarację o 
Ochronie Lasów (Jankowski, Nitkiewicz-Jankowska 2004). Głównym celem Deklaracji z Rio 
jest stworzenie pewnych zasad i form współpracy międzynarodowej polegającej na sprawiedliwym 
partnerstwie w działaniach chroniących integralność całego środowiska i możliwości jego 
rozwoju (Ciechanowska-Mclean 2009).  

Definicji „zrównoważonego rozwoju” w XX wieku powstało wiele. Chcąc ujednolić to 
określenie należy pamiętać o jego złożoności, zatem można powiedzieć, że „zasada 
zrównoważonego rozwoju” często określana jako „ekorozwój” (są różne podejścia do tej 
kwestii, niektórzy uważają iż ekorozwój mieści się w zrównoważonym rozwoju, inni twierdzą 
odwrotnie, a trzecia, najliczniejsza grupa traktuje te dwa terminy jako synonimy) to:  

- zespół wszystkich działań, które poprawiają warunki życia człowieka na Ziemi, nie 
powodując degradacji środowiska przyrodniczego,  

- szereg działań polegających na prowadzeniu wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii 
z przyrodą w taki sposób, aby nie spowodować nieodwracalnych zmian w żywej 
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przyrodzie oraz nie umniejszając możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia 
swoich potrzeb (Jankowski, Nitkiewicz-Jankowska 2004), 

- taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń (Ustawa ... 2001). 

Wspólnymi elementami (paradygmatami) pojawiającymi się w istniejących definicjach 
ekorozwoju są: 1/ - ekorozwój jest typem rozwoju społeczno-gospodarczego – jest realizowany 
przez człowieka i przebiega w technosferze, która musi być traktowana jako część środowiska 
przyrodniczego; 2/ ekorozwój jest koncepcją międzypokoleniową – może być realizowana 
tylko przy zachowaniu równowagi w uwzględnianiu potrzeb przyszłych pokoleń z potrzebami 
współczesnych mieszkańców Ziemi; 3/ ekorozwój jest procesem integrującym wszelkie 
działania człowieka; 4/ ekorozwój powinien prowadzić do maksymalnego zrównania 
możliwości zaspokajania potrzeb wszystkich ludzi (Kistowski 2003). 

Rozwój zrównoważony powinien zatem posiadać trzy zasadnicze cechy rozwoju, a 
mianowicie: 1/ zrównoważoność – utrzymanie właściwych proporcji struktury rozwoju, a także 
zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami obecnych  i przyszłych pokoleń; 2/ trwałość – 
w aspekcie ekonomicznym (oznacza wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zachowaniu podstaw 
tego wzrostu w przyszłość), społecznym (stworzenie określonych warunków niezbędnych do 
zaspokojenia potrzeb ludzkich) i ekologicznym (trwałe zachowanie kapitału naturalnego); 
3/ samopodtrzymywanie się rozwoju – polegające na stworzeniu rezerw i bodźców do 
dalszego rozwoju oraz minimalizowanie ryzyka wewnętrznych zaburzeń ograniczających lub 
uniemożliwiających dalszy rozwój (Poskrobko 1998, Zarządzanie ... 2005). 

Proces przenikania się zasad ekorozwoju do praktyki, a więc wykorzystywanie idei 
zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach gospodarczej działalności człowieka 
następuje już od kilkudziesięciu lat, jednak proces ten jest długotrwały, a jego implementacja 
przebiega z różną intensywnością. 
 
TURYSTYKA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
 

Turystyka ma doskonałe predyspozycje, aby stać się stymulatorem zrównoważonego 
rozwoju kraju czy regionu (Kamieniecka 1998a). To właśnie ten rodzaj aktywności 
gospodarczej człowieka, czerpiąc bezpośrednio z walorów przyrodniczych, winien mieć 
ogromne znaczenie i odegrać ważną rolę w praktyce proekologicznego zarządzania 
środowiskiem. Wzrost świadomości ekologicznej, przy braku odpowiedniego wykorzystania 
turystyki, powoduje postrzeganie jej jako czynnika negatywnego oddziaływania na przyrodę 
(Jankowski, Nitkiewicz-Jankowska 2004).  

Celem pełnego wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce, należałoby 
przeprowadzić ekologizację produktu turystycznego, kadr turystyki oraz regionów turystycznych. 
Ekologizacja w tych trzech grupach winna polegać między innymi na: promowaniu produktów 
przyjaznych środowisku, współuczestniczeniu w edukacji ekologicznej społeczeństwa, 
rozwoju zgodnym z predyspozycjami naturalnymi, przestrzeganiu granic rozwoju wyznaczonych 
pojemnością środowiska na zanieczyszczenie, kreowanie zielonego rynku pracy, wspomaganie 
ekonomiczne regionów, w celu zatrzymania dochodów w miejscu wytwarzania usług 
turystycznych (Kamieniecka 1998a).   

Ekopolityka w turystyce stanowić może odzwierciedlenie zasad ekorozwoju na 
poziomie lokalnym, polegającym m.in. na proekologicznym rozwoju gospodarczym gmin, 
stworzeniu instrumentów ekologizacji funkcji gospodarczych obszarów związanych z 
turystycznym użytkowaniem ich zasobów. Przez realizację zasad ekorozwoju w turystyce, 
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należałoby zmienić wizerunek Polski, jako kraju borykającego się z szeroko rozumianymi 
problemami ochrony środowiska (Kamieniecka 1998b), a pomocne w tym celu są takie 
rodzaje turystyki jak:  turystyka wiejska, ekoturystyka, agroturystyka (a nawet turystyka 
miejska oraz turystyka kwalifikowana). Te rodzaje turystyki obejmują różne formy aktywności 
turystycznej i stanowią alternatywę dla masowych wyjazdów turystycznych i określane są 
często turystyką alternatywną. Dokładniejsze jej omówienie wymaga wyjaśnienia pojęcia 
„ turystyka alternatywna” , które to G. Cazes (Kruczek, Kurek, Nowacki 2006) przypisał do 
jej sześciu elementów: 

1. decyzja pojedynczego turysty o podróży i jej przebiegu; motywem podróży jest 
zaspokojenie oryginalnych aspiracji; można zaliczyć tu liczne formy turystyki 
aktywnej i sportowej oraz inne 

2. podróże turystów, którzy nie chcą być traktowani jak klienci, konsumenci czy 
użytkownicy 

3. wyjazdy do specyficznych (pionierskich, dziewiczych lub niezbadanych) miejsc 
docelowych 

4. korzystanie z oryginalnych form zakwaterowanie np. hoteliki rodzinne i pensjonaty, 
ośrodki wakacyjne, gospody i obozowiska wiejskie itp. 

5. organizatorzy podróży i ich najważniejsi partnerzy, którzy specjalizują się w orga-
nizowaniu „wyrafinowanych” podróży na zamówienie 

6. typ kontaktu ze środowiskiem recepcyjnym. 

Zdaniem Medlika  (1995), turystyka alternatywna odnosi się do tych rodzajów i form 
turystyki, których głównym celem jest uniknięcie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego 
oddziaływania społecznego, kulturowego i ekologicznego. Określana jest ona również jako: 
odpowiednia, zielona, odpowiedzialna, łagodna czy zharmonizowana. Turystyka alternatywna 
poszukuje nowych, ambitniejszych form wypoczynku i wrażeń i jest szeroko dostępna (Kruczek, 
Kurek, Nowacki 2006). W świetle przytoczonej definicji turystyką alternatywną stać się 
mogą te rodzaje turystyki, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Turystyka zharmonizowana natomiast, posiada większy zasięg terytorialny w porównaniu z 
turystyką alternatywną, gdyż w długim okresie pozostaje w harmonii ze środowiskiem, 
zgodnie z podstawowymi potrzebami przyszłych pokoleń i określonymi potrzebami 
współczesnych (Medlik  1995). Ten rodzaj ruchu turystycznego może stanowić ważny 
element rozwoju turystyki na obszarach nowych, dotąd nie wykorzystywanych turystycznie. 
Dzięki innowacyjnemu podejściu, mogłaby również przyczynić się do odnowienia oferty w 
miejscach rozwiniętych turystycznie. Turystykę wiejską, agroturystykę czy ekoturystykę 
można określić zatem mianem turystyki alternatywnej, zharmonizowanej czy łagodnej. 

Turystyka wiejska została zdefiniowana przez Wiatrak  (2000), jako całokształt 
gospodarki turystycznej na terenach wiejskich, związanej wiejską przestrzenią rekreacyjną. 
Medlik (1995) turystykę wiejską określił jeszcze bardziej ogólnie, jako ten rodzaj turystyki, 
który wykorzystuje gospodarstwa wiejskie. Turystyka wiejska stanowi trudny do jednoznacznego 
zdefiniowania  rodzaj turystyki, ze względu na następujące problemy: 

• turystyka w miastach i miejscowości wypoczynkowych nie ogranicza się do obszarów 
miejskich, ale rozszerza się, poprzez wycieczki na tereny wiejskie, 

• obszary wiejskie same w sobie są trudne do zdefiniowania, 
• nie każdy rodzaj turystyki na terenach wiejskich ma ściśle wiejski charakter, 
• rozwinęły się odmienne formy turystyki wiejskiej, 
• same obszary wiejskie podlegają złożonemu procesowi zmian, 
• turystyka wiejska jest działalnością złożoną i wieloaspektową (Majewski, Lane 2003). 
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Podsumowując można stwierdzić, iż turystyka na terenach wiejskich rozwija się dzięki 
występujących zasobom naturalnym, historycznym i kulturalnym danego obszaru. 
Nieodzownym elementem jest zaangażowanie różnych podmiotów spośród miejscowej 
ludności oraz korelacji pomiędzy rozwojem turystyki a pozostałymi aspektami rozwoju 
zarówno społeczności, jak i gospodarki (ta korelacja wskazuje bezpośrednio na niezbędne 
elementy ekorozwoju). Odchodzenie od ośrodków wypoczynkowych w podróżach turystycznych, 
rozwój technologii, współczesne środki masowego przekazu oraz zaakceptowanie turystyki 
przez ludność obszarów wiejskich, powoduje, że turystyka wiejska cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W swej najczystszej postaci winna ona być organizowana na obszarach 
wiejskich i odosobnionych, powinna wiązać się z niepowtarzalnymi atutami, polegającymi na 
małej skali przedsiębiorstw, otwartej przestrzeni, kontakcie z przyrodą albo jej bliskością oraz 
dziedzictwie tradycyjnych społeczności i zwyczajach pracy. Należy także rozwijać ją z 
ekonomicznego punktu widzenia na małą skalę oraz powiązać z przedsiębiorstwami 
rodzinnymi. Atrakcyjność tego rodzaju turystyki związana jest z dużą różnorodnością, ze 
względu na środowisko, gospodarkę, historię i miejsce (Gaworecki 2003). Turystyka wiejska, jak 
każda działalność człowieka, może generować zarówno korzyści, jak i straty ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe. Jak trafnie zauważyli Majewski, Lane (2003), terenom wiejskim 
zagraża zjawisko szeroko rozwijanej, niekontrolowanej i źle zarządzanej turystyki. Stąd 
wyłania się potrzeba jej zrównoważonego rozwoju na tych szczególnych terenach. 

Jednym z rodzajów turystyki wiejskiej jest agroturystyka, która zdaniem Sikory (1999) 
związana jest z pobytem w gospodarstwie wiejskim i dotyczy różnych form spędzania czasu 
wolnego i usług turystycznych świadczonych w obrębie gospodarstwa rolnego. Agroturystykę 
należy łączyć z rolnictwem, gdyż jest to przedsięwzięcie turystyczne podejmowane przez 
rolników na bazie własnych zasobów produkcji i pracy. Na ogół należy do przedsięwzięć 
prowadzonych na małą skalę uwzględniającą walory okolic wiejskich. Głównym motorem 
rozwoju jest poszukiwanie przez producentów rolnych dodatkowych źródeł dochodu. 
Agroturystyka to również kreowanie nowych funkcji współczesnej wsi. Rozwój agroturystyki 
w dobie restrukturyzacji polskiej wsi odzwierciedla interesy ekonomiczne i socjalne trzech 
grup ludności, a mianowicie: ludności miejskiej – zaspokaja potrzeby spokojnego, zdrowego i 
taniego wypoczynku; rolników – dodatkowe źródło dochodów oraz wspólnoty wiejskiej 
(gminy, wsi) – podnosi jej zamożność oraz wzbogaca w środki finansowe budżet samorządowy. 

Organizacja agroturystyki może przybierać różnorodne formy, biorąc pod uwagę 
zakwaterowanie, można mówić o jej dwóch typach: zakwaterowanie z obsługą bezpośrednio 
w gospodarstwie rolnym lub jego pobliżu oraz  zakwaterowanie na terenach należących do 
gospodarstwa (Gaworecki 2003).  

Naturalną bazą rozwojową agroturystyki są walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
co sprawia, że ma ona szczególne predyspozycje do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju 
(Jalinik  2002). Jednak należy pamiętać, że z rozwojem agroturystyki, korzyściami gospodarczymi, 
społecznymi oraz ekologicznymi jakie dostarcza, należy wiązać także pewne zagrożenia 
(zarówno gospodarcze, społeczne oraz ekologiczne). Agroturystyka wyraźnie nawiązuje do 
zasad zrównoważonego rozwoju stanowiąc pokrewną dyscyplinę do ekoturystyki. 

Ekoturystyka odbywa się najczęściej na obszarach cennych przyrodniczo, zatem o 
najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a jej uczestnikami są ludzie o dużej 
świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Ekoturystyka, w literaturze określana 
jest również, jako turystyka: zielona, przyrodnicza, łagodna, odpowiedzialna (Geoekologia ... 
2004) czy ekoetnoturystyka. Amerykańskie Stowarzyszenie Ekoturystyczne zdefiniowało 
ekoturystykę jako świadomą podróż do naturalnych miejsc przyrodniczych, która z jednej 
strony pomaga chronić środowisko naturalne, a z drugiej strony podtrzymuje dobrobyt 
lokalnych mieszkańców. Wyodrębnia się trzy podstawowe cechy ekoturystyki wyróżniające 
ją od innych form podróżowania: 1/ aktywne i dogłębne zwiedzania obszarów o wybitnych 
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walorach przyrodniczych i kulturowych; 2/ pilnuje harmonii ekosystemów przyrodniczych i 
odrębności kulturowej lokalnych społeczności; 3/ dostarcza środków finansowych skutecznej 
ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści 
ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej (Zaręba 2010). 

Ekoturystyka może być rozwijana w turystyce: kwalifikowanej, krajoznawczej, 
wypoczynkowej czy przygodowej, pod warunkiem przestrzegania zasad zrównoważonego 
rozwoju i nie ingerowanie w naturalne ekosystemy. Klasyfikacja form ekoturystyki, dokonana 
przez Zarębę (2010), przedstawia się następująco: 

• ekoturystyka aktywna: wędrówki i wspinaczki wysokogórskie, wędrówki piesze, 
wycieczki rowerowe, wycieczki kajakowe i wycieczki łodziami, spływy pontonami, 
rejsy i wyprawy żeglarskie, wycieczki konne, wycieczki w karawanie wielbłądów, 
wędrówki na nartach biegowych i turystycznych, zimowe wędrówki piesze, wyprawy 
nurkowe, 

• wyprawy faunistyczne: wyprawy w celu obserwacji, fotografowania, rysowania, 
malowania, nagrywania odgłosów zwierząt, 

• wyprawy florystyczne:  wyprawy w celu obserwacji, fotografowania, rysowania, 
malowania itp. roślin i grzybów 

• wyprawy kulturowe i etnograficzne: wędrówki piesze lub objazdowe po zabytkach 
etnograficzno-kulturowych regionu; wycieczki po szlakach dziedzictwa specjalnie 
przygotowanych i oznaczonych, łączących największe atrakcje kulturowe, historyczne 
i przyrodniczo-krajobrazowe regionu; pobyt w wioskach i centrach kultury różnych 
grup etnicznych i poznawanie ich tradycji; wyjazdy na festiwale i imprezy kulturalno-
folklorystyczne; wycieczki edukacyjne; wyjazdy w celu pracy społecznej w terenie; 
praca społeczna dla ochotników połączona z możliwością zwiedzania danego kraju lub 
regionu; turyści-ochotnicy uczestniczą w badaniach prowadzonych przez naukowców 
w terenie; wyprawy geologiczne, astrologiczne; wyprawy przyrodniczo-przygodowe. 

Zestawienie to bardzo wyraźnie obrazuje w ilu różnych rodzajach i formach turystyki 
może być realizowany zrównoważony rozwój. Ekoturystykę można byłoby zatem nazwać 
zbiorem tych form ruchu turystyczny, dzięki któremu następuje bliższe poznanie środowiska 
przez człowieka oraz takie jego turystyczne wykorzystanie, które nie powodowałoby 
negatywnych skutków, a wręcz przeciwnie mogłoby przyczynić się do ochrony niektórych 
jego elementów. 

Ekoturystyka jest takim rodzajem turystyki, który może występować nie tylko na 
obszarach wiejskich, ale równie w miastach, może być formą aktywnego lub bardziej 
pasywnego wypoczynku, a istniejące w niej elementy kulturowe oraz krajoznawcze, 
pozwalają na zaistnienie w wielu różnych rodzajach turystyki. 
 
WNIOSKI 
 

Środowisko jako system składający się z czynników biotycznych i abiotycznych, 
pomiędzy którymi zachodzą ciągłe interakcje, podlega wpływom działalności człowieka. 
Niepokojące objawy oddziaływania człowieka na stan środowiska naturalnego wymusiły na 
początku XX w. na forum międzynarodowym konieczność prowadzenia wspólnych działań 
zgodnie z kształtującą się koncepcją zrównoważonego rozwoju.  

Turystyka, która na dzień dzisiejszy jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi 
gospodarki światowej i w związku z bliskimi jej powiązaniami, a wręcz uzależnieniem od 
walorów naturalnych, także winna wdrażać tą ogólnoświatową koncepcję. Antropopresja 
turystyczna, winna być zjawiskiem kontrolowanym, a aktywność gospodarcza człowieka 
powinna podlegać zasadom zrównoważonego rozwoju. 
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Społeczeństwo przełomu XX/XXI w. stanowi grupę bardzo wymagających klientów, 
którzy w pogoni za życiem doczesnym posiadają ogromną potrzebę odpoczynku w otoczeniu 
cichym, czystym i przyjaznym do wypoczynku (Alejziak  1999). Stąd też proekologiczne 
produkty turystyczne, czy turystyka alternatywna cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
Zatem istnieją szansę na zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarki turystycznej na stan 
środowiska przyrodniczego. 

Reasumując można wskazać na cele turystyki zrównoważonej, do których przede 
wszystkim należą: 1/ zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego; 2/ przewaga 
konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej; 3/ jakość życia mieszkańców (Niezgoda 2006). 

Istnieje kilka rodzajów turystyki (turystyka wiejska, agroturystyka czy ekoturystyka), 
które w naturalny sposób mogą koncepcję ekorozwoju zastosować i praktykować z dobrymi 
efektami. Można zatem postawić tezę, iż w turystyce przy odpowiedniej organizacji i 
zarządzaniu ekorozwój może nie tylko zafunkcjonować, ale także przyczynić się do 
wymiernych efektów.  
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Radosz J. Topoclimate of Katowice against a background of the geographical environment characteristics. 
The paper focuses on the presentation of topoclimatic differentiation within administrative boundaries of 
Katowice city. Basing on archival cartographic materials graphic presentation of topoclimatic units distribution 
was made (fig. 1). Every unit, being peculiar ecosystem, was characterised basing on subject literature within the 
scope of value of albedo index (tab. 1), which diversifies the size of radiation balance. In further part of this 
paper the influence of ecosystems on seasonal course of heat balance elements as a result of convection, 
condensation and conduction and mutual relations between them (tab. 2) were shown. On the base of the 
Bowen’s ratio classes of heat balance structure (tab. 3, 4), and in the further order their spatial  distribution (fig. 2) 
were presented.  
 
Радош Й. Топоклиматические условия г. Катовице на фоне географической среды. Цель статьи – выявить 
топоклиматическую дифференциацию в чертах г. Катовице. На основании архивных картографических 
материалов представлено размещение топоклиматических единиц (рис. 1). Каждая из них, как своеобразная 
экосистема, охарактеризована – на основании литературных источников – по величинам коэффициента 
альбедо (тaб. 1), дифференцирирующего величину сальда излучения. Выявлено влияние экосистем на 
периодический ход элементов обмена тепла вследствие конвекции, конденсации, проводимости, а также 
на отношения между ними (тaб. 2).  На основании коэффициента Бовена представлены классы структуры 
теплового баланса (тaб. 3, 4), а также из пространственное размещение (рис. 2). 
 
Słowa kluczowe: bilans radiacyjny, bilans cieplny, mapa topoklimatyczna, Wyżyna Śląska  
 
 
WPROWADZENIE 

 
Topoklimat jest elementem środowiska kształtowanym przez zespół czynników 

fizycznogeograficznych oraz specyfikę użytkowania terenu. Wieloletnie badania  Paszyńskiego i 
jego współpracowników nad klimatem lokalnym doprowadziły do utworzenia klucza -legendy 
do nieinstrumentalnego kartowania topoklimatycznego w oparciu o archiwalne materiały 
kartograficzne: mapy topograficzne i tematyczne (Paszyński 1980, Paszyński, Miara, Skoczek 
1999). W konsekwencji powstało szereg map topoklimatycznych, w tym również z obszaru 
Wyżyny Śląskiej. Równolegle prowadzone były pomiary i obserwacje w ramach rozpoznania 
struktury bilansu cieplnego. Z obszaru rolniczego Wielkopolski pochodzi najpełniejsza jego 
charakterystyka, prezentowana m.in. w pracach Kędziory, Tamulewicza (1990), Kędziory i in. 
(1992), Kapuścińskiego (2000). Z kolei dla obszaru miejskiego wartości bilansu energetycznego 
zostały ostatnio zaprezentowane przez Fortuniaka  (2003). Poglądowe dane o wartościach 
bilansu promieniowania i bilansu cieplnego dla obszaru Wyżyny Katowickiej zawarte zostały 
w Atlasie zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski (Grzybowski, Miara, 
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Paszyński 1994), Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej (Kaczmarski 1993-1997) oraz w Atlasie 
klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce (Koźmiński, Michalska 2001).  

Celem artykułu jest wykazanie wpływu cech fizycznogeograficznych i sposobu  użytkowania 
ziemi na zróżnicowanie warunków topoklimatycznych powierzchni czynnej miasta. Dyskusja 
nad zagadnieniem została przeprowadzona w oparciu o prezentowane wyżej publikowane 
materiały dotyczące wybranych elementów klimatu lokalnego, materiały kartograficzne, w tym 
mapy i atlasy poświęcone składnikom bilansu cieplnego oraz sporządzony w oparciu o Mapę 
topograficzną…(1986) rysunek rozkładu przestrzennego typów  topoklimatów.  
 
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NATURALNYCH MIASTA 
 

W regionalizacji fizycznogeograficznej obszar miasta mieści się na Wyżynie Katowickiej, 
wchodzącej w skład  Wyżyny Śląskiej (Kondracki 1998). Jego powierzchnię, liczącą od 
1975 roku 164,57 km2, ze względu na odmienne rysy w rzeźbie podzielono na dwie części. 
Zdecydowanie mniejsza część północna wchodzi w obręb Płaskowyżu Bytomskiego, część 
południowa – Płaskowyżu Katowickiego (Szaflarski 1976, Karaś-Brzozowska 1960). 
Obydwie powierzchnie rozczłonkowane są przez doliny, rowy i kotliny o genezie erozyjno-
denudacyjnej lub tektonicznej.  

Bardziej zwarta, bytomska część Płaskowyżu, wznosi się na  rzędnej  260-290 m n.p.m. 
W wyższej części zachodniej zaznaczają się równoleżnikowo przebiegające wzniesienia 
stanowiące fragment Wzgórz Chorzowskich. Wykazują one cechy rzeźby pagórkowatej, 
o szeregu grzędach z wierzchowinami falistymi lub zaokrąglonymi. Kopulaste, szerokie i 
spłaszczone garby osiągają maksymalne wysokości 302 m i 305 m n.p.m. w części zachodniej 
oraz 310 m n.p.m. w części północnej. Wzniesienia przebiegające z NW-SE we wschodniej 
części Płaskowyżu Bytomskiego to płaskie, niskie pagórki wododziałowe, sporadycznie 
osiągające wysokość 300 m n.p.m. Najokazalsze przestrzennie i hipsometrycznie wyniesienia 
występują w południowej części Płaskowyżu Murcek (Płaskowyż Katowicki). Reprezentowane 
są przez garby o wierzchowinach szerokich i płaskich, wznoszących się do wysokości około 
320 m n.p.m., maksymalnie do 357,6 m n.p.m. Przebieg mają zróżnicowany, zarówno 
równoleżnikowy, jak i falisty. W północnej części Płaskowyżu Murcek obserwuje się niemal 
południkowy przebieg kilku grzęd o średniej wysokości 295-300  m n.p.m. Ich wierzchowiny 
są również szerokie i płaskie. Kolejny ciąg wyniosłości stanowią równoleżnikowo ułożone 
Wzgórza Kochłowickie, na które w granicach miasta składają się dwa izolowane wzgórza 
o szerokich i spłaszczonych wierzchowinach, kulminujące na wysokości 341,7 m n.p.m. 
Również w tym kierunku przebiegają wzniesienia Garbu Mikołowskiego, jednak w 
analizowanym obszarze zaznaczają się jedynie jego wschodnie stoki rozciągające się do 
Obniżenia Górnej Mlecznej. Stoki opisanych garbów są łagodnie nachylone, najczęściej pod 
katem 3º-5º, miejscami opadają pod kątem  9º, a nawet 15-20º w kierunku obniżeń.  

Główne doliny mają najczęściej układ równoleżnikowy. Płynąca przez całe miasto 
dolina Rawy, wyznaczająca granicę Płaskowyżu Bytomskiego i Katowickiego, ma zmienną 
szerokość od 150-500 m, skanalizowane i częściowo przykryte koryto oraz wypełniające ją 
zwałowiska i zbiorniki wodne w części wschodniej. Na południe od niej położona jest dolina 
Kłodnicy wraz z szeregiem krótkich  prawobocznych dopływów  oraz równoległa do niej 
dolina wąska i głęboko wcięta Ślepiotka, niemal pozbawiona dolin bocznych. Jeszcze 
bardziej na południe łukowato przebiega otwarta ku wschodowi nieckowata dolina Mlecznej, 
z najlepiej wykształconą siecią płytkich (do 5 m) i krótkich dolin bocznych. Prawostronne 
dopływy (Bagnik, Cetnik, Kaskadnik, Bielawka) rzadko przekraczają 1,5 km, lewostronne 
(Rów Podleski, Rów Matownik) są nieco dłuższe. Dna większości dolin są płaskie o szerokości 
50-100 m, maksymalnej 250-300 m jak ma to miejsce w przypadku Mlecznej lub w odcinkach 
ujściowych dopływów bocznych. Rozcięte do głębokości 0,5-1,0 m przez koryta rzek stają się 
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podmokłe i zabagnione, co jest wynikiem procesu osiadania terenu i niewielkiej głębokości 
zwierciadła wód podziemnych (Mapa hydrograficzna … 2001a, b). 

Obniżenia w części północnej miasta to nieckowate doliny osiągające głębokość 20 m, 
o płaskim dnie szerokim do 100 m i różnokierunkowym przebiegu (Wyżyna Siemianowicka), 
za wyjątkiem  szerszego i głębszego odcinka doliny Brynicy na północ od Dąbrówki Małej. 
Znacznie głębsze są obniżenia dolinne rozcinające powierzchnię w północno-wschodniej 
części miasta. Zapoczątkowane płytkimi parowami osiągają 50 m głębokości i do 200 m 
szerokości. Ich dna również są podmokłe i rozcięte do 1 m przez płynące potoki, w niektórych 
miejscach zajęte przez zbiorniki wodne. W obrębie szerszych dolin (Mlecznej, Rawy, 
Kłodnicy i Brynicy) zaznaczają się dwa poziomy wysokościowe: niższy będący holoceńskim 
dnem i wyższy stanowiący powierzchnię erozyjno-denudacyjną lub akumulacyjną terasę wyższą.  

Północna część miasta jest w większości wyścielona osadami plejstoceńskim. 
Piaszczysto gliniaste pokrywy lodowcowe i wodnolodowcowe występują zarówno w dnach 
obniżeń, gdzie osiągają miąższość od 16 m (dolina Brynicy, Dąbrówka Mała) do 60 m (dolina 
Rawy, Kleofas), jak również na stokach i wierzchowinach garbów, osiągając tutaj mniejszą 
miąższość (około 4 m). Starsze podłoże jest w niewielu miejscach odreparowane spod tej 
pokrywy. Wykształcone w ich obrębie doliny wypełnione są seriami  glacjalnymi i fluwio-
glacjalnymi: iłami, żwirami, piaskami i glinami morenowymi, a w obrębie wąskich den 
zdeponowane są utwory rzeczne. W części południowej ma miejsce silniejsze odreparowanie 
obszaru, stąd wiele kulminacji (garb Załęskiej Hałdy, Karbowej, Nikiszowca, Mikołowski 
oraz garby w obrębie Kotliny Mlecznej) pozbawionych jest osadów czwartorzędowych. 
W kierunku wschodnim i południowym od garbu Załęskiej Hałdy glinę zwałową wypełniającą 
Obniżenie Górnej Mlecznej i Rowu Kłodnicy zastępują serie piasków wodnolodowcowych 
(Biernat, Krysowska 1956, Wyczółkowski 1960). Dna dolin wypełnione są utworami 
hydrogenicznymi: torfowymi i mułowo-torfowymi. 

Pokrywy osadów uwarunkowały zróżnicowanie pierwotnej szaty roślinnej, obecnie 
silnie zmienionej. Największą powierzchnię zajmują lasy porastające Płaskowyż Murcek, 
Obniżenie Górnej Mlecznej oraz Rów Kłodnicy. Są one przede wszystkim zajęte przez bory 
sosnowe, głównie w odmianach: boru sosnowego świeżego, wilgotnego, trzcinnikowego i 
bagiennego, z dominacją sosny zwyczajnej w drzewostanie oraz bory mieszane z domieszką 
świerka i drzew liściastych: dębu szypułkowatego i brzozy brodawkowatej. Lasy liściaste to 
zwłaszcza kompleksy lasów bukowych występujące w płatach na zbocza garbów w Murckach 
i Kostuchnie oraz między Muchowcem, Giszowcem i Ochojcem. W dolinach Kłodnicy, 
Ślepiotki oraz Potoku Leśnego występują miejscowo siedliska łęgowe głównie z olszą czarną, 
topolą oraz zaroślami wierzbowymi na ich brzegach, natomiast w wilgotnych obniżeniach 
terenu spotykane są olesy (Tokarska-Guzik, Rostański, Kupka 2002).  
 
CHARAKTERYSTYKA TOPOKLIMATYCZNA OBSZARU MIASTA  
 

Opisane powyżej warunki naturalne, w tym te, które zdeterminowały sposób użytkowania 
ziemi, pozwalają na schematyczną analizę różnorodności powierzchni w aspekcie topo-
klimatycznym. W oparciu o mapę topograficzną w roku 1986 na obszarze Katowic  wyróżnionych 
zostało sześć głównych typów powierzchni, różniących się właściwościami cieplnymi (Mapa 
topograficzna 1986, 2001, 2002). Spośród nich zdecydowanie wyróżniają się dwie: powierzchnia 
odpowiadająca topoklimatowi obszarów zalesionych oraz powierzchnia z topoklimatem 
obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Pierwsza z nich zajmowała w skali miasta 
około 45% (Czaja 1995), a po uwzględnieniu obszarów o niepełnym zwarciu koron drzew w 
obrębie parków, ogrodów działkowych, cmentarzy i sadów, a także terenów komunikacyjnych 
w ich obrębie - niemal 50% (www.bip.um.katowice.pl). Około 30% powierzchni posiada 
topoklimat cechujący obszary zurbanizowane i uprzemysłowione, przy czym niemal na 12%  



 63 

wykształcony został przez tereny zabudowy zwartej, niskiej, na 10,5% – przez zwartą i wysoką 
zabudowę, a pozostały odsetek powierzchni stanowią częściowo zaliczone doń tereny 
komunikacyjne. Każda z pozostałych wyróżnionych powierzchni nie przekracza 10% w skali 
miasta. Dla około 5% obszaru Katowic wyróżniono topoklimat dolin rzecznych oraz obszarów 
uprawianych rolniczo, zaś 2% przypisano topoklimatom zbiorników wodnych. Pozostały odsetek 
tworzą topoklimaty polan śródleśnych oraz antropogenicznych form wklęsłych i wypukłych.  

 
Bilans radiacyjny 

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących zróżnicowanie topoklimatyczne 
obszaru jest radiacja. Jak wykazano (Koźmiński, Michalska 2001) średnia liczba godzin 
usłonecznienia rzeczywistego w roku w Katowicach wynosi 1300, z najwyższą liczbą - 550 
godzin w lecie. Według Kędziory i Olejnika  (2001) saldo promieniowania dla Wyżyny 
Katowickiej w półroczu ciepłym wynosi 92 W/m2, z maksymalną wartością w czerwcu (114 
W/m2), a dla całego roku 48 W/m2 . 

Saldo to uzależnione jest w sposób najbardziej istotny od albeda powierzchni czynnej. 
Badania Kluge i Krawczyk  (1964), przytoczone również przez Kędziorę i Tamulewicza 
(1990), dowodzą, że albedo lasu iglastego wynosi w ciepłym półroczu od 10-15%, podobnie 
jak lasu liściastego w stanie bezlistnym. Jednak jego wartość wzrasta wraz z rozwojem 
ulistnienia do 20%, a na powierzchniach zadrzewionych o niepełnym zwarciu koron mieści się 
ona pomiędzy obiema wartościami wspomnianych  ekosystemów (tab. 1). Miesięczne wartości 
strumienia promieniowania pochłoniętego przez ekosystem lasu iglastego wynoszą w zachodniej 
części Polski od 125 W/m2 w kwietniu do 186 W/m2 w czerwcu i zaledwie 63 W/m2 w 
październiku (Kędziora 1995). Albedo niewielkich powierzchni użytków zielonych wynoszące 
od 20% na początku i końcu okresu wegetacyjnego do 23% w jego pełni powoduje 
pochłanianie strumienia promieniowania o gęstości od 113 W/m2 (IV) do 163 W/m2 w czerwcu. 
Z kolei woda, o najniższych wartościach tego współczynnika (około 7%) w najwyższym 
stopniu pochłania energię latem (do 205 W/m2 w czerwcu).. Całkowitym przeciwieństwem 
powierzchni wodnych są obszary zabudowy zwartej miejskiej i wiejskiej oraz niektóre 
antropogeniczne formy wypukłe. Tu klimat lokalny kształtowany jest również między innymi 
poprzez wysokie albedo, wynoszące przez okres całego roku 30% (Kędziora i in. 1992). 
Stwierdzenie to odnosi się do zabudowy miejskiej, która w postaci zwartej wypełnia część 
północną oraz środkowo-zachodnią miasta. Z kolei zabudowa o charakterze zbliżonym do wiejskiego, 
występująca sporadycznie, jedynie na jego południowo-zachodnich krańcach, kształtuje wartości 
omawianego wskaźnika na poziomie 25% od września do października, z wyłączeniem miesięcy 
letnich, gdy osiąga on wartość 24%. Z badań Fortuniaka (2003) wynika, że albedo powierzchni 
miejskiej zmienia się od 7% wiosną, do 8% latem, 12% późną jesienią i nawet do 45% zimą. 

Tab.1. Wartości albedo (w %) wydzielonych ekosystemów w półroczu ciepłym  
(Kędziora, Tamulewicz 1990, Kapuściński 2000) 

Table 1. Values of albedo (in %) of distinguished ecosystems in the warm half-year  
(Kędziora, Tamulewicz 1990, Kapuściński 2000) 

Miesiące Powierzchnia 
czynna III IV V VI VII VIII IX X 

Grunty orne 18 19 20 22 23 20 19 19 
Łąki i pastwiska 20 20 21 23 21 23 20 21 
Sady 20 20 20 18 18 18 20 20 
Lasy iglaste 11 13 15 15 15 15 15 12 
Lasy liściaste 15 16 18 20 20 20 20 17 
Nieużytki 17 17 17 18 18 18 17 17 
Wody 9 7 7 6 7 7 8 11 
Zabudowa wiejska 25 25 25 24 24 24 25 25 
Zabudowa miejska 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Bilans cieplny 

Ze średnich wieloletnich (1931-1960) wynika, że roczne saldo promieniowania dla 
Wyżyny Katowickiej wynosi około 48 W/m2. Największe wartości otrzymuje powierzchnia 
czynna Katowic w okresie letnim (107 W/m2), maksymalne w czerwcu (114 W/m2) i mniejsze w 
sierpniu (93-95 W/m2), a w całym okresie wegetacyjnym – 91 W/m2 (Kędziora, Olejnik  2001). 
Aż 63% salda promieniowania stanowi ciepło zużywane na parowanie powierzchni, natomiast na 
ogrzewanie powietrza wykorzystywanych jest zaledwie 37% tego salda. Strumień ciepła 
przewodzenia w skali roku jest najmniejszą częścią rozchodową (tab. 2).  

 
Tab. 2. Średnie wartości składników bilansu cieplnego i ich stosunków dla Katowic  

w latach 1931-1960 (Kędziora, Olejnik 2001) 

Table 2. Mean values of heat balance elements and relations between them for Katowice  
in the years 1931-1960 (Kędziora, Olejnik 2001) 

Składniki bilansu cieplnego (W/m2) Stosunki Okres / miesiące 

 Rn LE S G LE/Rn S/Rn G/Rn S/LE 

Lato (VI-VIII) 107 -68 -40 -2 -0,63 -0,37 -0,02 0,59 

Półrocze ciepłe (IV-IX) 91 -57 -34 -3 -0,62 -0,37 -0,03 0,59 

Rok (I-XII) 48 -35 -13 0 -0,73 -0,27 0,00 0,37 

Rn – saldo promieniowania, LE – strumień ciepła utajonego, S – strumień ciepła jawnego,  
G - strumień ciepła przewodzenia 

 
Prezentowane w pracy wartości dotyczące w dużej mierze Wielkopolski są przytaczane 

tutaj w celu ogólnego zobrazowania właściwości lokalnych warunków klimatycznych, gdyż, 
jak wynika z porównania niektórych parametrów bilansu cieplnego uzyskanych dla różnych 
stacji w tej samej strefie klimatycznej, są one do siebie zbliżone (Kędziora 1995).  

Na największej obszarowo powierzchni zadrzewionej występuje topoklimat o przewadze 
strumienia ciepła utajonego podczas dnia. Jego gęstość w lesie iglastym może stanowić 3/4 
gęstości strumienia promieniowania słonecznego (Paszyński, Miara, Skoczek 1999), lecz jak 
wskazuje Kapuściński (2000) zdarzają się miesiące, gdy wartości salda promieniowania nie 
pokrywają zapotrzebowania ciepła parowania. Zatem, przy saldzie promieniowania wynoszącym 
w lesie iglastym w lipcu 107 W/m2 strumień ciepła parowania osiąga wartość -72 W/m2, 
podczas gdy strumień ciepła jawnego -33 W/m2. Wraz ze zwiększonym udziałem drzew 
liściastych zwiększa się również gęstość strumienia parowania (do -83 W/m2) i spada wartość 
strumienia jawnego (do -14 W/m2). Oznacza to, że w lecie ekosystemy iglaste wykorzystują 
na parowanie około 70% energii słonecznej, podczas gdy ekosystemy drzewiaste znacznie 
więcej, aż 84%. Sady, parki i inne powierzchnie o niepełnym zwarciu koron pod względem 
sezonowego biegu składników bilansu cieplnego można przyrównać w okresie wegetacyjnym 
do lasów liściastych (tab. 3).  

Topoklimat o przewadze ciepła utajonego w dzień cechuje również  powierzchnie z 
uprawami zbożowymi i pastewnymi. W sezonie wegetacyjnym strumień ciepła jawnego dla 
tych upraw waha się od -15 W/m2 do -22 W/m2 po zebraniu plonów, utajonego odpowiednio: 
od -97 W/m2 do -22 W/m2, podczas gdy saldo promieniowania maleje od 117 W/m2 w lipcu 
do 47 W/m2 we wrześniu (Kapuściński 2000). Zatem stosunek ciepła utajonego do salda 
promieniowania wynosi średnio 0,72. Oznacza to, że od 71-75% energii przeznaczone jest na 
parowanie z pól uprawnych. 

Do kolejnej grupy zaliczone zostały topoklimaty, których główną cechą są przeciętne 
wartości salda promieniowania w dzień. Kryterium morfologiczne i wilgotnościowe siedlisk 
na obszarze Katowic różnicuje je na obszary o dodatnich oraz przeciętnych i ujemnych 
odchyleniach strumienia ciepła jawnego w nocy. Rozpoznane one zostały w obszarach 
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płaskich i dolinnych, gdzie nieporowate gliniaste utwory lodowcowe wykazujące duże 
uwilgotnienie przeciwdziałają tworzeniu się inwersji temperatury powietrza oraz lokalnych 
przymrozków. Występujące w obrębie większych dolin poziomy teras warunkują odmienne 
udziały strumienia ciepła. Topoklimat poziomu wyższego z roślinnością polną wyróżnia 
przewaga strumienia ciepła jawnego nocą, poziom niższy z rozwiniętą roślinnością łąkową 
kształtowany jest również przez strumień przewodzenia ciepła w glebie. Strumień ten, w 
porównaniu z pozostałymi (ciepła jawnego i utajonego) osiąga najmniejsze wartości, 
kształtujące się od kwietnia do września na poziomie -2 -- 3 W/m2. Dopiero w późniejszym okresie 
jesiennym, jego udział w strukturze bilansu cieplnego staje się znaczący, gdyż jego gęstość 
przekraczająca -10 W/m2, powoduje wykorzystanie w  ponad 60% salda promieniowania.  

Kolejną grupę topoklimatów reprezentują powierzchnie o ujemnych odchyleniach salda 
promieniowania w dzień. Ich wspólną cechą jest niska temperatura powierzchni czynnej, 
wywołana niekorzystnym usytuowaniem w dolnych partiach zboczy, bądź w formach 
wklęsłych pochodzenia między innymi antropogenicznego. Płytkość dolin, ich otwartość i 
mało urozmaicony przebieg sprzyjają wprawdzie odpływowi zimnego powietrza, lecz taka 
sytuacja w mniejszym stopniu dotyczy wyrobisk. Można przewidzieć, że panujące tu 
niekorzystne warunki termiczne powodują ujemną wartość strumienia ciepła jawnego. 

 

Tab. 3. Sezonowy przebieg składników bilansu cieplnego oraz stosunki miedzy nimi dla wybranych  
form użytkowania powierzchni (Kapuściński 2000) 

Table 3. Seasonal course of heat balance elements and relations between then for chosen 
 forms of land use (Kapuściński 2000) 

Składniki bilansu cieplnego (W/m2) Stosunki  

Ekosystem 

 

Okres Rn LE S G LE/Rn S/Rn G/Rn S/LE 

 
Las iglasty 

III-V 
VII 
IX 

68 
107 
55 

-50 
-72 
-37 

-16 
-33 
-16 

-3 
-2 
-2 

-0,74 
-0,67 
-0,67 

-0,24 
-0,31 
-0,29 

-0,04 
-0,02 
-0,04 

0,32 
0,46 
0,43 

 
Las liściasty 

III-V 
VII 
IX 

66 
99 
49 

-47 
-83 
-40 

-15 
-14 
-8 

-3 
-2 
-2 

-0,71 
-0,84 
-0,82 

-0,23 
-0,14 
-0,16 

-0,05 
-0,02 
-0,04 

0,32 
0,17 
0,20 

 
Sady 

III-V 
VII 
IX 

62 
102 
49 

-43 
-83 
-36 

-13 
-15 
-10 

-6 
-4 
-3 

-0,66 
-0,81 
-0,72 

-0,21 
-0,15 
-0,20 

-0,13 
-0,04 
-0,06 

0,33 
0,18 
0,28 

 
Łąki 

III-V 
VII 
IX 

58 
103 
48 

-45 
-67 
-30 

-9 
-27 
-16 

-5 
-3 
-2 

-0,78 
-0,65-
0,63 

-0,16 
-0,32-
0,33 

-0,09 
-0,03 
-0,04 

-0,20 
-0,40 
-0,47 

 
Wody 

III-V 
VII 
IX 

75 
120 
63 

-40 
-89 
-59 

-24 
-17 
7 

-11 
-14 
-10 

-0,53 
-0,74 
-0,94 

-,032 
-0,14 
0,11 

-0,15 
-0,12 
-0,16 

0,60 
0,19 
-0,12 

 
Nieużytki 

III-V 
VII 
IX 

66 
102 
53 

-33 
-46 
-24 

-21 
-46 
-21 

-11 
-10 
-8 

-0,50 
-0,45 
-0,45 

-0,45 
-0,45 
-0,40 

-0,17-
0,10-
0,15 

0,64 
1,00 
0,88 

Zabudowa 
wiejska 

III-V 
VII 
IX 

58 
92 
44 

-30 
-43 
-21 

-20 
-43 
-18 

-8 
-6 
-4 

-0,52 
-0,47 
-0,48 

-0,34 
-0,47 
-0,41 

-0,14 
-0,07 
-0,09 

0,67 
1,00 
0,88 

Zabudowa 
miejska 

III-V 
VII 
IX 

53 
82 
38 

-25 
-35 
-16 

-18 
-36 
-14 

-11 
-11 
-8 

-0,46 
-0,43 
-0,42 

-0,34 
-0,44 
-0,37 

-0,21 
-0,13 
-0,21 

0,72 
1,03 
0,88 
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Powierzchnie wodne, zajmujące wprawdzie niewielki odsetek w skali miasta, warte są 
szczególnej uwagi. Ich topoklimat cechują dodatnie wartości strumienia ciepła jawnego w dzień 
i ujemne nocą. Przejawia się to w niemal najwyższych wartościach liczbowych tych strumieni, 
w porównaniu z innymi powierzchniami, a zwłaszcza w udziale strumienia ciepła przewodzenia  
od -10 W/m2 wiosną do -14 W/m2 jesienią, co stanowi aż 10% salda promieniowania, przy 
24% zużycia energii na ogrzewanie i 65% na parowanie. W porównaniu z ekosystemami leśnymi, 
straty na parowanie są w tym ekosystemie mniejsze o 25%. 

Odrębny klimat lokalny kształtuje druga pod względem wielkości powierzchnia - 
zurbanizowana i uprzemysłowiona - często z ubogą szatą roślinną, co powoduje mniejszą 
wilgotność ekosystemu. W strukturze bilansu cieplnego zabudowy miejskiej i wiejskiej 
szczególnie wyraźnie uwidacznia się latem przewaga strumienia ciepła jawnego nad utajonym. 
Gęstość tego strumienia w mieście przy saldzie promieniowania wynoszącym 80 W/m2 
wykazana została na poziomie od -26 W/m2 (Kędziora, Tamulewicz 1990, Kędziora 1995) 
do -35 W/m2 ( Kapuściński 2000). Ze szczegółowych badań Fortuniaka (2003) wynika, że 
omawiany strumień osiąga w Łodzi wartość od -200 W/m2 latem do zaledwie -50 W/m2 zimą. 

W obrębie zwartej zabudowy wiejskiej wartość salda promieniowania jest jeszcze wyższa: 
z 90 W/m2 46% energii wykorzystywane jest na parowanie, a 47% na ogrzewanie (tab. 3). 
Bardzo podobnie kształtuje się rozkład strumieni w obrębie nieużytków. W obszarach 
zurbanizowanych i ugorowanych na uwagę zasługuje również strumień ciepła przewodzenia. 
Jego intensywność w mieście podczas lata wynosi -12 W/m2, co stanowi 13% salda 
promieniowania, a na nieużytkach dochodzi nawet do 17%.  
 
Klasy struktury bilansu cieplnego 

Typ wymiany energii opisanych powierzchni dobrze wyraża współczynnik Bowena, 
będący wartością stosunku ciepła jawnego do utajonego. Ogólnie, dla powierzchni czynnej 
Wyżyny Katowickiej w skali roku wynosi on 0,37, co wyróżnia ją jako powierzchnię 
ewaporacyjno-konwekcyjną. W sezonie letnim, reprezentowanym tutaj przez czerwiec, lipiec 
oraz sierpień, osiąga wartość 0,59, stąd możliwość zaliczenia jej do klasy konwekcyjnej, 
podobnie jak w całym półroczu ciepłym (tab. 2, 4). 

Tab. 4. Klasyfikacja powierzchni na podstawie wartości współczynnika Bowena β (Kapuściński 2000) 

Table 2. Classification of surfaces based on the Bowen ratio β (Kapuściński 2000) 

 Współczynnik Bowena β Nazwa klasy 

                     β<0 skrajnie ewaporacyjna 

              0 < β <0,10 silnie ewaporacyjna 

           0,11<β<0,25  ewaporacyjna 

           0,25<β<0,43  ewaporacyjno-konwekcyjna 

           0,44<β<0,67 konwekcyjna 

           0,68<β<1,0 silnie konwekcyjna 

             1,0<β skrajnie konwekcyjna 

 
Szczegółowy podział omawianej powierzchni na jednostki topoklimatyczne (rys. 1) oraz 

przypisanie im odpowiednich wartości (tab. 3) dało podstawę do sporządzenia dwóch 
schematycznych rysunków obrazujących przestrzenne zróżnicowanie typów wymiany ciepła 
w okresie dwóch miesięcy: w pełni lata (VII – rys. 2A) oraz na początku jesieni (IX- rys. 2B).  
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Rys. 1. Rozkład jednostek topoklimatycznych w obrębie powierzchni czynnej Katowic 

1 - topoklimat niezalesionych obszarów nachylonych, w tym poniżej 8º i o ekspozycji S i N, 2 - topoklimat 
obszarów uprawianych rolniczo, 3 - topoklimat den dolin rzecznych, 4 - topoklimat polan śródleśnych, 5 - 
topoklimat obszarów zalesionych, 6 - topoklimat obszarów zalesionych o niepełnym zwarciu koron, 7 - 
topoklimat obszarów o zwartej zabudowie wysokiej, 8 - topoklimat obszarów o zwartej zabudowie niskiej, 9 - 
topoklimat antropogenicznych form wypukłych, 10 - topoklimat antropogenicznych form wklęsłych, 11 -  
topoklimat zbiorników wodnych 

Fig. 1. Distribution of topoclimatic units within the active surface of Katowice  

1 - topoclimate of unforested sloping areas, including these of slope gradient below 8º and exposure S and N, 2 - 
topoclimate of agriculturally used areas, 3 - topoclimate of valley bottoms, 4 - topoclimate of woodland glades, 5 
- topoclimate of forested areas, 6 - topoclimate of tree-covered areas with incomplete density of crowns, 7 - 
topoclimate of urbanized and industrialized areas with high buildings, 8 - topoclimate of urbanized and 
industrialized areas with low buildings, 9 - topoclimate of anthropogenic convex landforms, 10 - topoclimate of 
anthropogenic concave landforms, 11 - topoclimate of water reservoirs 
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Współczynnik Bowena dla lasów iglastych wykazuje tendencję rosnącą od kwietnia 
(0,21) do sierpnia (0,49), co umożliwia zaliczenie ich do klasy ewaporacyjnej, przez ewaporacyjno-
konwekcyjną do nawet konwekcyjnej. Lasy liściaste, ze względu na obniżającą się wartość 
współczynnika od 0,36 do 0,17 przypisane są w okresie wegetacyjnym do klasy ewaporacyjno-
konwekcyjnej i ewaporacyjnej. Sady są powierzchniami ewaporacyjno-konwekcyjnymi wiosną 
i jesienią, a ewaporacyjnymi latem (tab. 3, 4). Zbiorniki wodne w szczególny sposób rządzące 
rozdziałem ciepła mają zdecydowanie odmienny przebieg wartości współczynnika Bowena. 
Wykazuje on bowiem tendencję spadkową od 0,72 wiosną do zaledwie 0,10 w końcu lata i nawet 
wartości ujemnej we wrześniu (Kapuściński 2000). Stąd też mieszczą się one początkowo w 
klasie konwekcyjnej, czy nawet silnie konwekcyjnej, aby z początkiem jesieni znaleźć się w silnie 
lub nawet skrajnie ewaporacyjnej. Współczynnik Bowena dla zabudowy miejskiej i wiejskiej 
wynosi około 1,00, co pozwala zaliczyć je do  silnie konwekcyjnych (tab. 4). Przypuszczalnie 
podobna sytuacja może mieć miejsce nad ugorami, gdyż jak wykazuje Kędziora (1995) 
wskaźnik ten wykazuje wartość od 0,56 (kwiecień) do 0,93-0,95 (lipiec, wrzesień), a według 
Kapuścińskiego (2000) może przekraczać nawet 1,00. Każdorazowo jest to zatem obszar o 
konwekcyjnym lub silnie konwekcyjnym sposobie wymiany ciepła. Podobne wartości wskaźnika 
Bowena, sugerujące te same klasy struktury bilansu cieplnego mogą posiadać zwałowiska. 
 

 

Rys. 2. Rozkład przestrzenny klas struktury bilansu cieplnego Katowicach w lipcu (A) i we wrześniu (B) 
1-5 klasy powierzchni; 1 -  silnie ewaporacyjna, 2 - ewaporacyjna, 3 - ewaporacyjno-konwekcyjna,  

4 - konwekcyjna, 5 - silnie konwekcyjna 

Fig. 2. Spatial distribution of classes of heat balance structure in Katowice in July (A) and September (B) 
1-5 class of areas: 1 - strong evaporation, 2 - evaporation, 3 - evaporation-convection, 4 - convection,  

5 - strong convection 

PODSUMOWANIE 
 

Proste założenia konstrukcji map topoklimatycznych (Paszyński 1980, Bartkowski 1986) 
pozwalają na wydzielenie podstawowych oraz, w miarę konieczności, podrzędnych jednostek 
wyróżniających się specyficznymi cechami klimatu lokalnego. Graficzna prezentacja 
powierzchni czynnej w obrębie Katowic wyraźnie wskazująca na jej zróżnicowanie, umożliwia 
równocześnie podanie genezy tego zróżnicowania w świetle czynników środowiskowych. 
Tak wykonana podstawowa mapa topoklimatyczna może służyć do otrzymania rozkładu 
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przestrzennego wartości oraz stosunków pomiędzy składnikami bilansu cieplnego w wybranych 
sezonach (Paszyński, Miara, Skoczek 1999). Przedstawiony w oparciu o analizę wskaźnika 
Bowena schematyczny rozkład przestrzenny klas struktury bilansu cieplnego daje podstawy 
do spojrzenia na omawianą powierzchnię w aspekcie jego  korzystnych lub niekorzystnych 
warunków termiczno-wilgotnościowych.  
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Solarski M., Pradela A. Ice phenomena in the water reservoir in the subsidence depression in winter season 
2008/2009. Water reservoirs in the subsidence depressions are a specific and one of the most dynamically 
changing elements of the hydrographic system. In spite of the fact, that they formed in basins which are an effect 
of the human activity, from the moment of their formation, they are subject to the same processes like the natural 
lakes. Nowadays they play a role which is similar to the natural ecosystems and they are used as recreational 
areas all year around. Due to use safety of the reservoirs it is very important to learn about regularities in the 
course of the ice phenomena within the whole area. Changes of the ice thickness in time and its diversification in 
its entire area belong to the most important regularities. The authors of the article made an attempt to determine 
regularities in functioning of the ice cover in 2008/09 winter season. The research were performed on the water 
reservoir in the subsidence depressions located in the central part of Bytom and they required a complex 
approach, the reservoir morphometric parameters and its localization.  
 
Соларски М., Прадэла A. Протекание ледовых явлений в водоеме во впадине оседания в зимний 
сезон 2008/2009 гг. Водоемы во впадинах оседания представляют собой специ-фический и один из 
наиболее динамично изменяющихся элементов ландшафта, образованного после выработки карьера. 
Несмотря на то, что они образовались в котловинах, которые являются результатом деятельности 
человека, они с момента образования подвергаются тем же самым процессам, что и естественные озера. 
Водоемы осуществляют функции, приближенные к функциям природных экосистем, и часто 
используются в рекреационных целях круглогодично. С точки зрения безопасности использования 
водоемов зимой весьма важным является изучение закономерностей в протекании ледовых явлений 
в границах водоемов. К наиболее важным  параметрам следует отнести изменение толщины слоя льда с 
течением времени и ее дифференцирование в границах всей поверхности водоема. В данной работе 
авторы предприняли попытку определения закономерностей существования ледового покрова в зимний 
сезон 2008/2009 гг. на поверхности водоема во впадине оседания, расположенного в обширном 
бессточном углублении, находящемся в центральной части Бытома. Эти исследования потребовали 
применения комплексного подхода, охватывающего изучение не только ледяного покрова, но также и факторов, 
определяющих его характеристики, таких как атмосферные условия, морфометрические параметры 
водоема и его расположение. 
  
Słowa kluczowe: zjawiska lodowe, zbiornik wodny, niecka osiadania, Bytom   
 
 
WPROWADZENIE 

Wśród zbiorników wodnych Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego (GPA) 
szczególne miejsce zajmują te powstałe w zapadliskach i nieckach osiadania. Wiele z nich 
cechuje się złożoną genezą (poligenezą), a ich misy powstają w miejscach gdzie powierzchnia 
terenu obniżyła się na skutek podziemnych prac górniczych (Rzętała 2008). Stanowią one 
ponadto jeden z najbardziej dynamicznie zmieniających się elementów sieci hydrograficznej, 
charakteryzując się stosunkowo krótką żywotnością oraz częstymi zmianami kształtu, 
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głębokości i położenia mis jeziornych  (Czaja, Degórska 1988). Od momentu powstania 
podlegają jednak takim samym procesom jak jeziora naturalne (Molenda 2005). Ze względu 
na specyficzne cechy tych zbiorników na dużą uwagę zasługują zjawiska lodowe zachodzące 
w ich obrębie. Przebieg tych zjawisk zależny jest bowiem nie tylko od średniej dobowej 
temperatury powietrza, ale również morfometrii zbiornika, głównie jego objętości i średniej 
głębokości. Parametry te determinują ponadto jego typ miktyczny, a więc częstotliwość 
i przebieg mieszania wód. Zlodzenie jest zatem wypadkową warunków atmosferycznych, 
morfometrii misy zbiornika oraz jego położenia (Grześ 1974). W niniejszym opracowaniu 
podjęto problem przebiegu zjawisk lodowych zachodzących w obrębie antropogenicznego 
zbiornika wodne powstałego w niecce osiadania. Do badań wytypowano akwen położony 
w centralnej części Bytomia (50º 22’ 5” N, 18º 52’ 2”E), na terenie górniczym KWK Bytom 
(KWK Powstańców Śląskich).  

Problematyka przebiegu zjawisk lodowych jest stosunkowo rzadko poruszana w polskiej 
literaturze limnologicznej. Dotychczasowe publikacje poruszały przede wszystkim tematykę 
zlodzenia jezior naturalnych. Z ważniejszych prac należy wymienić między innymi opracowanie 
Grzesia (1974), Pasławskiego (1982), Gołka (1986), Górniaka i  Pękali  (2002), Sziwy (2002), 
Barańczuka i Marchlewicza (2003), Skowrona (2003, 2006), Girjatowicza (2003, 2004), 
Marszelewskiego i Skowrona (2005, 2006), Choińskiego, i in.  (2006) oraz Choińskiego (2007b). 
Zdecydowanie mniejsza liczba publikacji odnosiła się do zjawisk lodowych zachodzących w 
obrębie antropogenicznych zbiorników wodnych. Problemem tym zajmowali się Gierszewski 
(1988), Jaguś i Rzętała (2000, 2003, 2008), Rzętała (2003), Ruman, Rzętała (2005), 
Rzętała (2008) oraz Jankowski i in. (2009). 

 
CEL I METODA BADAŃ, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 
Pierwszym etapem opracowania było dokonanie charakterystyki badanego zbiornika. 

Na potrzeby prowadzonych badań wykorzystano archiwalne materiały kartograficzne 
oraz współczesne zdjęcia lotnicze, które zrektyfikowane zostały w oprogramowaniu ArcMap 9.3 
do układu współrzędnych 1992, a następnie zwektoryzowane i poddane analizie w oprogramowaniu 
MapInfoProfessional 7.0. Mapy posłużyły do opracowania modeli terenu dla lat 1883 oraz 1994. 
Przy zastosowaniu prostej algebry map wykonano na ich podstawie izoliniową mapę osiadań. 
Współczesne mapy oraz zdjęcia lotnicze pozwoliły natomiast przedstawić czasową zmienność 
powierzchni zbiornika. Przebieg linii brzegowej w roku 1994 zobrazowano na podstawie mapy 
topograficznej w skali 1:10 000, dla roku 1996 wykorzystano zdjęcie lotnicze w podziałce 
1:26 000 wykonane w ramach programu PHARE, lata 2005 i 2008 opracowano natomiast w 
oparciu o ortofotomapy satelitarne wykonane na podstawie nalotów satelity IKONOS (sceny 
204944, 204943, 205585). Podczas procesu rektyfikacji zdjęcia lotniczego zniekształcenia 
wynikające z ukształtowania powierzchni terenu uznano za zaniedbywalnie małe.  

Celem badań było określenie zarówno czasowego, jak i przestrzennego przebiegu 
zjawisk lodowych zachodzących w obrębie zbiornika antropogenicznego. W celu jego 
realizacji wykonano szereg pomiarów i obserwacji terenowych. Pomiary służące określeniu 
czasowej zmienności zlodzenia wykonywane były od 23 listopada do 15 marca w sezonie 
zimowym 2008/2009. Miąższość lodu mierzono w 5 punktach, rozmieszczonych w miarę 
równomiernie w obrębie zbiornika. Aby uzyskać miąższość zlodzenia reprezentatywną dla 
całego akwenu pomierzone wartości zostały następnie uśrednione. W dniu 18 stycznia 
wykonano ponadto badania zróżnicowania grubości pokrywy lodowej w obrębie całej 
powierzchni akwenu. W tym celu nawiercono i pomierzono grubość lodu w 33 punktach, 
których współrzędne geograficzne określone zostały przy pomocy GPS’a (GPS 12 GARMIN). 
Przeprowadzone badania terenowe uzupełniono również dokumentacją fotograficzną. Średnią 
miąższość lodu podczas badanego okresu przedstawiono w postaci wykresu liniowego na tle 
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dobowych sum opadów i średniej dobowej temperatury powietrza pochodzących ze stacji 
meteorologicznej w Sosnowcu. Dane geograficzne natomiast, poddane zostały analizie w 
oprogramowaniu VerticalMapper (MapInfoProfessional 7.0). W pierwszym etapie, na podstawie 
pomiarów terenowych, opracowano mapę zróżnicowania miąższości pokrywy lodowej. 
Następnie dokonano interpolacji, czego efektem była mapa izopachyt (rys. 3).   
 
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA 

 

Badany zbiornik według zaproponowanego przez Kondrackiego (2000) podziału Polski 
na jednostki fizycznogeograficzne, położony jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Katowicka 
wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Śląska. Biorąc natomiast pod uwagę podział na 
jednostki hydrograficzne zbiornik ten znajduje się na dziale wodnym pomiędzy zlewnią 
Szarlejki (dorzecze Wisły) i zlewnią Bytomki (dorzecze Odry). Zajmuje on rozległe zagłębienie 
bezodpływowe pochodzenia antropogenicznego (niecka osiadania). Geneza tego obniżenia 
związana jest z wydobyciem węgla kamiennego przez KWK Bytom (następnie KWK 
Powstańców Śląskich), która rozpoczęła eksploatację w pierwszej połowie lat 20. XX wieku 
(Jaros 1984). Jak wynika z analizy archiwalnych i współczesnych materiałów kartograficznych 
teren ten w okresie 1883-1994 obniżył się miejscami o ponad 30 m (rys. 1).  Rozwój rozległej 
niecki osiadania zmienił zasadniczo przebieg lokalnych działów wodnych, zdeterminował 
również zmianę kierunków przepływu i podnoszenie poziomu lustra wód podziemnych w jej 
obrębie (Czaja 1988, 1999). Zaleganie na powierzchni utworów słaboprzepuszczalnych, głównie 
glin pylastych, umożliwiło natomiast gromadzenie się w zagłębieniu wód podziemnych oraz 
wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływu powierzchniowego (Żmuda 1973, 
Machowski 2008). Na początku lat 90. XX wieku w miejscu największych osiadań pojawiły się 
cztery niewielkie zbiorniki. Największy z nich miał powierzchnię około 1,2 ha, najmniejszy 0,04 ha, 
a łącznie powierzchnia wszystkich zbiorników wyniosła w tym czasie 1,7 ha. Do roku 1996 
znacząco powiększyły one swój zasięg, łącząc się w jeden, zajmujący dno niecki, akwen o 
powierzchni 9,7 ha. Znaczny wzrost powierzchni zbiornika nastąpił po wyjątkowo wilgotnym 
roku 1997 (rys. 1). Ukształtowany w tym okresie zasięg linii brzegowej utrzymywał się aż do 
roku 2005, kiedy to zbiornik zajmował powierzchnię 25,5 ha. W kolejnych latach poziom 
wody w akwenie zaczął się obniżać, a świadectwem tego procesu były między innymi 
mikroterasy powstałe głównie w strefie brzegowej wysp (Rzętała 2003, Machowski 2008). 
Jednak przede wszystkim efektem tego procesu było stopniowe zmniejszanie się powierzchni 
zbiornika. W 2008 roku rozpoczęto ponadto prace mające na celu przygotowanie wschodniej 
części zbiornika pod budowę fragmentu północnej obwodnicy GOP. Utworzony w tym celu 
nasyp drogowy zajął południowo-wschodnią część akwenu, w wyniku czego jego powierzchnia 
zmniejszyła się do 20,7 ha (rys. 1).  

 
WYNIKI BADA Ń 

 
Zamarzanie zbiornika ma miejsce bezpośrednio po okresie homotermii jesiennej, 

kiedy temperatura powietrza osiąga wartość ujemną, a powierzchniowa warstwa wód 
wychłodzona zostaje do temperatury nieco mniejszej niż 0°C (Choiński 1995, 2007a). 
W obrębie badanego akwenu stan taki miał miejsce 24 listopada, wtedy też pojawił się lód 
przybrzeżny o miąższości około 2 cm (fot. 1). Jednakże już dwa dni później odnotowano 
całkowity jego zanik, nastąpił bowiem wzrost średniej dobowej temperatury powietrza do 5°C. 
Temperatura dodatnia utrzymywała się do 24 grudnia (rys. 2). Spadek średniej dobowej 
temperatury poniżej 0°C spowodował ponowne pojawienie się lodu w strefie brzegowej, 
29 grudnia miejscami jego zasięg dochodził nawet do 30 metrów w głąb akwenu i osiągał  



   73 

 

Rys. 1. Powierzchnia zbiornika w latach 1994–2008 na tle izoliniowej mapy osiadań (A) oraz profile terenu 
w latach 1883 i 1994 (B) (opracowanie na podstawie materiałów źródłowych) 

I – zasięgi linii brzegowej zbiornika: 1 – w 1994 roku, 2 – w 1996 roku, 3 – w 2005 roku, 4 – w 2008 roku,  
5 – zwałowisko, 6 – profil terenu A-B, 7 – wartość osiadania dla punktu; II – wielkość osiadań 

Fig. 1. The water reservoir area in 1994-2008 years on the background of the isoline subsidence map (A) 
and relief profiles in years 1883 and 1994 (B) (made on the base of source materials) 

I – coastline of water reservoir: 1 – in 1994, 2 – in 1996, 3 – in 2005 4 – in 2008, 5 – dump, 6 – relief profile A–B, 
7 – the value of subsidence for a point; II - scale of subsidence 

 
średnią miąższość 4 cm. Na tym etapie miało miejsce głównie zamarzanie powierzchniowej 
warstwy wody. Jej wychłodzenie przy niemal bezwietrznej pogodzie spowodowało powstawanie 
kryształów lodu o horyzontalnej orientacji osi optycznej, a w konsekwencji tworzenie twardego 
i przezroczystego lodu krystalicznego (Grześ 1974). Dalszy spadek temperatury zaskutkował 
zlodzeniem w dniu 3 stycznia całej powierzchni zbiornika. Zwarta pokrywa lodowa 
utrzymywała się do 1 marca. Jedynie 6 lutego, po dwóch dniach z temperaturą dobową 
powyżej 0°C, nastąpiła niewielka ablacja przy brzegu w pasie o szerokości 10–15 cm. 
Stan taki utrzymywał się przez kolejne cztery dni, po czym akwen ponownie całkowicie 
pokrył się lodem. Utrzymująca się od tego momentu temperatura ujemna wpłynęła na 
powolny wzrost miąższości pokrywy lodowej. W tym okresie proces ten warunkowany był 
dużymi dobowymi amplitudami temperatury oraz zaleganiem kilkunastocentymetrowej warstwy 
śniegu (pokrywa śnieżna utrzymywała się od 9 stycznia). Temperatura dodatnia za dnia 
powodowała bowiem ogrzewanie śniegu a w konsekwencji jego topnienie i magazynowanie 
wody na powierzchni lodu. Z kolei spadek temperatury nocą poniżej 0°C powodował zamarzanie 
utworzonej cienkiej warstwy wody i przyrost miąższości pokrywy lodowej. W efekcie na 
lodzie krystalicznym powstała warstwa mętnego, nieprzezroczystego lodu śniegowego, 
charakteryzującego się małą odpornością mechaniczną i dużą podatnością na zmiany 
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temperatury powietrza. 24 lutego odnotowano maksymalną grubość lodu, która wynosiła 
28 cm, przy czym lód krystaliczny stanowił około 16 cm, lód śniegowy natomiast 12 cm. 
Równocześnie datę tą przyjąć można za początek okresu ablacji, rozpoczyna się bowiem 
okres z dodatnią średnią dobową temperaturą powietrza (tab. 1, rys. 2). 

W początkowym etapie zaniku lodu postępowało szybkie topnienie warstwy 
powierzchniowej utworzonej z mętnego lodu, a następnie wolniejszy zanik lodu krystalicznego. 
Rozpad zwartej pokrywy lodowej nastąpił po około 10 dniach od momentu zanotowania 
maksymalnej jego miąższości utożsamianej z datą rozpoczęcia ablacji. W dniu 6 marca wolny 
od lodu był pas o zmiennej szerokości, od 1 do 30 metrów, obejmujący strefę brzegową 
zbiornika. Najszybsza destrukcja pokrywy lodowej miała miejsce przede wszystkim w obrębie 
płycizn, do których uchodziły cieki powierzchniowe. Szczególnie wyraźnie zjawisko to 
występowało w zachodniej części zbiornika, gdzie uchodzą rowy odwadniające pola uprawne 
i teren ogródków działkowych. Kry lodowe (fot. 2) o średniej miąższości wynoszącej 2 cm 
odnotowano już 6 dni później (12.03.2009), a po kolejnych trzech dniach zjawiska lodowe 
ustąpiły całkowicie.  

 
Tabela 1. Zjawiska lodowe w obrębie badanego zbiornika antropogenicznego  w sezonie zimowym 2008/2009 

(badania własne) 
Table 1. Ice phenomena within the researched anthropogenic water reservoir in winter season 2008/2099 

 (own research) 

Grubość lodu [w cm]* 

Lp. 
Data 

pomiaru / 
obserwacji 

lód 
krystaliczny 

lód 
śniegowy 

razem 

Grubość 
pokrywy 
śnieżnej 

zalegającej na 
lodzie 

 [w cm]* 

Stan zlodzenia 

1  23.11.2008 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 

2  24.11.2008 2,0 0 2,0 0 
Lód przybrzeżny miejscami 

do 7 m od brzegu 
3  27.11.2008 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 
4  08.12.2008 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 
5  16.12.2008 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 
6  25.12.2008 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 

7  29.12.2008 4,0 0 4,0 0 
Lód w strefie brzegowej  

do 30 m od brzegu 
8  03.01.2009 7,0 0 7,0 4,0 Zwarta pokrywa lodowa 
9  09.01.2009 13,0 0 13,0 6,0 Zwarta pokrywa lodowa 

10 16.01.2009 15,5 0 15,5 10,0 Zwarta pokrywa lodowa 
11 18.01.2009 16,5 0 16,5 5,0 Zwarta pokrywa lodowa 
12 23.01.2009 16,5 0 16,5 0 Zwarta pokrywa lodowa 
13 30.01.2009 13,0 5,5 18,5 0 Zwarta pokrywa lodowa 

14 06.02.2009 14,0 4,0 18,0 0 
Ablacja przy brzegu – 

 około 10/15 cm 
15 10.02.2009 15,0 2,5 17,5 0 Zwarta pokrywa lodowa 
16 15.02.2009 16,0 2,0 18,0 15,0 Zwarta pokrywa lodowa 
17 20.02.2009 16,0 10,0 26,0 7,0 Zwarta pokrywa lodowa 
18 24.02.2009 16,0 12,0 28,0 4,0 Zwarta pokrywa lodowa 
19 01.03.2009 16,0 11,0 27,0 0 Zwarta pokrywa lodowa 

20 06.03.2009 - - 
brak 

pomiarów 
0 

Ablacja od 1 do 10 m 
od brzegu 

21 09.03.2009 - - 
brak 

pomiarów 
0 

Ablacja od 1,5 do 60 m 
od brzegu 

22 12.03.2009 0 2,0 2,0 0 Kry lodowe 
23 15.03.2009 0 0 0 0 Brak zjawisk lodowych 

* - średnia z 5 pomiarów 
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Rys. 2. Zmiany miąższości pokrywy lodowej w obrębie badanego zbiornika wodnego na tle średniej dobowej 

temperatury i dobowych sum opadów (opracowanie na podstawie danych ze stacji meteorologicznej 
 WNoZ UŚ oraz badań własnych) 

1 – dobowa suma opadów; 2 – średnia dobowa temperatura powietrza; 3 – miąższość lodu 

Fig. 2. The changes of ice thickness in the researched water reservoir on the background of the average daily 
temperature and daily sums of precipitation (made on the base of data from meteorological station  

WNoZ UŚ and of own research) 
1 – daily sum of precipitation, 2 – average daily temperature, 3 – ice thickness 

 

 

Rys. 3. Zróżnicowanie miąższości pokrywy lodowej w obrębie badanego antropogenicznego zbiornika wodnego 
w dniu 18.01.2009 r. (opracowanie na podstawie badań własnych) 

1 – obszar zbiornika, 2 – cieki, 3 – punkty pomiarowe z miąższością lodu [cm], 4 - izopachyty [cm] 

Fig. 3. Differentiation of ice thickness within the researched anthropogenic water reservoir  
on day 18.01.2009 r. (made on the base of own researches) 

1 – the water reservoir area, 2 – watercourses, 3 – observation point with ice thickness [cm], 
 4 – isopachytes [cm] 
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Fot. 1. Lód brzegowy w północnej części zbiornika w dniu 24 listopada 2008 r. (M. Solarski) 

Photo 1. Coastal ice in northern part of the water reservoir in 24 November 2008 (M. Solarski) 

 

Fot. 2. Kry lodowe wyrzucone na brzeg w dniu 12 marca 2009 r. (M. Solarski) 

Photo 2. Ice-floes thrown on the edge on 12 March 2009 (M. Solarski) 
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Zjawiska lodowe w sezonie zimowym 2008/2009 w obrębie badanego zbiornika 
antropogenicznego rozpoczęły się 24 listopada, zakończyły natomiast 15 marca (tab. 1). 
Zatem okres pomiędzy początkiem i końcem zlodzenia zbiornika obejmował 112 dni, przy 
czym nieprzerwanie występowały one tylko 84 dni (od 29 grudnia do 15 marca). Zwarta 
pokrywa lodowa funkcjonowała 58 dni, pojawiła się bowiem 3 stycznia, zaś pierwszy dzień 
jej destrukcji przypadł na 1 marca. Czas jej utrzymywania się stanowił niemal 70% okresu, 
w którym nieprzerwanie notowano zjawiska lodowe. 

Badania przeprowadzone 18 stycznia w obrębie całej powierzchni zbiornika pozwoliły 
ponadto na określenie przestrzennego zróżnicowania miąższości pokrywy lodowej (rys. 3). 
Największe w tym czasie wartości (około 19 cm) zanotowano w strefie brzegowej północnej 
części zbiornika, a więc w miejscach, gdzie lód pojawił się najwcześniej (około 29.12.2009). 
Analiza materiałów kartograficznych oraz obserwacje prowadzone na akwenie niezlodzonym 
pozwalają stwierdzić, iż rejon ten jest stosunkowo płytki, a głębokość wody nie przekracza 50 
cm. Najcieńsza pokrywa lodowa (około 14 cm) występowała w miejscach, gdzie lód pojawił 
się najpóźniej (około 3.01.2009), przypuszczalnie w obrębie rejonów charakteryzujących się 
największymi głębokościami. Mniejsze grubości lodu odnotowano także w miejscach, gdzie 
do zbiornika uchodzą niewielkie cieki, dostarczające wody o temperaturze powyżej 0°C tj.  w 
zachodniej i północno-zachodniej jego części. Przeprowadzone badania wykazały, że maksymalna 
różnica miąższości lodu w obrębie akwenu wynosiła 5 cm (rys. 3). Z badań Choińskiego i in. 
(2006) wykonanych na jeziorze Skrzynka na Pojezierzu Pomorskim o podobnych parametrach 
morfometrycznych (głębokość maksymalna 4,1 m, powierzchnia 17,5 ha), wynika iż w jego 
obrębie również odnotowano nieznaczną różnicę miąższości lodu, wynoszącą maksymalnie 9 cm. 
Można więc stwierdzić iż niewielkie zróżnicowanie pokrywy lodowej w obrębie badanego 
zbiornika wskazuje przede wszystkim na fakt, iż zasilany jest on naturalnie, nie występują tu 
zrzuty wód podgrzanych (zanieczyszczenia termiczne) lub silnie zmineralizowanych. Wykonana 
mapa izopachyt pozwoliła ponadto na obliczenie kubatury lodu, która wyniosła 34,2 tys. m3.  

Podczas całego okresu trwania zjawisk lodowych nie odnotowano przypadków 
morfogenetycznej działalności lodu, czego efektem był brak zmian morfologicznych 
w obrębie strefy brzegowej zbiornika. Na taki stan rzeczy wpływ miało kilka czynników. 
Należy do nich zaliczyć przede wszystkim brak dużych wahań stanów wód (jakie mają 
miejsce np. w przypadku zbiorników zaporowych - por. Rzętała 2008), niewielką powierzchnię 
akwenu determinującą małe falowanie, stosunkowo szybkie tempo ablacji oraz porośnięcie 
strefy brzegowej roślinnością.  

Prowadzone przez cały sezon zimowy obserwacje pozwoliły ponadto na stwierdzenie 
wpływu rekreacyjnego wykorzystania zbiornika wodnego na przebieg zjawisk lodowych. 
W obrębie badanego akwenu w zimie powszechnie uprawiane jest wędkarstwo podlodowe, 
którego skutkiem jest nawiercenie pokrywy lodowej licznymi otworami, co bez wątpienia ma 
duży wpływ na stan natlenienia oraz termikę wód zbiornika. Dodatkowo duże obciążenie 
pokrywy lodowej może prowadzić do powstania licznych spękań i szczelin.  

 
PODSUMOWANIE 

 
Przeprowadzone pomiary i obserwacje przebiegu zjawisk lodowych w zbiorniku wodnym 

powstałym w niecce osiadania pozwoliły na sformułowanie kilku podsumowujących wniosków: 
• zjawiska lodowe w sezonie zimowym 2008/2009 trwały 112 dni, w tym nieprzerwanie 

84 dni, natomiast zwarta pokrywa lodowa występowała przez 58 dni, 
• w początkowej fazie zlodzenia na skutek domarzania spągowego tworzył się głównie 

lód krystaliczny. Począwszy od 18 stycznia, w wyniku domarzania powierzchniowego 
na lodzie krystalicznym zaczęła tworzyć się warstwa mętnego lodu śniegowego, czego 
efektem było powstanie lodu dwuwarstwowego, 
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• rekreacyjne wykorzystanie zbiornika było w pełni bezpieczne od 9 do 18 stycznia. W tym 
okresie bowiem miąższość lodu krystalicznego była większa od 10 cm, zaś średnia 
dobowa temperatura powietrza nie wzrastała powyżej 0°C, 

• od 18 stycznia do 1 marca 2009 roku mimo wzrostu miąższości pokrywy lodowej 
użytkowanie zbiornika nie gwarantowało bezpieczeństwa, głównie ze względu na 
zwiększający się udział lodu mętnego oraz zmniejszenie wytrzymałości lodu krystalicznego 
spowodowane znacznym wahaniem średniej dobowej temperatury powietrza. 
W przypadku opisanego zbiornika poznanie prawidłowości przebiegu zjawisk lodowych 

wydaje się być szczególnie istotne ze względu na jego rekreacyjne wykorzystanie w sezonie 
zimowym. Akwen jest bowiem jednym z łowisk katowickiego okręgu PZW (nr 824) i stanowi 
szczególnie atrakcyjny obiekt dla amatorów wędkarstwa podlodowego. 
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SZATA ROŚLINNA ANTROPOGENICZNYCH CIEKÓW I STREF 
WYPŁYWÓW WÓD W PIASKOWNI „SIEMONIA” 

 
 

Artur Szymczyk, Oimahmad Rahmonov 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 

 
 
 
Szymczyk A., Rahmonov O. The vegetations of anthropogenic streams and zones of water outflow in 
“Siemonia” sand quarries. The paper presented the vegetations  values of artificial streams and zones of water 
outflows in Siemonia sand quarries. Along streams and water outflows was done floristic and phytosociological 
investigation in order to identify plant community. The results of researches shows that within artificial streams 
in consequence of natural processes like morphogenetic,  spontaneous succession the forming ecosystems has 
similar character like natural streams and headstreams. There was observed the phytocenoses of calciphilous 
Cratoneuron filicinum, which belonged to prior natural habitat of Natura 2000. Noticed occurrences of protected 
plants: 4 mosses species (one of glacial relict – Helodium blandowii) and 7 vascular plants. The investigations 
shows that such ecosystems are valuable in region scale and crucial for teaching processes.    
 
Шимчык A., Рахмонов O. Растительный покров антропогенных водотоков и зон излияния вод 
песчаного карьера „Семония” . Представлены достопримечательности растительного покрова в пределах 
песчаного карьера „Семония”. Сделан флористический список и определен тип растительных сообществ 
вдоль водотоков. Выявлено, что антропогенные водотоки и излияния вод стали похожими на 
естественные из-за натуральных морфогенетических процессов и спонтанной сукцессии растительности. 
Обнаружено наличие фитоценозов, слагаемых кальцифильным видом Cratoneuron filicinum, выступающих 
приоритетными для Natura 2000. В данных фитоценозах имеются 4 вида мохообразных (среди них 
гляциальный реликт Helodium blandowii) и 7 видов охраняемых сосудистых растений. Зоны излияния вод 
и водотоки песчаного карьера „Семония” являются ценной – в масштабе региона – составляющей 
географической среды и отличаются существенным учебным зачением. 
 
Słowa kluczowe:  wyrobiska popiaskowe, źródła, antropogeniczne cieki, roślinność     
 
 
WPROWADZENIE 

 
Eksploatacja bogatych złóż piasku zdeponowanych we wschodniej części Wyżyny 

Śląskiej przyczyniła się do powstania wielu wielkoobszarowych wyrobisk, w tym piaskowni 
„Siemonia” (Czylok 2004). Konsekwencją eksploatacji piasku były zmiany stosunków wodnych 
związane z przecięciem poziomów wodonośnych (Czylok 1997, Szymczyk 1999, 2001). 
Przyczyniły się one bezpośrednio lub pośrednio do powstania nowych środowisk akwatycznych. 
Zalewane wodami podziemnymi spągi piaskowni wymagały odwadniania wymuszającego 
budowę sieci kanałów i rowów. Po zakończeniu eksploatacji ich podmokłe powierzchnie 
niejednokrotnie okazały się miejscami trudnymi i jednocześnie kosztownymi do wymaganej 
prawem rekultywacji. Te uwarunkowania sprawiły że najsilniej zawilgocone fragmenty wyrobisk 
zlokalizowane w sąsiedztwie zbiorników, rowów, kanałów i stref wypływów wód podziemnych 
często pozostawały nie rekultywowane. Dzięki temu mogła tu zachodzić spontaniczna 
sukcesja która doprowadziła do powstania wyjątkowo cennych przyrodniczo biocenoz. 
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Zagadnieniom dotyczącym ich formowania się i znaczenia w ochronie przyrody poświęcono 
wiele prac i badań (m.in. Czylok 2004, Szymczyk 2001, Szymczyk i in. 2003). Znacznie 
słabiej zbadane, choć również cenne przyrodniczo są środowiska akwatyczne zarówno wód 
stojących jak i płynących. Wśród nich lepiej poznane są zbiorniki wodne stanowiące często 
siedliska rzadkich i objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt.  

Dotychczas poza pracami Chmury i Molendy  (1998) oraz Molendy (2006) pomijane w 
opracowaniach i niedoceniane były wartości środowiska związanego z wypływami wód oraz 
siecią kanałów i rowów odwadniających. Badania Szymczyka (2001) dotyczące uwarunkowań 
siedliskowych sukcesji w kilku piaskowniach Wyżyny Śląskiej wykazały znaczne podobieństwo 
roślinności rozwijającej się w antropogenicznych kanałach i rowach do fitocenoz funkcjonujących 
w naturalnych potokach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Autor ten wskazywał także na 
znaczny udział gatunków górskich w fitocenozach pojawiających się w strefach oddziaływania 
wód podziemnych i duże wartości przyrodnicze środowisk związanych ze strefami 
wypływów. Chmura i Molenda (1998) zwrócili natomiast uwagę na procesy geomorfologiczne 
zachodzące w obrębie kanałów odwadniających piaskowni „Jaworzno – Szczakowa” i przedstawili 
najcenniejsze związane z nimi gatunki.  

Powstające w sąsiedztwie niewielkich cieków i stref wypływów ekosystemy z uwagi na 
panujące tu specyficzne warunki zawsze stanowią cenny element środowiska (Moniewski 2004) i 
często są ostoją chronionych i zagrożonych elementów flory i fauny w tym gatunków o górskim i 
podgórskim charakterze zasięgu (Kucharski, Filipiak  1999, Kurowski, Kiedrzy ński 2006). 
Z uwagi na dużą wrażliwość na zmiany środowiska ekosystemy te zostały uznane za 
zagrożone nie tylko w skali kraju ale także całego kontynentu (Kurowski i in. 2008). Mimo 
że geneza wypływów wód i cieków w piaskowniach ma charakter antropogeniczny to ich 
występowanie na obszarach takich jak omawiany, gdzie obniżenie poziomu wód gruntowych 
spowodowane podziemną eksploatacją kopalin doprowadziło w XX w do zaniku wielu 
naturalnych źródeł i związanej z nimi charakterystycznej krenofilnej fauny i flory sprawia że 
są one w skali regionu szczególnie cennymi środowiskami. Ponadto źródliska i małe cieki 
mogą mieć istotne znaczenie dydaktyczne. Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk 
przyrodniczych oraz występowanie interesujących zjawisk hydrologicznych pozwalają na 
prezentację specyficznych grup organizmów oraz przedstawienie roli tych obiektów w 
systemach hydrologicznych (Czarnecka, Janiec 2002, Kurowski, Kiedrzy ński 2005). 

Głównym celem pracy było rozpoznanie, scharakteryzowanie oraz przedstawienie 
walorów szaty roślinnej związanej ze zróżnicowanymi formami wypływów wód i antropogeniczną 
siecią cieków w piaskowni „Siemonia”. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na występowanie 
płatów rzadkiej roślinności oraz objętych ochroną gatunków roślin. 

 
OBSZAR BADAŃ 

 
Piaskownia „Siemonia” położona jest w obrębie mezoregionu - Garbu Tarnogórskiego 

(Kondracki  2001). Jej wyrobiska (pola „Siemonia”, „Rogoźnik”, „Jaworznik” i „Sączów”)  
znajdują się w obniżeniu Doliny Jaworznika, lewego dopływu rzeki Brynicy (rys. 1). 
Wypływy wód w obrębie piaskowni powstały w wyniku głębokiej (do 40 m w polu 
„Rogoźnik”) eksploatacji piasku która spowodowała przecięcie warstw wodonośnych. 
Badania Szymczyka (2001) wykazały że wody wypływające w obrębie pól piaskowych 
należą głównie do typu wodorowęglanowo-wapniowego HCO3-Ca, charakteryzują się 
podwyższonym odczynem sięgającym 7,98, wysoką mineralizacją do 481,1 mg/l i dużą 
zawartością jonów wapnia Ca2+  wynoszącą nawet 126,3 mg/l. Piaskownię eksploatowano już 
od 1939 r. jednak na większą skalę piasek pozyskiwano tu w latach 1951–1959 (Szymczyk 
2001) Eksploatacji podlegały tu głównie plejstoceńskie i holoceńskie piaski akumulacji 
rzecznej i wodnolodowcowej (Gilewska, Klimek 1967).  
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Rys. 1. Położenie  wyrobisk piaskowni „Siemonia”  
1 - granice wyrobisk 

Fig. 1. The location of sand quarries of "Siemonia" 
1 - borders of quarries 

MATERIAŁ I METODY 

Badania szaty roślinnej stref wypływów wód i cieków prowadzono w latach 1998 – 2001. 
W celu identyfikacji zbiorowisk roślinnych, w obrębie wybranych powierzchni charaktery-
zujących się zróżnicowaną roślinnością wykonano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Brauna-
Blanqueta (Fukarek 1967). Powierzchnie dobierano tak aby reprezentowały różne formy 
wypływów oraz różne pod względem szerokości, głębokości, szybkości nurtu i odległości od 
źródeł odcinki cieków. Przynależność gatunków do poszczególnych grup syntaksonomicznych 
określono zgodnie z klasyfikacją Matuszkiewicza (2001). Nazewnictwo roślin naczyniowych 
przyjęto według opracowania Mirka i in . (2002), a mchów za Ochyrą, Szmajdą i Bednarek 
- Ochyrą (1992). Mszaki oznaczył Pan Dr hab. Adam Stebel z Wydziału Farmacji Śląskiej 
Akademii Medycznej w Sosnowcu. Dokonano także waloryzacji roślinności i flory oraz analizy 
pod kątem występowania gatunków o charakterze górskim. Przy kwalifikowaniu gatunków do 
tej grupy taksonów w przypadku roślin naczyniowych korzystano z prac Walasa (1938) i Zając 
(1996), a w przypadku mszaków Karczmarza i Święsa (1988) oraz Jędrzejki  (1990).  

 
WYNIKI 

Roślinność związana ze strefami wypływów wód w piaskowni „Siemonia” wykazuje 
znaczne zróżnicowanie. Związane jest ono przede wszystkim z charakterem wypływu wód. 
W piaskowni „Siemonia” stwierdzono występowanie zarówno nieskoncentrowanych wypływów 
mających biorąc pod uwagę kryteria limnologoczne (Starmach i in. 1976) charakter źródlisk 
helokrenowych jak i wypływów skoncentrowanych o charakterze limnokrenów a w rzadkich 
przypadkach reokrenów (pole „Jaworznik”). Najbogatsze w źródła okazało się pole „Rogoźnik” 
gdzie odnaleziono 9 wyraźnych wypływów a najuboższe pod tym względem było pole „Sączów”. 
Słabe nieskoncentrowane wypływy tworzące młaki położone są najczęściej w zagłębieniach 
terenu. W miejscach ich występowania dominował zespół Calystegio-Eupatorietum. W obrębie 
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pola „Siemonia” i „Sączów” często towarzyszyły mu  łozowiska Salicetum pentandro-cinereae, 
a w jednym przypadku na polu „Siemonia” stwierdzono także występowanie naturalnych 
zadrzewień z dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa, o składzie gatunkowym i strukturze 
nawiązującymi do olsów z klasy Alnetea glutinosae. W rejonie słabych wypływów zlokalizo-
wanych na północno-wschodnim brzegu zbiornika Rogoźnik I i wschodnim brzegu zbiornika 
wodnego na polu „Jaworznik” (rys. 1) rozwinęły się płaty zbiorowiska Caricetum paniculatae.  

Roślinność zasiedlająca misy skoncentrowanych wypływów reprezentowana była 
najczęściej przez zbiorowiska mszyste budowane głównie przez Caliergonella cuspidata. 
W tworzonych przez nią fitocenozach występowały między innymi Leptodictyum humile i Sanionia 
unikata. W obrębie pola „Jaworznik” i „Rogoźnik” w niektórych źródłach wykształciły się 
kalcyfilne fitocenozy ze związku Cratoneurion commutati z dominacją Cratoneuron filicinum 
i znacznym udziałem  Palustriella commutata.  

Roślinność porastająca strefę odpływu ze źródeł i dalsze odcinki cieków wykazywała 
zróżnicowanie które zależało głównie od odległości od źródła, szybkości nurtu, głębokości 
wody i rodzaju podłoża. Szerokie piaszczyste strefy odpływów z wolno sączącą się po 
powierzchni wodą, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł porośnięte były głównie przez zespoły 
ze związku Sparganio-Glycerion fluitantis najczęściej z dominacją Veronica anagallis-
aquatica lub Berula erecta i z charakterystycznym, dużym udziałem Scrophularia umbrosa. 
Podobne siedliska zajmował także zespół Calystegio-Epilobietum hirsute. Na obrzeżach tych 
fitocenoz, w miejscach żyźniejszych, z nagromadzonymi osadami rozwijały się płaty zespołów 
Glycerietum plicatae i Nasturtietum officinalis. Tego typu roślinność występowała najczęściej 
w sąsiedztwie wypływów zlokalizowanych u podstawy wschodniej skarpy pola „Rogoźnik”. 
Dalej od źródeł, przy brzegach i w nurcie potoków o szerszym korycie, płytszych i wolniej 
płynących rozwijały się przede wszystkim jednogatunkowe asocjacje Berula erecta. W miejscach 
o wolnym nurcie i w zamulonych zatoczkach towarzyszyły im zbiorowiska budowane przez 
rukiew wodną Nasturtium officinale i mannę fałdowaną Glyceria plicata. W nurcie szybko 
płynących, głębszych cieków w obrębie pól „Rogoźnik” i „Jaworznik” występowały płaty 
zespołu Ranunculo-Sietum erecto-submersi z przewagą Berula erecta i dużym udziałem 
przetaczników Veronica anagallis-aquatica i V. beccabunga. Badania i obserwacje przepro-
wadzone we wschodniej części wyrobiska „Rogoźnik” wskazują, że wzajemny stosunek 
ilościowy przetaczników ulega zmianie z biegiem potoków. W szybkim nurcie, w rejonie mis 
źródliskowych dominowała Veronica anagallis-aquatica natomiast w środkowym i dolnym 
biegu V. beccabunga.  

Brzegi cieków zajęte były najczęściej przez roślinność ze związków Phragmition oraz 
Magnocaricion. We wszystkich zbiorowiskach tej roślinności charakterystyczny był znaczny 
udział Eupatorium cannabinum, Scrophularia umbrosa, Mentha longifolia i M. aquatica oraz 
wkraczających różnych gatunków wierzb. Największe powierzchnie szczególnie w górnym 
biegu potoków zajmują szuwary turzycowe budowane głównie przez Carex acutiformis lub 
rzadziej C. rostrata.  

W obrębie większych nierzadko zamulonych rozlewisk w środkowym i dolnym biegu 
cieków dominowały szuwary trzcinowe. Czasem na niewielkich powierzchniach głównie nad 
szerokimi kanałami w obrębie pola „Siemonia” są one zastępowane przez szuwar szerokopałkowy, 
a rzadziej przez szuwar wąskopałkowy lub mozgowy. Na brzegach szerokich, zarastających 
kanałów z niewielkim przepływem, głównie w obrębie wyrobiska „Siemonia” znaczną 
powierzchnię zajmował zespół łozowisk Salicetum pentandro-cinereae, wkraczający tu w miejsce 
zbiorowisk szuwarowych. Zarówno przybrzeżne zbiorowiska z turzycami jak i trzcinowiska 
i pałkowiska były miejscami zastępowane przez łozowiska z wierzbami: Salix cinerea 
oraz S. pentandra. Na uwagę zasługuje występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie niektórych 
cieków pól „Siemonia” i „Rogoźnik” fitocenoz ze związku Epilobion fleischeri zastępowanych 
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miejscami przez zarośla wierzby rokity Betulo-Salicetum repentis. Fitocenozy te związane są 
z wysokim poziomem zwierciadła wody i stanowią siedliska rzadkich i objętych ochroną roślin.  

Spośród mszaków do najcenniejszych gatunków należą objęte ochroną ścisłą: 
wątrobowiec Riccardia incurvata oraz mchy: Helodium blandowii i Leptodictyum humile, 
które dodatkowo umieszczone zostały na Czerwonej liście mchów zagrożonych w Polsce 
(Ochyra 1992). Licznie występuje tu także objęta ochroną częściową Calliergonella cuspidata. 
Wątrobowiec Riccardia incurvata i nie objęte ochroną mchy, takie jak: Palustriella commutata, 
Plagiomnium ellipticum oraz występujący w zbiorowiskach Betulo-Salicetum repentis - 
Bryum pseudotriquetrum to taksony zaliczane do rzadkich w regionie (Jędrzejko 1998, 1990). 
Jednocześnie Bryum pseudotriquetrum jest gatunkiem o zasięgu arktycznym umiarkowanie 
borealnym (Karczmarz, Święs 1988). Dwa inne gatunki - Helodium blandowii i Sanionia unicata 
mają swoje centrum występowania w górach (Jędrzejko 1990), a H. blandowii jest przy tym 
uważany za relikt glacjalny.  

Spośród roślin naczyniowych najcenniejsze są objęte ochroną gatunkową taksony 
takie jak: Centaurium erythraea, Equisetum variegatum, Epipactis palustris, Liparis loeselli, 
Dactylorhiza maculata, Tofieldia calyculata i umieszczony w Polskiej czerwonej księdze 
roślin (Zarzycki, Kazimierczakowa red. 1993) Malaxis monophyllos. Większość z nich 
(oprócz Centaurium erythraea i Equisetum variegatum) ma status wymierającego na Górnym 
Śląsku (Parusel red. 1996). Rośliny te  rzadko występują na brzegach cieków i są związane 
ze zbiorowiskami Betulo-Salicetum repentis i fitocenozami ze związku Epilobion fleischeri 
których nieliczne płaty znajdują się w obrębie pól „Siemonia”, „Rogoźnik” i „Jaworznik”. 
Do roślin naczyniowych nie objętych ochroną gatunkową, a umieszczonych na Czerwonej 
liście roślin naczyniowych Górnego Śląska (Parusel 1996) należą: rosnący na brzegach 
szerokiego kanału w obrębie pola „Siemonia” Equisetum hyemale ze statusem narażony na 
wyginięcie i częsta na brzegach cieków i w strefach wypływów Scrophularia umbrosa ze 
statusem rzadki. 

Do najcenniejszych stwierdzonych w piaskowni „Siemonia” fitocenoz zaliczyć należy 
źródliskowe zbiorowiska mszyste ze związku Cratoneurion commutati będące priorytetowymi 
siedliskami przyrodniczymi Natura 2000 (Wołejko 2004). Z ciekami i wypływami wód 
piaskowni „Siemonia” związany jest także szereg zbiorowisk roślinnych umieszczonych na 
Czerwonej liście zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska (Celiński, Wika, Parusel 1997). 
Należą do nich syntaksony ustępujące o nieokreślonym zagrożeniu: Typhetum angustifoliae 
i Glycerietum plicatae, ustępujące i narażone na wyginięcie zbiorowisko Caricetum paniculatae 
oraz zbiorowiska Ranunculo-Sietum erecto-submersi i Betulo-Salicetum repentis dla których 
status zagrożenia nie został ustalony. 

 
DYSKUSJA 

Rozwój przemysłu wydobywczego w obrębie Wyżyny Śląskiej oraz regulacje rzek 
i potoków prowadzone w XX wieku podobnie jak w innych regionach kraju (Hachoł, 
Bondar-Nowakowska 2009) doprowadziły do zniszczenia cennych siedlisk związanych ze 
strefami krenalnymi i rhitralem niewielkich potoków. Jednocześnie eksploatacja piasku 
powodująca przecięcie warstw wodonośnych doprowadziła do powstania w wyrobiskach 
licznych, zróżnicowanych morfologicznie wypływów a konieczność grawitacyjnego odpro-
wadzenia ich wód wymusiła budowę rozległej sieci różnej wielkości kanałów i rowów 
odwadniających. W piaskowni „Siemonia” cieki i kanały podlegały spontanicznej sukcesji 
roślinności a z biegiem czasu uległy zmianom morfogenetycznym upodabniając się do 
nizinnych lub wyżynnych potoków. Zmianom uległy także rejony stref wypływów. W miejscach 
licznych wypływów skoncentrowanych w trzech zespołach a położonych u podnóża 
wschodniej skarpy pola „Rogoźnik” w wyniku przeciążenia cieków materiałem piaszczystym 
spłukiwanym ze skarp w obrębie odprowadzających wody cieków wytworzyła się rozległa 
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sieć wzajemnie powiązanych koryt charakterystycznych dla rzek roztokowych. Podobne 
przekształcenia dawnej sieci odwadniającej dno wyrobiska nie są wyjątkowe. Obserwowane 
były także w piaskowni Jaworzno Szczakowa (Chmura, Molenda 1998), Kuźnica 
Warężyńska, Pogoria I i Maczki Bór (Szymczyk 2001).  

Analizy chemiczne i prowadzone przez Szymczyka (2001) pomiary temperatury wód 
zasilających sieć cieków w piaskowni „Siemonia” wskazują że warunki siedliskowe są w nich 
podobne jak w potokach i źródliskach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, gdzie wody 
podziemne kontaktują się z zalegającymi w podłożu skałami wapiennymi. W rejonie piaskowni 
„Siemonia” wysoka mineralizacja, zawartość jonów Ca2+ i podwyższony odczyn wód podziemnych 
wynika z ich kontaktu z zalegającymi w sąsiedztwie skałami z okresu triasowego (Doktorowicz-
Hrebnicki  1954). O naturalności fitocenoz związanych z antropogeniczną siecią cieków 
piaskowni świadczy porównanie wyników badań roślinności potoków Prądnik i Sąspówka 
prowadzonych przez Siedlecką-Binder (1967) w Ojcowskim Parku Narodowym. Wskazuje 
ono, że zbieżność uwarunkowań siedliskowych ma także swoje odbicie w podobieństwie 
roślinności. Podobnie jak w Prądniku i Sąspówce, tak i w piaskowni „Siemonia” dominują 
zespoły ze związku Sparganio-Glycerion fluitantis w tym często zbiorowiska Glycerietum 
plicatae i Nasturtietum officinalis. W obu przypadkach w nurcie głębszych szybko płynących 
potoków występują fitocenozy Ranunculo-Sietum erecto submersi. W piaskowni podobnie jak 
w potokach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej zespół ten charakteryzuje się dużą 
zmiennością składu florystycznego. Występuje zarówno w prawie jednogatunkowych płatach 
budowanych przez Veronica beccabunga, V. anagallis-aquatica lub Berula erecta, jak i w 
wielogatunkowych asocjacjach.  

Wypływy wód i małe cieki w piaskowni Siemonia jak wskazują badania Szymczyka 
(1999, 2001) mają wpływ na kształtowanie warunków siedliskowych i mikroklimatu 
niejednokrotnie w miejscach znacznie od nich oddalonych. Rzeźba spągu piaskowni i płytko 
zalegające na znacznych obszarach warstwy nieprzepuszczalnych iłów (Szymczyk 1999) 
powodują że wypływy wód i związana z nimi sieć cieków ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania opisywanych z wielu piaskowni cennych przyrodniczo fitocenoz związanych 
z wysokim poziomem wód gruntowych (m.in. Czylok 2004, Szymczyk 2001).  

Przeprowadzone badania wykazały że same cieki i źródliska tworzą specyficzne środowisko 
charakteryzujące się dużą różnorodnością fitocenotyczną i florystyczną. Obok rzadkich i 
zagrożonych wyginięciem nie tylko w regionie ale i w kraju zbiorowisk roślinnych swoje 
siedliska ma tu wiele cennych gatunków roślin. Specyficzny mikroklimat nisz źródliskowych 
(Szymczyk 2001) powoduje że występują tu gatunki o górskim charakterze zasięgu a nawet 
mech Helodium blandowii będący reliktem glacjalnym. Podczas badań okazało się także że cieki, 
a szczególnie rejony wypływów to  również ważne miejsce występowania wielu specyficznych 
gatunków zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców takich jak: wypławek kątogłowy, źródlarka 
karpacka, czy kiełże. Prowadzone w sezonach zimowych obserwacje wykazały że nie zamarzające 
zimą cieki stanowią w tym okresie ostoję rzadkiego ptaka – wodnika. 

Niejednokrotnie już zwracano uwagę (m.in. Czarnecka, Janiec 2002; Kurowski, 
Kiedrzyński 2005), że źródliska, podobnie jak doliny małych cieków mogą mieć istotne 
znaczenie dydaktyczne. Duża różnorodność siedlisk przyrodniczych oraz występowanie w obrębie 
piaskowni „Siemonia” różnych typów wypływów wód daje możliwość prześledzenia 
interesujących zjawisk hydrologicznych. Można tu także obserwować tworzące się czasem 
pokrywy nalodziowe (Szymczyk 2001) zaliczane według klasyfikacji Aleksjejewa (1987), do 
typu nalodzi związanych ze swobodnym wypływem wód podziemnych. Możliwość 
prezentacji w obrębie niewielkiego i stosunkowo łatwo dostępnego obszaru specyficznych, 
stenotypowych i często rzadkich grup organizmów sprawia że system antropogenicznych 
wypływów wód i drobnych cieków w piaskowni „Siemonia” obok wysokich walorów 
przyrodniczych i estetycznych ma także istotne walory dydaktyczne.  
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PODSUMOWANIE I WNOSKI 
 

Strefy wypływów wód i niewielkie cieki w piaskowni „Siemonia” stanowią siedliska dla 
cennej roślinności i są ostoją objętych ochroną i zagrożonych gatunków roślin, w tym 
gatunków o górskim charakterze zasięgu i reliktów glacjalnych. Różnorodność morfologiczna 
form wypływu wód podziemnych i naturalny mimo antropogenicznej genezy charakter 
cieków wraz z zamieszkującą je hydrofilną fauną i florą daje duże wartości estetyczne 
wzbogacające krajobraz. Ponadto źródliska jak i doliny małych antropogenicznych cieków 
mają istotne znaczenie dydaktyczne. Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk 
przyrodniczych oraz występowanie interesujących zjawisk hydrologicznych pozwalają na 
prezentację specyficznych grup organizmów i przedstawienie ich roli w ekosystemach 
hydrogenicznych. W przypadku piaskowni szczególne znaczenie ma łatwy dostęp do tych 
obiektów położonych często w pobliżu szkół czy jak w przypadku piaskowni „Siemonia” 
dużych ośrodków edukacyjnych.   
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