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KOMPLEKSOWA I WIELOKIERUNKOWA REWITALIZACJA
ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W DZIELNICY
HÖRDE MIASTA DORTMUND (ZAGŁĘBIE RUHRY, NIEMCY)
Marta Chmielewska
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Chmielewska M. Complex and multidirectional revitalization of degraded urban space in the district of
Dortmund – Hörde (Ruhr Area, Germany). The paper presents the project Phoenix Dortmund, which integrates
activities in the field of the reconstruction of the natural environment of the Emscher river valley with the
revitalization of brownfield sites remaining after the iron and steel foundry Hermann, and which have been
carried out in the degraded part of the district of Dortmund – Hörde (Ruhr Area). Implementation of the project
resulted in morphological and functional changes of urban space in this part of town. Because of the direction
and intensity of these changes, the study area is divided into two parts. The eastern part, Phoenix Ost, was
completely transformed, both in a morphological and functional way, in place of the foundry a large water
reservoir was created, which is surrounded by recreational and residential objects. The western part, Phoenix
West, was also transformed morphologically but to a lesser degree – there were preserved some elements of the
former foundry building, which were adapted to new purposes, whereas the industrial function of this area was
kept, however, other modern industries were located there. Through both these parts of the study area flows the
river Emscher, which was subjected to the re-naturalization. This project may be an inspiration for the
revitalization activities in the Silesia region.
Хмелевская М. Koмплексная и многосторонняя ревитализация деградированного городского
пространства в жилом квартале Гёрдэ города Дортмунд (Рурский угольный бассейн, Германия).
Представлен проект Феникс Дортмунд (Phoenix Dortmund), интегрирующий деяния по перестройке природной
среды долины р. Эмшер с ревитализацией постиндустриальных территорий (металлзавод Германн),
осуществляемый в деградированном участке жилого квартала Гёрдэ города Дортмунд (Рурский угольный
бассейн). Внедрение проекта вызвало морфолого-функциональные преобразования пространства этой части
города. По направлениям и интенсивности данных изменений, исследуемая территория подразделяется
на две части. Восточная часть Феникс Ост (Phoenix Ost) была коренно преобразована, как морфологически,
так и функционально: на месте бывшего металлзавода был построен обширный водоем, вокруг которого
появились рекреационные и жилищные территории. Западная часть Феникс Вест (Phoenix West) также
изменилась морфологически, но в меньшей степени: здесь сохранились элементы прежней застройки
металлзавода, приспособленные к новым нуждам, тогда как не изменилась промышленная функция
территории, однако здесь разместились иные, современные промышленные отрасли. Через обе части
протекает ренатурализированная река Эмшер. Обсуждаемый проект может быть инспирацией для
ревитализационных работ в Силезской регионе.
Słowa kluczowe: rewitalizacja, Dortmund – Hörde, rzeka Emscher, Phoenix Dortmund

WPROWADZENIE
Rewitalizacja to szereg planowanych działań mających na celu ożywienie społeczne i
gospodarcze zdegradowanego fragmentu miasta. Obejmuje kompleksowe przemiany obszaru
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w zakresie: przestrzennym, funkcjonalnym, urbanistycznym, infrastrukturalnym, społecznym
i środowiskowym. Jest procesem szczególnie złożonym, długotrwałym i interdyscyplinarnym,
w którym aktywnie uczestniczą liczne podmioty, instytucje i organizacje (Kaczmarek 2001,
Heller 2002, Stawasz, Sikora 2007, Lorens 2010, Kopeć 2010). Ponadto działaniom
rewitalizacyjnym często towarzyszą konsultacje społeczne, po to by realizowane projekty zyskały
aprobatę mieszkańców i pozostałych przyszłych użytkowników przestrzeni (Sumień i in.
1989, Koźmińska, Mastalerz, Sarnacka 2006).
Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach
zurbanizowanych, które z różnych powodów uległy degradacji (Behr i in. 2003). Biorąc pod
uwagę pierwotne wykorzystanie przestrzeni, miejskie obszary zdegradowane można podzielić
na 4 grupy: 1) obszary mieszkaniowe, 2) kompleksy wielofunkcyjne, 3) obszary związane z
infrastrukturą techniczną i przemysłową i 4) nieużytki miejskie (Lorens 2010).
Szczególnym rodzajem miejskich obszarów zdegradowanych są tereny poprzemysłowe.
Według podziału P. Lorensa (2010) należą one do grupy obszarów związanych z infrastrukturą
techniczną i przemysłową, której charakterystycznymi cechami są: utrata dotychczasowej
funkcji i wyłączenie z użytkowania oraz najczęściej brak stałych mieszkańców. Szanse
rewitalizacji obszarów z tej grupy uzależnione są od czynników zewnętrznych, w szczególności
od ich dostępności przestrzennej, oraz ich właściwości wewnętrznych m.in. wielkości terenu,
rodzaju zabudowy (Gasidło 1998, Domański 2000). Do atutów terenów poprzemysłowych należy
ich bliskość wobec centralnie położonych obszarów miasta oraz infrastruktura komunikacyjna
(Behr i in. 2003). Ich powtórne wykorzystanie utrudniają zaś: zanieczyszczenie środowiska,
bariery infrastrukturalne i bariery własnościowe (Jarczewski 2010).
Ze względu na omówione powyżej specyficzne uwarunkowania, rewitalizacja
zdegradowanych terenów poprzemysłowych, zwana przez Domańskiego (2000) restrukturyzacją,
jest szczególnie skomplikowana. Wiąże się ona często z rewaloryzacją (przywróceniem wartości
poprzez remont lub modernizację) historycznej zabudowy czy też zabytków techniki, nierzadko
wymaga kosztownej likwidacji instalacji przemysłowych i zanieczyszczeń środowiskowych
(rekultywacji), przede wszystkim związana jest jednak z wprowadzeniem na te tereny nowych
funkcji i społeczności (Domański 2010, Lorens 2010).
Jednym z największych obszarów postindustrialnych w Europie jest Metropolia Ruhry
(dawniej Zagłębie Ruhry). Jego przemysłowa przeszłość związana była z intensywnym rozwojem
górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali. Dziś ten region ma za sobą 50 lat
restrukturyzacji przemysłu oraz rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowej, które doprowadziły
do poprawy jakości środowiska i zmiany wizerunku regionu. Kluczowym przedsięwzięciem
dla obszaru okazała się Międzynarodowa Wystawa Budownictwa (IBA) Emscher Park –
program realizowany w latach 1989-1999 z inicjatywy rządu Północnej Nadrenii – Westfalii.
Głównym jego założeniem było stworzenie wspólnej strategii rewitalizacyjnej dla 17 miast i
gmin wzdłuż rzeki Emscher, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych,
realizowanej w ramach wielu różnych projektów. Ich efektem miało być wzmocnienie identyfikacji
mieszkańców ze swoim regionem oraz zainteresowanie nim inwestorów. W konsekwencji w
ramach IBA Emscher Park powstało ponad 400 projektów, spośród których zrealizowano
około 120 (Danielzyk, Wood 1993, Ganser 1993, Fuchs 1999, Leszkiewicz 2000, Behr i in.
2003, Parent 2005, Willims 2005, Neumann, Trettin, Zakrzewski 2012). Swoistą kontynuacją
tego programu jest wspólna strategia rozwoju miast zrzeszonych w Związku Regionalnym Ruhry
(Regionalverband Ruhr) – Park Krajobrazowy Emscher 2010 (Emscher Landschaftspark 2010),
której efektem jest już około 450 projektów (zrealizowanych i proponowanych) z zakresu
ekologii, rozwoju miast i ochrony dziedzictwa poprzemysłowego (www.metropoleruhr.de).
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z najbardziej interesujących przedsięwzięć
realizowanych w ostatnich latach w ramach strategii Park Krajobrazowy Emscher 2010, jakim
jest projekt Phoenix Dortmund. Zakłada on kompleksową rewitalizację zdegradowanej przez
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przemysł części dzielnicy Hörde w Dortmundzie w Niemczech, połączoną z renaturalizacją
przepływającej przez zdegradowany obszar rzeki Emscher. W artykule zwrócono szczególną
uwagę na wielość i zróżnicowanie kierunków, w których przeprowadzono rewitalizację, oraz
na przemiany morfologiczno-funkcjonalne wywołane przez nią w przestrzeni.
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ
Dortmund jest jednym z największych miast Metropolii Ruhry, położonym w jej
środkowo-wschodniej części. Ma powierzchnie 280 km2 i liczy ponad pół miliona mieszkańców.
Jest to miasto o średniowiecznej genezie, z hanzeatyckimi tradycjami, rozwinięte i znacznie
przekształcone w okresie industrializacji, w wyniku której stało się ośrodkiem górnictwa węgla
kamiennego, hutnictwa żelaza i stali oraz produkcji piwa (Padberg 1982, Koellmann 1989).
Hörde jest jedną z południowych dzielnic Dortmundu o powierzchni 590 ha. W granicach
miasta znajduje się od 1928 roku, wcześniej było samodzielną miejscowością. Pierwsze
wzmianki o Hörde pochodzą z XII wieku, w średniowieczu było ono jednym z kilku miast
otaczających pierścieniem Dortmund, z którym konkurowały. Miejscowość słynęła z tradycji
winiarskich, znajdował się tu zamek i folwark, wokół których rozciągały się pola. Przemysł
wkroczył do Hörde w 1841 roku, kiedy Hermann Dietrich Piepenstock założył tu hutę Hermann
(później noszącą nazwę Phoenix). Wraz z systematyczną rozbudową tej huty i jej ekspansją na
tereny dotychczas użytkowane rolniczo, miejscowość przekształciła się w ośrodek przemysłowy.
Z kolei po definitywnym zamknięciu huty Phoenix w 2001 roku, w przestrzeni Hörde pozostało
ponad 200 ha zdegradowanej przestrzeni, która wymagała rewitalizacji (www.hoerde.info).
Obszar badań stanowią tereny objęte projektem Phoenix Dortmund, a zatem tereny
dawnej huty Phoenix (rys. 1). Obszar ten podzielony jest na dwie części zwane Phoenix Ost
(część wschodnia) i Phoenix West (część zachodnia). Część wschodnia obejmuje przestrzeń
zagospodarowaną uprzednio przez zakłady przetwórcze huty, tu w pierwszej połowie XIX
wieku zlokalizowano pudlingarnię, walcownię i kuźnicę, w których zajmowano się obróbką
żelaza i stali. W części zachodniej z kolei, od drugiej połowie XIX wieku, w wielkich piecach
produkowano surówkę, uniezależniając tym samym hutę od konieczności jej sprowadzania z
Belgii. Części te oddzielało od siebie centrum Hörde, łączyła natomiast rzeka Emscher
opływająca je od północy (www.phoenixdortmund.de).
PROJEKT PHOENIX DORTMUND
Phoenix Dortmund to zintegrowany projekt rewitalizacji zdegradowanej przez przemysł
części dzielnicy Hörde miasta Dortmund, którego celem jest wytworzenie nowej jakościowo
przestrzeni – atrakcyjnego miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku (www.metropoleruhr.de).
Z racji lokalizacji tego obszaru w granicach Parku Krajobrazowego Emscher oraz bezpośrednio w
dolinie tej rzeki, projekt powstał w ramach strategii rozwoju regionu - Park Krajobrazowy
Emscher 2010 (Masterplan Emscher Landschaftspark 2010) i jest spójny z innymi projektami
w niej zawartymi: Die Neue Emscher (Nowa Emschera – projekt renaturalizacji rzeki) oraz
Das Neue Emschertal (Nowa Dolina Emschery – projekt rewitalizacji terenów w dolinie rzeki
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju) (www.eglv.de).
Realizacja projektu Phoenix Dortmund rozpoczęła się wraz z zamknięciem ostatniego
wielkiego pieca w 1998 roku i trwa do dziś. Rewitalizacja obszaru prowadzona jest w ramach
pięciu niezależnych przedsięwzięć, są to: Phoenix West, Phoenix See, Phoenix Emscher,
Phoenix Park i Phoenix & Hörde (www.phoenixdortmund.de). Dodatkowo w ramach strategii
Park Krajobrazowy Emscher 2010 powstały dwa projekty uzupełniające: projekt zarządzania
wodami opadowymi dla obszaru Phoenix (Regenwasserbewirtschaftung Phoenix) oraz projekt
rozwoju teras rzecznych Emschery (Emscherauenentwicklung) (www.metropoleruhr.de).
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Całość jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy Landu Północna
Nadrenia – Westfalia. Koordynatorem działań jest inicjatywa zajmująca się zmianą wizerunku
miasta ‘dortmund – project’ (www.dortmund-project.de).
PHOENIX WEST
Program Phoenix West realizowany jest w zachodniej części obszaru pozostałego po
zlikwidowanej hucie Phoenix, o powierzchni 115 ha. Do 1998 roku teren ten zajmowały
wielkie piece do wytopu surówki, które po zakończeniu produkcji (wszystkie oprócz jednego
– fot. 1) rozebrano i przewieziono do Szanghaju, gdzie są ponownie używane. Celem programu
jest utworzenie w tym miejscu centrum technologiczno – usługowego (rys. 1). Realizację
projektu rozpoczęto od przygotowania odpowiedniej infrastruktury technicznej i drogowej, do
pełnienia nowych funkcji zaadaptowano też kilka zachowanych obiektów pohutniczych (m.in.
dawna hala dmuchaw z 1905 roku zamieniona została na centrum kongresowo – wystawiennicze).
Następnie zastosowano odpowiednią promocję centrum. Do 2012 roku swoje siedziby założyło tu
kilkadziesiąt firm, działających w innowacyjnych branżach, jak: przemysł chemiczny,
energetyczny, elektrotechniczny, medyczny i farmaceutyczny, budownictwo maszyn, technologie
informacyjne i komunikacyjne, technologie produkcji, Mikro- i Nano-technologie, oraz usługi dla
biznesu. Koordynatorem projektu jest NRW-URBAN GmbH & Co. KG (www.phoenixdortmund.de).
PHOENIX SEE
W części wschodniej obszaru pozostałego po zlikwidowanej hucie Phoenix realizowany
jest projekt Phoenix See (Jezioro Phoenix). Plan przyszłego zagospodarowania tego terenu
powstał w 2000 roku i zakładał utworzenie na 96 ha atrakcyjnej przestrzeni mieszkaniowej i
rekreacyjnej, ze sztucznym zbiornikiem wodnym w centrum (rys. 1). Produkcję w tej części
huty zakończono w 2001 roku., a następnie do 2004 roku trwała rozbiórka jej urządzeń.
Budowę zbiornika wodnego o powierzchni 24 ha rozpoczęto jesienią 2005 roku, a pięć lat
później napełniono go wodą (fot. 2). Jezioro Phoenix ma głębokość 3-4 m i jest zasilane
wodami gruntowymi. Pełni funkcję przyrodniczą (jest siedliskiem życia dla roślin i zwierząt
wodnych – fot. 3) i rekreacyjną (istnieje możliwość pływania po nim żaglówkami i łódkami
wiosłowymi), jest również zbiornikiem przeciwpowodziowym (dodatkowo może przyjąć
nawet 40% objętości zawartej w nim wody). Ze względów ekologicznych zabronione są
kąpiele w zbiorniku. Wokół stawu poprowadzono ścieżki spacerowe i rowerowe. Teren ten
udostępniono mieszkańcom wiosną 2011 roku. Obecnie trwa zagospodarowywanie obszaru
otaczającego staw: zachodnia część nadbrzeża, w sąsiedztwie centrum Hörde i przy tzw.
wyspie kultury (fot. 4, 5), przeznaczona jest do organizacji i obsługi wydarzeń kulturalnych,
w południowo-zachodniej części zlokalizowano obiekty rekreacyjne m.in. przystań (fot. 6),
na południu powstają obiekty usługowe i biura, a w części południowo-wschodniej i północnej
budowane są domy mieszkalne. Nad projektem czuwa Phoenix See Entwicklungsgesellschaft,
współpracujące z miastem Dortmund i Emschergenossenschaft (www.phoenixseedortmund.de).
PHOENIX EMSCHER
Dortmund położony jest w górnym biegu rzeki Emscher (jej źródła znajdują się w
sąsiednim mieście Holzwickede), na obszarze miasta jej szerokość nie przekracza 1 m (Koellmann
1989). Rzeka ta, niegdyś wijąca się przez obszar Zagłębia Ruhry, została wraz z industrializacją
uregulowana, częściowo zakryta i wykorzystywana do odprowadzana ścieków przemysłowych.
O jej oczyszczeniu i renaturalizacji zadecydowano w latach 90. XX wieku. (www.eglv.de).
Phoenix Emscher jest projektem łączącym wspólne interesy programów: Phoenix Dortmund i Neue
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Rys. 1. Obszar objęty projektem Phoenix Dortmund (źródło: Zukunftstandort… 2010)
1 – park technologiczny, 2 – dawny wielki piec z platformą widokową, 3 – MST. factory Dortmund, 4 – biura i
powierzchnie usługowe, 5 – tereny komercyjne, 6 – zabytki pośród zieleni, 7 – PHOENIX Park: łąki wzdłuż rzeki
Emscher, 8 – PHOENIX Park: hałda Hympendahl – punkt widokowy, 9 – usługi dla przemysłu wypoczynkowego
i kulturalnego, 10 – nowy zielony pas przez Hörde, 11 – jezioro PHOENIX, 12 – domy mieszkalne nad jeziorem
PHOENIX, 13 – biura i obiekty handlowo-usługowe przy jeziorze, promenada, restauracje i kawiarnie, 14 – przystań, 15 –
strefa naturalna Emschery, 16 – zamek Hörde, 17 – centrum Hörde, 18 – punkt informacyjny przy jeziorze PHOENIX
Fig. 1. The area of the Phoenix Dortmund project (source: Zukunftstandort… 2010)
1 – technology park, 2 – former blast furnace with viewing platform, 3 – MST. factory Dortmund, 4 – offices and
services, 5 – general commercial use, 6 – monuments in green areas, 7 – PHOENIX Park: meadows along the
Emscher river, 8 – PHOENIX Park: Hympendahl slagheap – viewing point, 9 – services for leisure industry and cultural
events, 10 – new green belt through Hörde, 11 – PHOENIX Lake, 12 – housing at the PHOENIX Lake, 13 – office
and service center at the lake, lakeshore promenade, restaurants and cafés, 14 – the harbour, 15 – the Emscher nature
zone, 16 – Hörde Castle, 17 – Hörde center, 18 – Infopoint at the PHOENIX Lake

Fot. 1. Stara i nowa zabudowa na obszarze Phoenix West
(M. Chmielewska 2010)
Photo 1. Old and new building building in the area of
Phoenix West (M. Chmielewska 2010)

Fot. 2. Formowanie zbiornika Phoenix See
(M. Chmielewska 2010)
Photo 2. Formation of the reservoir Phoenix See
(M. Chmielewska 2010)
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Fot. 3. Wprowadzanie roślinności do zbiornika Phoenix
See (M. Chmielewska 2011)
Photo 3. Introduction of vegetation into the reservoir
Phoenix See (M. Chmielewska 2011)

Fot. 4. „Wyspa kultury” z konwertorem Thomasa
(M. Chmielewska 2011)
Photo 4. „The Island of culture” with the Thomas
converter (M. Chmielewska 2011)

Fot. 5. Zachodni brzeg zbiornika Phoenix See i zamek
Hörde (M. Chmielewska 2011)
Photo 5. Western shore of the reservoir Phoenix See
and the Hörde castle (M. Chmielewska 2011)

Fot. 6. Południowy brzeg zbiornika Phoenix See i przystań
(M. Chmielewska 2011)
Photo 6. Southern shore of the reservoir Phoenix See
and the harbor (M. Chmielewska 2011)

Fot. 7. Nowa dolina rzeki Emscher
(M. Chmielewska 2011)
Photo 7. New Emscher river valley
(M. Chmielewska 2011)

Fot. 8. Północny brzeg zbiornika Phoenix See i rzeka
Emscher (M. Chmielewska 2011)
Photo 8. Northern shore of the reservoir Phoenix See
and the Emscher river (M. Chmielewska 2011)
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Emscher, zakładającym rewitalizację fragmentu rzeki Emscher oraz przekształcenie jej w korytarz
zieleni łączący część Phoenix See z Phoenix West i jednocześnie fragment pasa zieleni okalającego
centrum Dortmundu. Realizacja projektu wymagała prac planistycznych i hydrotechnicznych.
W efekcie stworzono całkiem nowe łożysko rzeki o szerokości 3-4 m i głębokości 1 m, otoczone
z obu stron szerokimi terasami, a całość porośnięta jest roślinnością (fot. 7). W takiej dolinie
Emschera może swobodnie się poruszać i w razie wysokiej wody wylewać. Starano się stworzyć
środowisko jak najbardziej zbliżone do naturalnego, oraz przygotować dogodne warunki do
rozwoju flory i fauny w tym siedlisku. Rzeka opływa jezioro Phoenix See od północy i wschodu i
w normalnych warunkach nie ma z nim połączenia (może do niego dojść podczas wysokich
stanów wody), jednak w związku z podobnym, zbliżonym do naturalnego zagospodarowaniem
północnego i wschodniego brzegu stawu, tworzą razem jednolity krajobraz (fot. 8). Dalej
Emschera przebiega przez Phoenix Park i opływa obszar Phoenix West od północy. Projekt
koordynuje spółka Emschergenossenschaft (Herter 2006).
PHOENIX PARK
Projekt Phoenix Park realizowany jest w północnej części obszaru Phoenix West w dolinie
rzeki Emscher. Zgodnie z nim stworzono park krajobrazowy o powierzchni około 60 ha, w którym
natura przeplata się z pohutniczymi elementami zabudowy (fot. 1). Pośród tych poprzemysłowych
obiektów poprowadzono ścieżki spacerowe i rowerowe, oraz wyznaczono punkty widokowe.
Lokalizacja parku w sąsiedztwie Parku Westfalen, Ogrodu Botanicznego Romberg i Obszaru
Chronionego Blomke sprawiło, iż stał się on uzupełnieniem pasa zieleni wokół centrum
Dortmundu. W skali regionu Phoenix Park jest nadto integralną częścią Parku Krajobrazowego
Emscher (www.phoenixdortmund.de).
PHOENIX & HÖRDE
Wraz z rozwojem przemysłu w XIX wieku. miasto Hörde zostało ściśle otoczone
przez hutę i straciło możliwość ekspansji terytorialnej. Obecnie ma szansę na ponowny rozwój.
Phoenix & Hörde to przedsięwzięcie mające na celu rewitalizację śródmieścia tej dzielnicy
i przekształcenie go w nowoczesne centrum, łączące Phoenix West i Phoenix Ost. Przede wszystkim
planowana jest integracja terenów usługowych i kulturalno-rozrywkowych przy zbiorniku
Phoenix See z zabudowaniami dawnego Hörde. Ponadto ma tu powstać centrum usługowohandlowe dla całego południowego Dortmundu (www.phoenixdortmund.de).
PRZESTRZEŃ HÖRDE PO REWITALIZACJI
W wyniku realizacji poszczególnych przedsięwzięć projektu Phoenix Dortmund Hörde
przechodzi metamorfozę. Zmienia się zarówno krajobraz i morfologia tej dzielnicy Dortmundu,
jak i funkcje spełniane przez poszczególne elementy jej przestrzeni. Nie jest to pierwsza przemiana
morfologiczno-funkcjonalna w historii tego obszaru – wcześniejsza dokonała się wraz z
uprzemysłowieniem, kiedy to funkcje przemysłowe wyparły funkcje rolnicze, a w konsekwencji
zmienił się lokalny krajobraz. Wielokierunkowość prowadzonych współcześnie działań
rewitalizacyjnych spowodowała jednak, że zachodzące obecnie przemiany przestrzeni miejskiej
są niejednorodne. Przede wszystkim wyraźnie widoczne są różnice między poszczególnymi
częściami badanego obszaru, co jest konsekwencją odmiennych koncepcji na ponowne
wykorzystanie tych terenów.
Podczas rewitalizacji części wschodniej (Phoenix Ost) stworzono od podstaw nową
przestrzeń miejską. Morfologia obszaru uległa całkowitej przemianie – miejsce zajmowane
dotąd przez hutę zajął wielofunkcyjny kompleks mieszkalno-usługowo-rekreacyjny ze sztucznym

11

zbiornikiem wodnym. Po zabudowaniach przemysłowych nie ma dziś śladu, a teren ten
charakteryzuje zupełnie inny krajobraz. Przestrzeń Phoenix Ost pełni też obecnie całkowicie
inne funkcje niż przed rewitalizacją, mianowicie funkcje przemysłowe zastąpione zostały
przez szeroko pojęte i zróżnicowane funkcje usługowe.
Realizacja projektu Phoenix Dortmund w części zachodniej (Phoenix West) badanego
obszaru również spowodowała zmiany morfologiczne, jednak nie tak drastyczne jak w części
wschodniej. Wśród nowych budynków zachowano tu kilka elementów dotychczasowej zabudowy,
które zaadaptowano do aktualnych potrzeb. Rewitalizacja nie doprowadziła w tej części jednak
do zmiany funkcji miejsca – nadal przeważają tu obiekty przemysłowe, choć reprezentujące
zupełnie inne gałęzie przemysłu niż hutnictwo.
Jeszcze inaczej kwestia przemian morfologiczno-funkcjonalnych wygląda w przypadku
centrum Hörde oraz Parku Phoenix. W tych częściach badanego obszaru to morfologia pozostaje
praktycznie nie zmieniona, tereny te zyskują jednak nowe funkcje.
Oprócz przemian morfologiczno-funkcjonalnych rewitalizacja zdegradowanej części
Hörde wywołała zmiany w postrzeganiu tej części miasta przez mieszkańców i przyjezdnych.
To miejsce, dotąd dostępne tylko dla pracowników huty, stało się atrakcyjną i dostępną dla
wszystkich przestrzenią publiczną – miejscem pracy, zamieszkania, rekreacji czy wypoczynku.
PHOENIX DORTMUND A INNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Phoenix Dortmund jest jednym z wielu projektów rewitalizacyjnych realizowanych na
terenach poprzemysłowych w Zagłębiu Ruhry, będących efektem działań związanych z
restrukturyzacją przemysłu i zmianą wizerunku regionu, o czym wspomniano we wprowadzeniu.
Ze względu na skalę przeobrażenia przestrzeni, jakie dokonało się w wyniku realizacji
projektu Phoenix Dortmund, a także stopień dopracowania samego projektu, jego złożoność a
zarazem uporządkowanie, należy zaliczyć go do wyróżnionych przez Zlonicky’ego (2009)
tzw. „Grand Projects” (wielkich strategii, wielkich przedsięwzięć planistycznych), które stanowić
mogą wzorzec działań rewitalizacyjnych w miastach.
Biorąc pod uwagę kierunki, w jakich przeprowadzono rewitalizację terenów
poprzemysłowych w Hörde, a więc przeobrażenie zdegradowanej przestrzeni w tereny o funkcji
usługowej, mieszkaniowej, rekreacyjnej, kulturalnej, przyrodniczej, czy też wyspecjalizowanej
funkcji przemysłowej, projekt Phoenix Dortmund nie wprowadza niczego nowego. Liczne są
przykłady rewitalizacji w tych kierunkach w Metropolii Ruhry (a nawet w samym Dortmundzie),
np.: nowe centrum Eling-Dortmund, kompleks Zollverein w Essen, parki krajobrazowe:
Duisburg-Północ, Nordstern w Gelsenkirchen, Hoheward w Herten, czy też Technopark Mülheim
(Chmielewska 2010a,c, Otto, Chmielewska 2012). Przytoczyć można też przykłady z innych
krajów europejskich, w tym także z Polski, z regionu śląskiego: tereny wystawiennicze Silesia
Expo w Sosnowcu, osiedle Dębowe Tarasy w Katowicach, ośrodek narciarski w Bytomiu
Suchej Górze, Galeria Szyb Wilson w Katowicach, stawy Pogoria I, II i III w Dąbrowie Górniczej,
Technopark Gliwice itd. (Szajnowska-Wysocka 2009, Chmielewska 2010b). Nowością nie
jest również łączenie kilku funkcji w jednym projekcie, przeciwnie, coraz częściej prowadzona jest
rewitalizacja wielokierunkowa, w wyniku której powstają kompleksy wielofunkcyjne, jak np.:
Centro Oberhausen w Metropolii Ruhry czy Silesia City Center w Katowicach albo Manufaktura
w Łodzi (Chmielewska 2009).
Wyróżniającym elementem projektu Phoenix Dortmund jest natomiast zbudowany od
podstaw sztuczny zbiornik wodny. Wyeksponowanie „elementu wodnego”, odkrycie na nowo
znaczenia wody w mieście, jest w ostatnich latach popularnym zabiegiem w rewitalizacji miast
(Zlonicky 2009). Najczęściej jednak wykorzystuje się w tym celu już istniejące zbiorniki
wodne, rzeki, kanały oraz infrastrukturę nabrzeży czy portów. Nie sposób nie wspomnieć, że
jednym z pierwszych wielkich projektów rewitalizacyjnych była odnowa przestrzeni dzielnicy doków
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londyńskich (Kaczmarek 2001). Obecnie rewitalizacja zdegradowanych portów jest szczególnie
popularna w Niemczech, do takich projektów należą np.: Hafen City w Hamburgu, Westhafen
we Frankfurcie nad Menem, Rheinauhafen w Köln, Medienhafen w Düsseldorfie oraz Innenhafen
w Duisburgu (Zlonicky 2009). Rewitalizuje się także mniejsze porty zlokalizowane wzdłuż
kanałów w regionie Ruhry, jak np. w Dortmundzie, w Berkamen czy w Lünnen (Dickmann,
Dickmann-Boubaker 2008).
O wyjątkowości projektu Phoenix Dortmund świadczy przede wszystkim jego
wielokierunkowość i kompleksowość. W wyniku równoległego prowadzenia działań
rewitalizacyjnych w tak wielu różnych kierunkach, a co za tym idzie w efekcie wprowadzenia
tak dużej ilości nowych funkcji, powstała nowa jakościowo przestrzeń mocno zróżnicowana,
zarówno pod względem morfologicznym, jak i funkcjonalnym. Zróżnicowanie to nie wprowadza
jednak w przestrzeń chaosu, a wręcz przeciwnie, daje możliwość wykorzystywania tej przestrzeni
przez różnorodnych użytkowników, w myśl zasady, że: „każdy znajdzie tu coś dla siebie”.
Niewątpliwą zaletą tego projektu jest też jego integralność z innymi przedsięwzięciami
realizowanymi przez miasto i region, tak że razem tworzą one spójną całość, kreując nowy
wizerunek Metropolii Ruhry.
PROJEKT PHOENIX DORTMUND – PRZYKŁAD DLA REGIONU ŚLĄSKIEGO?
Region śląski, obszar dawniej znany jak Górnośląski Okręg Przemysłowy, dziś coraz
częściej zwany „Metropolią Silesia” jest genetycznie podobny do regionu Ruhry. Podobnie
jak on rozwinął się w oparciu o górnictwo i hutnictwo, a obecnie, w związku z kryzysem tych
gałęzi przemysłu ciężkiego, wymaga restrukturyzacji i rewitalizacji. Różnica między tymi
regionami (abstrahując od przeszłości historycznej i rozwoju w różnych krajach i systemach
polityczno-ideologicznych) polega dziś przede wszystkim na stopniu zaawansowania działań
restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych, mianowicie w regionie śląskim rozpoczęły się one
około 30 lat później niż w regionie Ruhry. Pozostawanie w tyle za Metropolią Ruhry nie jest
jednak tak bardzo niekorzystne, przeciwnie, „Metropolia Silesia” ma możliwość korzystania z
doświadczeń bardziej zaawansowanego ośrodka – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.
Ma szansę nie popełniać tych samych błędów oraz przenieść na swój obszar wypracowane
dobre wzorce.
Omawiany w artykule projekt rewitalizacyjny uznano za interesujący, wyjątkowy,
a nawet w pewnym sensie wzorcowy. Pojawia się zatem pytanie, czy jest możliwa realizacja
podobnego przedsięwzięcia w regionie śląskim? Za odpowiedzią twierdzącą przemawia fakt,
że w regionie tym jest bardzo wiele terenów poprzemysłowych czekających na rewitalizację,
które pod względem powierzchni nadawałyby się na realizację tak dużego projektu. Przykładem
mogą być tereny pohutnicze: w Katowicach-Szopienicach, w Katowicach-Załężu, albo w
Chorzowie. Również zastosowane w projekcie kierunki przemian nadają się do wprowadzenia
w miastach „Metropolii Silesia”, zwłaszcza nowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach
gospodarki są w regionie pożądane. Przeszkodą w realizacji takiego dużego przedsięwzięcia
prawdopodobnie byłoby źródło jego finansowania, a także kwestie administracyjne i urzędowe
(nieporadność lokalnych urzędników w kwestii wdrażania nowych inwestycji można obserwować
obecnie m.in. w Katowicach, czy Górnośląskim Związku Metropolitalnym).
Na koniec pozostaje pytanie, czy w regionie śląskim potrzebna jest budowa sztucznego
zbiornika wodnego? Jedna z potocznych nazw tego obszaru brzmi „pojezierze antropogeniczne”.
Na terenie całej konurbacji rozsiane są liczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku działalności
człowieka. Zatem zamiast tworzyć nowy zbiornik, łatwiej wykorzystać już istniejący. Co więcej,
tego typu działania – rewitalizacji zbiorników wodnych i zagospodarowywania ich otoczenia
– już w regionie śląskim realizowano. Przykładem (na dużo mniejszą skalę niż Phoenix See)
niech będzie staw Amelung w Chorzowie, który otoczono alejkami i ławkami dla spacerowiczów,
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a w jego bezpośrednim sąsiedztwie stanęły domy jednorodzinne. Tendencje do zagospodarowywania
terenów wokół stawów pod zabudowę mieszkaniową ujawniają się obecnie też w Katowicach
– w Dolinie Trzech Stawów (Chmielewska 2012).
PODSUMOWANIE
Rewitalizacja zdegradowanej części dzielnicy Hörde miasta Dortmund przeprowadzana
jest w sposób kompleksowy, a w jej wyniku powstaje zupełnie nowa jakościowo przestrzeń.
Realizowany projektu Phoenix Dortmund jest wielokierunkowy, tereny poprzemysłowe
przekształcane są tu w:
• tereny przemysłowe z wysoko wyspecjalizowanych branży,
• tereny rekreacyjne i wypoczynkowe,
• tereny mieszkaniowe,
• tereny usługowe (w tym też kulturalne i gastronomiczne),
• tereny o znaczeniu przyrodniczym.
Dodatkowo przepływająca przez Hörde rzeka Emscher została poddana renaturalizacji.
Prace rewitalizacyjne wywołały przemiany morfologiczno-funkcjonalne przestrzeni
miejskiej badanego obszaru. Ze względu na kierunki oraz intensywność tych przemian, teren
objęty projektem dzieli się na dwie części. Część wschodnia, Phoenix Ost, została gruntownie
przekształcona, zarówno w sensie morfologicznym jak i funkcjonalnym, w miejscu dawnej huty
powstał rozległy zbiornik wodny, wokół którego zlokalizowano tereny rekreacyjne i mieszkaniowe.
Część zachodnia, Phoenix West, także zmieniła się pod względem morfologicznym, ale w
mniejszym stopniu, zachowano tu elementy dawnej zabudowy huty, które przystosowano do
nowych potrzeb, nie zmieniła się natomiast funkcja przemysłowa obszaru, ulokowano tu jednak
inne, nowoczesne gałęzie przemysłu.
Projekt Phoenix Dortmund można potraktować jako wzorcowy do przeprowadzania
działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej.
Przede wszystkim jest on dobrze zaplanowany i konsekwentnie realizowany, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Ponadto jest spójny z koncepcją przyszłości miasta oraz regionu
i wpisuje się w inne nadrzędne projekty realizowane na tym terenie. Poprzez dbałość o środowisko
przyrodnicze, stworzenie nowych miejsc pracy oraz atrakcyjnego miejsca zamieszkania i
wypoczynku, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców okolic Hörde. Wreszcie, dzięki
odpowiedniej promocji oraz wprowadzonym zróżnicowanym funkcjom, ta nowa część Hörde
może przynosić korzyści materialne miastu i dać impuls do rozwoju otaczającym terenom.
Dlatego też, projekt ten może być inspiracją do działań rewitalizacyjnych w innych podobnych
obszarach problemowych, również w regionie śląskim.
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE WODY JEZIORA
BARLINECKIEGO W WARUNKACH NAPOWIETRZANIA
ZA POMOCĄ AERATORA PULWERYZACYJNEGO
Piotr Daniszewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii, Szczecin

Daniszewski P. Physico-chemical properties of waters in Lake Barlineckie aerated by means of pulverising
aerator. The study was carried out in 2008–2012 in Lake near Barlineckie in the West Pomeranian voivodship.
It aimed at estimating water quality of lake as an effect of its aeration by pulverizing aerator. Mean
concentrations of mineral N and P of ammonium nitrogen from the years 2008–2012 qualify water of the lake to
the second class of water quality. Further improvement of water quality in Lake Barlineckie depends on
elimination of pollution sources (mainly the excessive concentrations of nitrogen and phosphorus) in waters
flowing into the lake.
Słowa kluczowe: jeziora, jakość wód, fosfor, azot, jezioro Barlineckie, aeracja pulweryzacyjna

WPROWADZENIE
Stan jakości wód w zbiornikach wodnych w głównej mierze zależy od zawartości
związków biogenicznych i ich dostępności biologicznej. Związki te odgrywają kluczową rolę
w zachodzących w zbiorniku wodnym procesach metabolizmu u roślin i zwierząt (Barik i in.
2001, Koc, Skwierawski 2004, Daniszewski 2012a,b,c,d). Postępujące uprzemysłowienie, rozwój
rolnictwa i turystyki na obszarach zlewni wpływają na nadmierne obciążenie akwenów
wodnych przede wszystkim związkami biogennymi, które mają istotny wpływ na jakość wód
(Kajak 1998, Kubiak i in. 1997, 2000). Obumieranie organizmów skutkuje nagromadzeniem się
materii organicznej na dnie zbiornika wodnego, a jej tlenowy rozkład powoduje deficyt tlenu i
występowanie wielu innych procesów wpływających niekorzystnie na wody w zbiorniku
(Kajak 1998, Lossow 1998, Lossow, Gawrońska 1992, Daniszewski 2012b, c,d,e).
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną należy we wszystkich akwenach przeciwdziałać
eutrofizacji i jej negatywnym skutkom. W ograniczaniu tego zjawiska jest stosowanych
szereg technicznych, biologicznych oraz chemicznych rozwiązań (Lossow 1998, Lossow,
Gawrońska 1992, Godlewska, Świerzowski 2004). Jednym z nich jest wykorzystanie
aeratora pulweryzacyjnego. Urządzenie takie pracuje od listopada 2000 roku na jeziorze
Barlineckim. Aerator ten charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
wysokość 8 m, średnica tratwy 10 m, wydajność 200–800 m3·doba–1, 3–7-krotne zwiększenie
natlenienia wody przepływającej przez aerator (Konieczny, Pieczyński 2006, Matkowski,
Podsiadłowski 2004).
System aeracji pulweryzacyjnej (rys. 1), zasilany energią wiatru, jest przeznaczony do
napowietrzania jezior i zbiorników wodnych o dowolnej wielkości. W korzystnej ekspozycji
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wietrznej jedna jednostka zapewnia intensywny proces natleniania jezior o powierzchni 100–
150 m i głębokości 15–35 m. Silnik wiatrowy systemu Savoniusa powoduje, poprzez układ
przeniesienia napędu, ruch obrotowy koła łopatkowego aeratora (2) z jednoczesnym poborem
wody ze strefy ograniczonej długością węży ssących (5). Przez segment pulweryzacyjny w
okresie jednej doby do komory aeracji (4) napływa od 200 do 800 m3 wody. Przed
wtłoczeniem wody do strefy określonej wężami tłoczącymi (6), woda ulega pulweryzacji, tzn.
rozpyleniu w powietrzu atmosferycznym z jednoczesnym odgazowaniem i napowietrzeniem
(Podsiadłowski 2001a, b, Podsiadłowski, Pieczyński 2001).
Rys. 1. System aeracji pulweryzacyjnej
(wg Podsiadłowskiego 2001a,b)
1 – segment pulweryzacyjny, 2 – koło łopatkowe
aeratora, 3 – komora ssania, 4 – komora tłoczenia,
5 – wąż ssący, 6 – wąż tłoczący
Fig. 1. A model of pulverising aeration technology
system (after Podsiadłowski 2001a,b)
1 - pulverising segment, 2 - paddle wheel, 3 - water
intake chamber, 4 - aeration chamber, 5 - suction hose,
6 - pumping hose

LOKALIZACJA OBIEKTU I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono na Jeziorze Barlineckim, położonym w województwie
zachodniopomorskim, na Pojezierzu Myśliborskim. Jezioro zajmuje powierzchnię 259,1 ha,
posiada trzy dopływy i jeden odpływ. Otoczone jest morenowymi wzgórzami, w większości
porośniętymi buczynami. Fragment brzegu zachodniego badanego jeziora przylega do łąk połączonych
z polami uprawnymi. Północna i północno-wschodnia część jeziora graniczy z zabudowaniami
miasta Barlinek (Marcinkiewicz 1963). Podstawowe dane morfometryczne badanego jeziora
przedstawiono w tabeli 1. Współrzędne geograficzne 4 stanowisk pomiarowych rozmieszczonych
na Jeziorze Barlineckim wynoszą: stanowisko nr 1 - N: 52° 58' 19,31", E: 15° 11' 45,69";
stanowisko nr 2 - N: 52° 58' 45,74", E: 15° 12' 27,14"; stanowisko nr 3 - N: 52° 59' 05,08",
E: 15° 13' 07,81"; stanowisko nr 4 - N: 52° 59' 27,55", E: 15° 13' 12,20".
Tabela 1. Dane morfometryczne Jeziora Barlineckiego
Table 1. Morphometric data of Barlineckie lake
Szerokość geograficzna [N]

52o58,9’

Długość geograficzna [E]

15o12,9’

Wysokość n.p.m. [m n.p.m.]

57,0

Głębokość maksymalna [m]

18,0

Głębokość średnia [M]
Powierzchnia zwierciadła wody [ha]
Powierzchnia wysp [ha]
3

3

Objętość [10 m ]

7,1
259,1
3,7
18579,8

Długość maksymalna [m]

3770

Szerokość maksymalna [m]

2150

Linia brzegowa misy jeziora [M]
Linia brzegowa wysp [m]

10450
1550
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Tabela 2. Wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych wód jeziora Barlineckiego w latach 2008–
2012 wraz z klasyfikacją wartości badanych wskaźników wg kryteriów Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 lutego 2004 roku (woda powierzchniowa jeziora)
Table 2. Values of selected physical and chemical parameters of water quality in Lake Barlineckie in 2008–2012
together with classification of values of examined parameters in accordance with Rozporządzenie Ministra
Środowiska with day 11 February 2004 (surficial layer)
Okres
badań

pH

17.04.2008
wiosna
24.07.2008
lato
15.10.2008
jesień
15.04.2009
wiosna
22.07.2009
lato
21.10.2009
jesień
21.04.2010
wiosna
14.07.2010
lato
20.10.2010
jesień
20.04.2011
wiosna
20.07.2011
lato
19.10.2011
jesień
18.04.2012
wiosna
18.07.2012
lato
27.09.2012
jesień
Min
Max
X
Sx

7,68
(I)
7,75
(I)
7,80
(I)
7,71
(I)
7,75
(I)
7,75
(I)
7,72
(I)
7,70
(I)
7,81
(I)
7,73
(I)
7,69
(I)
7,75
(I)
7,70
(I)
7,78
(I)
7,74
(I)
7,68
7,81
7.74
0,79

O2
mg O2.dm-3

EC
µS·cm-1

NO3 mgN.dm-3

NO2 mgN.dm-3

NH4+
PO43-roz.
mgN.dm-3 mg PO4.dm-3

8,7 (I)

410 (I)

0,12 (I)

0,018 (I)

1,81 (III)

1,03 (V)

mg P.dm-3
0,42 (III)

9,7 (I)

480 (I)

0,28 (I)

0,038 (II)

0,57 (II)

0,74 (IV)

0,23 (II)

7,6 (I)

400 (I)

0,22 (I)

0,032 (II)

0,38 (I)

0,42 (III)

0,29 (II)

7,5 (I)

450 (I)

0,31 (I)

0,034 (II)

1,20 (III)

0,68 (III)

0,32 (II)

8,6 (I)

400 (I)

0,42 (I)

0,040 (II)

0,86 (II)

0,53 (III)

0,26 (II)

8,2 (I)

420 (I)

0,28 (I)

0,036 (II)

0,62 (II)

0,47 (III)

0,36 (II)

7,3 (I)

470 (I)

0,36 (I)

0,044 (II)

0,76 (II)

0,52 (III)

0,22 (II)

7,9 (I)

420 (I)

0,29 (I)

0,025 (I)

0,83 (II)

0,44 (III)

0,28 (II)

8,1 (I)

530 (II)

0,48 (I)

0,036 (II)

0,80 (II)

0,65 (III)

0,24 (II)

8,2 (I)

420 (I)

0,41 (I)

0,034 (II)

0,91 (II)

0,36 (II)

0,26 (II)

9,0 (I)

460 (I)

0,26 (I)

0,022 (I)

0,76 (II)

0,41 (III)

0,23 (II)

7,6 (I)

440 (I)

0,21 (I)

0,047 (II)

0,83 (II)

0,47 (III)

0,34 (II)

7,9 (I)

450 (I)

0,38 (I)

0,038 (II)

0,72 (II)

0,45 (III)

0,37 (II)

8,6 (I)

410 (I)

0,61 (I)

0,032 (II)

0,63 (II)

0,32 (II)

0,30 (II)

8,1 (I)

450 (I)

0,34 (I)

0,034 (II)

0,69 (II)

0,37 (II)

0,27 (II)

7,3
9,0
8,2
1,28

400,0
530,0
440,7
15,78

0,018
0,047
0,034
1,620

0,38
1,81
0,82
0,82

0,32
0,68
0,59
1,24

0,22
0,37
0,29
1,49

0,12
0,61
0,33
20,16

Pog.

Objaśnienia: EC – przewodność elektrolityczna, X – wartość średnia, Sx – odchylenie standardowe, I, II, III, IV, V klasyfikacja wartości badanych wskaźników wg kryteriów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 lutego 2004 r.
Explanations: EC – electrolytic conductivity, X – mean value, Sx – standard deviation, I, II, III, IV, V - classification of
values of examined parameters in accordance with Rozporządzenie Ministra Środowiska with day 11 February 2004

Badania prowadzono w latach 2008–2012, w okresie od kwietnia do października.
Z każdego z czterech stanowisk pomiarowych pobierano dwie oddzielne próbki wody do analiz
chemicznych – z warstwy powierzchniowej (0,5 m od lustra wody) i warstwy naddennej (1,0 m
od dna). W miejscu poboru prób oznaczano pH. Próbki wody do badań pobierano według
PN/C-04632.03. Były one utrwalane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Polskiej Normie PN/C-04632.04. Tlen rozpuszczony oznaczono metodą Winklera w modyfikacji azydkowej
Alsterberga z zastosowaniem PN/C-04545.03. Spośród wskaźników trofii wód oznaczono
również stężenie NH4+ - zgodnie z PN/C-04576.01, NO2– - zgodnie z PN/C-04576.06, NO3- -

18

zgodnie z PN/C-04576.09, PO43–rozp - zgodnie z PN/C-04537.02 i Pog - zgodnie z PN/C04537.09. Przewodnictwo elektrolityczne właściwe oznaczano zgodnie z PN/C-04542.
Poszczególne wskaźniki jakości wód oceniano według kryteriów zalecanych do oceniania
śródlądowych wód powierzchniowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji
stanu tych wód.
Tabela 3. Wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych wód jeziora Barlineckiego w latach 2008–
2012 wraz z klasyfikacją wartości badanych wskaźników wg kryteriów Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 lutego 2004 roku (warstwa naddenna jeziora)
Table 3. Values of selected physical and chemical parameters of water quality in Lake Barlineckie in 2008–2012
and classification of values of examined parameters in accordance with Rozporządzenie Ministra Środowiska
with day 11 February 2004 (near-bottom layer)
Okres badań

17.04.2008
wiosna
24.07.2008
lato
15.10.2008
jesień
15.04.2009
wiosna
22.07.2009
lato
21.10.2009
jesień
21.04.2010
wiosna
14.07.2010
lato
20.10.2010
jesień
20.04.2011
wiosna
20.07.2011
lato
19.10.2011
jesień
18.04.2012
wiosna
18.07.2012
lato
27.09.2012
Jesień
Min
Max
X
Sx

O2
mg
O2.dm-3
5,2 (II)

EC
µS·cm-1

NO3 mgN.dm-3

NO2 mgN.dm-3

NH4+
mgN.dm-3

PO43-roz.
mgPO4.dm-3

640 (II)

2,46 (I)

0,42 (III)

0,86 (II)

1,21 (V)

4,1 (III)

580 (II)

3,40 (I)

0,38 (III)

1,61 (III)

1,07 (V)

4,8 (III)

710 (II)

3,15 (I)

0,36 (III)

1,30 (III)

0,86 (IV)

7,56 (I)

4,6 (III)

680 (II)

2,95 (I)

0,45 (III)

1,10 (III)

0,74 (IV)

7,58 (I)

4,4 (III)

750 (II)

3,34 (I)

0,40 (III)

0,89 (II)

0,82 (IV)

7,60 (I)

5,6 (II)

730 (II)

1,98 (I)

0,29 (III)

0,95 (II)

0,77 (IV)

7,53 (I)

5,3 (II)

620 (II)

1,63 (I)

0,30 (III)

1,33 (III)

0,72 (IV)

7,58 (I)

4,6 (III)

580 (II)

1,82 (I)

0,42 (III)

1,25 (III)

0,63 (III)

7,56 (I)

4,9 (III)

670 (II)

1,48 (I)

0,35 (III)

1,29 (III)

0,69 (III)

7,60 (I)

5,2 (II)

710 (II)

0,98 (I)

0,26 (III)

1,41 (III)

0,75 (IV)

7,56 (I)

5,6 (II)

590 (II)

1,12 (I)

0,39 (III)

1,10 (III)

0,51 (III)

7,58 (I)

5,4 (II)

670 (II)

1,86 (I)

0,28 (III)

1,28 (III)

0,67 (III)

7,54 (I)

5,2 (II)

640 (II)

1,52 (I)

0,21 (III)

1,25 (III)

0,54 (III)

7,61 (I)

5,7 (II)

720 (II)

2,17 (I)

0,34 (III)

1,13 (III)

0,58 (III)

7,57 (I)

5,4 (II)

650 (II)

1,64 (I)

0,32 (III)

1,17 (III)

0,61 (III)

7,52
7,61
7,57
0,85

4,1
5,7
5,1
1,17

580,0
750,0
662,7
22,14

0,98
3,40
2,10
19,83

0,21
0,45
0,34
0,96

0,86
1,61
1,19
1,20

0,51
1,21
0,74
1,93

pH

7,52 (I)
7,60 (I)
7,57 (I)

Pog.
mg
P.dm-3
0,64
(III)
0,82
(IV)
0,74
(IV)
0,64
(III)
0,72
(IV)
0,56
(III)
0,64
(III)
0,51
(III)
0,57
(III)
0,58
(III)
0,63
(III)
0,58
(III)
0,61
(III)
0,53
(III)
0,50
(III)
0,50
0,82
0,62
1,37

Objaśnienia: EC – przewodność elektrolityczna, X – wartość średnia, Sx – odchylenie standardowe, I, II, III, IV, V klasyfikacja wartości badanych wskaźników wg kryteriów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 lutego 2004 r.
Explanations: EC – electrolytic conductivity, X – mean value, Sx – standard deviation, I, II, III, IV, V - classification of
values of examined parameters in accordance with Rozporządzenie Ministra Środowiska with day 11 February 2004
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WYNIKI
Wyniki badań wybranych wskaźników wód Jeziora Barlineckiego wraz z klasyfikacją
wartości zmierzonych wskaźników według kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku przedstawiono w tabelach 2 i 3. Wody akwenu w okresie
prowadzonych badań posiadały wartości pH zbliżone do obojętnego. Zarówno woda
powierzchniowa jeziora jak i naddenna – zaliczone zostały, zgodnie z wyżej wymienioną
klasyfikacją, do I klasy jakości wód. Wody Jeziora Barlineckiego zawierały zawsze stosunkowo
mało mineralnych związków azotu – stężenia mineralnych form azotu odpowiadały zazwyczaj I
i II klasie jakości w wodach powierzchniowych, natomiast w warstwie naddennej stężenia te
odpowiadały zazwyczaj I i III klasie jakości wód w całym okresie badawczym. W warstwie
naddennej stężenia PO43-rozp i Pog odpowiadały z reguły III i IV klasie jakości wód. Wzrost
stężeń związków fosforu w warstwie naddennej wody w badanym jeziorze, może świadczyć o
spadku ilości tlenu i zmianami ich statusu redoks, prowadzącymi do uwalniania związków
fosforu skumulowanych w osadach dennych (Kajak 1998, Daniszewski 2012a,b,d).
Wartości przewodności elektrolitycznej w wodach powierzchniowych badanego
jeziora kształtowały się na poziomie I klasy, natomiast wskaźnik ten dla wód w warstwie
naddennej kształtował się na poziomie II klasy jakości wód. Poziom tlenu rozpuszczonego w
wodach powierzchniowych odpowiadał I klasie jakości wód, natomiast dla wód w warstwie
naddennej kształtował się na poziomie od II do III klasy jakości wód.
PODSUMOWANIE
Mając na uwadze postępującą poprawę jakości wód Jeziora Barlineckiego, która
wystąpiła w całym okresie badawczym, tj. od 2008 do 2012 roku, należy dążyć do wyeliminowania
dodatkowych obciążeń zanieczyszczeń z zewnątrz badanego jeziora, tak aby utrzymać poziom
poprawy jakości wód na obecnym poziomie, a nawet dążyć do jeszcze lepszej jej jakości. W całym
procesie poprawy stanu wód Jeziora Barlineckiego swój udział ma również pracujący od
listopada 2000 roku aerator pulweryzacyjny.
LITERATURA
Barik S.K., Purushothaman C.S., Mohanty A.N. 2001. Phosphatase activity with reference to bacteria and
phosphorus in tropical freshwater aquaculture pond system. Aquacult. Res., 32: 819–832.
Daniszewski P. 2012a. Water quality of the surfaces waters of the Barlinek lake (spring, summer and autumn of
2008). International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 1: 6-12.
Daniszewski P. 2012b. Activity of total alkaline phosphatase in water of the Barlinek lake. International Letters
of Chemistry, Physics and Astronomy, 1: 13-16.
Daniszewski P. 2012c. Activity of total alkaline phosphatase in water of the Barlinek Lake of the during
stagnation time of 2008. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 2: 42-45.
Daniszewski P. 2012d. The C:N ratio of the analyzed of bottom sediments of the Barlinek Lake (spring, summer
and autumn of 2008). International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 2: 46-52.
Daniszewski P. 2012e. Water quality of the surfaces waters of the Barlinek Lake of the during stagnation time
of 2008. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 2: 5-41.
Godlewska M., Świerzowski A. 2004. Hydroakustyka jako narzędzie monitoringu ryb i środowiska ekosystemów
jeziorowych. (w:) Ochrona i rekultywacja jezior. 5 Konf. nauk.-techn. PZIiTS, Toruń: 33–41.
Kajak Z. 1998. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
Kentzer A. 2001. Fosfor i jego biologicznie dostępne frakcje w jeziorach o różnej trofii. Wyd. UMK, Torun.
Koc A., Skwierawski A, 2004. Fosfor w wodach obszarów rolniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, 1017, 168.
Konieczny R., Pieczyński L. 2006. Próba rekultywacji jezior województwa zachodniopomorskiego w technologii
aeracji pulweryzacyjnej. Acta Agrophysica, vol. 7(4): 947–957.
Kubiak J., Nedzarek A., Tórz A., 1997b. Charakterystyka limnologiczna jezior przymorskich Pomorza Zachodniego.
Mat. 17 Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Poznań: 40-41.

20

Kubiak J., Wechterowicz Z., Tadajewski A., 2000. Jakość wód i podatność na degradację jeziora Chłop w
latach 1980-1997. (w:) Mat. 18. Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Białystok: 141-142.
Lossow K. 1998. Ochrona i rekultywacja jezior – teoria i praktyka. Idee Ekologiczne. Ser. Szkice, nr 13(7): 55–71.
Lossow K., Gawrońska H. 1992. Możliwości ograniczania zawartości fosforu i azotu w wodach jezior
sztucznie napowietrzanych. (w:) Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych – dziś i
jutro. Mater. konf. nauk. Ser. Biologia, nr 49. Wyd. UAM, Poznań: 195–206.
Marcinkiewicz W. 1963. Barlineckie Jezioro. Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.
Matkowski G., Podsiadłowski S. 2004. Aeracja pulweryzacyjna w warunkach jeziora Stare Resko. (w:)
Ochrona i rekultywacja jezior. 5. Konf. nauk.-tech., PZIiTS, Toruń: 151–158.
Podsiadłowski S. 2001 a. Aeracja jezior strefy umiarkowanej – cz. I. Ekopartner, nr 6 (116): 15–16.
Podsiadłowski S. 2001 b. Aeracja jezior strefy umiarkowanej – cz. II. Ekopartner, nr 8 (118): 35.
Podsiadłowski S., Pieczyński L. 2001. Energia wietrzna w rekultywacji jezior. (w:) Rozwój energetyki wiatrowej w
Polsce Północnej – Konieczność czy idealizm. Mat. konf., Szczecin (maszynopis WFOŚ i GW w Szczecinie).
POLSKIE NORMY
PN/C-04537.02. Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z chlorkiem
cynawym jako reduktorem.
PN/C-04537.09. Woda i ścieki. Badania zawartości związków fosforu. Oznaczenie fosforu ogólnego.
PN/C-04540.03. Badania wartości pH, kwasowości i zasadowości. Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej
i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników.
PN/C-04542. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej.
PN/C-04545.03. Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera w modyfikacji azydkowej.
PN/C-04576.01. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu w postaci amoniaku i jonów amonowych.
PN/C-04576.06. Oznaczanie azotu azotynowego metodą kalorymetryczną z kwasem sulfanilowym i 1-naftyloaminą.
PN/C-04576.09. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kalorymetryczną z p-fluorofenolem.
PN/C-04632.03. Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych. Technika
pobierania próbek.
PN/C-04632.04. Ogólne zasady pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Utrwalanie i przechowywanie próbek.
PN/C-06504. Przygotowanie roztworów buforowych.

21

Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach
uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 44: 22-34
Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, WNoZ, Katowice-Sosnowiec, 2012
____________________________________________________________________________________________________

HAŁDY GÓRNICTWA RUD ŻELAZA W REGIONIE
CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Fajer, Jan Maciej Waga
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Fajer M., Waga J.M. B. Iron ore mining tips in the Częstochowa region. Iron ores mining were started in the
Częstochowa region in the Middle Ages. This activity caused creating mine workings, subsidence basins and
mining dumps. Dumps differ in sizes, the shape and the kind of waste, from which they are built. The oldest
forms have a shape of flattened, disc embankments, which are 0.5-2.5 m high. Dumps formed in the 19th century
and at the beginning the 20th century created mounds about 2-2.5 m high, or heaps and embankments 2-5 m high
and up to 180 m long. The youngest dumps, which were formed in 1950-1982, have shapes of heaps or irregular
cones 15-60 m high and 130-500 long. According to calculations of authors all post-mining dumps occupy 1765
hectares in the study area. With the abandoning of mines dumps stopped serving as mining waste places. After
proper developing they can be useful e.g. for tourist-recreational and educational purposes and for search of
geological and paleontological specimens. At present they are also a habitat for protected plants and valuable
species of animals. They constitute potential anthropogenic deposits and places for the location of windmills of
wind power stations.
Файер M., Вaгa Я. M. Отвалы после добычи железной руды в Ченстоховском регионе. В Ченстоховском
регионе со средних веков велась добыча железных руд. Эта деятельность привела к созданию пустот,
мульд оседания и oтвалoв. Отвалы различаются по размеру, форме и типу слагающего их материала. Старшиe
oтвалы отличаются формой плоских, круглых насыпoв высотой 0,5–2,5 м. Отвалы созданы в XIX веке и
начале XX века, образуют кластер холмов высотой 2–2,5 м или кучи и валы высотой 2–5 м и длиной до 180 м.
Младшиe oтвалы, созданные в период 1950–1982 гг., имеют форму призм или неправильных конусoв
высотой 15–60 м и длиной 130–500 м. По расчетам авторов все oтвалы по добычe железной руды в данном
регионе занимают площадь 1765 гектаров. После ликвидации шахт oни потеряли функции свалки отходов.
Правильно использованные oни могут быть полезны, например, для туризма и отдыха, образования и
поиска геологических и палеонтологических образцов. В настоящее время они также являются биотопом
для охраняемых растений и ценных видoв животных. Они составляют также потенциальные антропогенныe
россыпи и местa расположения турбин ветровых электростанций.
Słowa kluczowe: górnictwo rud żelaza, hałdy, region częstochowski

WPROWADZENIE
Między Zawierciem a Wieluniem rozciąga się strefa występowania rud żelaza, które
wydobywano już w XIII-XIV wieku (Zientara 1954, Serwan 1981, Adamski 1994). Eksploatację
tego surowca na wielką skalę rozpoczęto w XIX wieku. W latach 70. XX wieku, ze względu
na małą rentowność, rozpoczęto likwidację kopalń. Ostatnią z nich zamknięto w 1982 roku.
Eksploatacja rud żelaza w regionie częstochowskim spowodowała duże zmiany m.in.
w rzeźbie terenu, wodach powierzchniowych i podziemnych, glebach oraz w użytkowaniu terenu.
W obszarach górniczych powstały liczne wyrobiska i hałdy, a w wielu miejscach utworzyły się
niecki z osiadania. Na skutek odwadniania kopalń rozwinął się lej depresyjny o powierzchni
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1500 km2, w którym zwierciadło wód uległo obniżeniu maksymalnie o 110 m (Razowska 2000).
Zmywy powierzchniowe i odprowadzanie ścieków przemysłowych doprowadziły do wzrostu
zanieczyszczenia rzek, m.in. zawiesiną. Po zaprzestaniu wydobycia rud żelaza rozpoczął się
proces wypełniania leja depresji, co wywołało dalsze zmiany w środowisku, m.in. samowypływy
wód, podtopienia i powstanie zalewisk (Razowska 2000).
Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu, towarzyszącymi kopalnictwu
rud żelaza, są hałdy. Występują one wzdłuż wychodni serii rudonośnej jury środkowej. Hałdy
powstały w różnych okresach rozwoju górnictwa rud. Różnią się kształtem, wysokością i
objętością oraz rodzajem materiału, z którego są zbudowane. Głównymi składnikami hałd są
skały płonne, podrzędnie materiał z przeróbki rud oraz inne odpady.
Celami badań, których wyniki przedstawiono w artykule były:
• weryfikacja miejsc występowania hałd „porudnych”, zwłaszcza powstałych w starszych
okresach eksploatacji, gdyż nie wszystkie z tych form zaznaczono na mapach,
• określenie cech morfograficznych i morfometrycznych hałd oraz próba ich klasyfikacji,
• ocena skutków procesów rzeźbotwórczych zachodzących w obrębie hałd oraz w ich
sąsiedztwie,
• ocena stanu pokrycia hałd roślinnością,
• wskazanie rodzaju walorów poznawczych i turystyczno-rekreacyjnych związanych z
tymi formami, w tym cennych dla systemu geostanowisk,
• ocena stopnia przydatności hałd w edukacji oraz możliwości ich wykorzystania w rekreacji.
METODY BADAŃ I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Rozmieszczenie hałd i ich wiek określono na podstawie danych z literatury oraz źródeł
kartograficznych. Wykorzystano archiwalne mapy WIG w skali 1:25000 i 1:100000 z lat 19291935 oraz Topographische Karte w skali 1:25000 z lat 1940-1941. Obserwacje i badania terenowe
polegały na weryfikacji źródeł kartograficznych i na kartowaniu form antropogenicznych.
Badając formy wcześniej nie zaznaczone, np. na mapach topograficznych, zwrócono szczególną
uwagę na technikę eksploatacji rud żelaza, stan zachowania hałd i ich cechy morfometryczne.
Do oceny rozmieszczenia hałd wykorzystano także archiwalne zdjęcia lotnicze z lat 1955-1956
i zdjęcia lotnicze z lat 2002-2005.
Wymiary mniejszych hałd określono używając taśmy mierniczej i klizymetru. Dane o
rozmiarach większych form pochodzą z literatury oraz z przeprowadzonych na mapach prac
kartometrycznych. Wykonano także dokumentację fotograficzną badanych form.
OBSZAR BADAŃ
Strefa występowania syderytowych rud żelaza w iłach środkowojurajskich rozciąga się
od Zawiercia po okolice Wielunia i nazywana jest Częstochowskim Obszarem Rudonośnym
lub Częstochowsko-Kłobuckim Zagłębiem Rudonośnym (rys. 1). Zajmuje ona powierzchnię
około 1200 km2. Badania terenowe prowadzono w środkowej i północnej części tego obszaru
między Porajem koło Częstochowy, a Praszką i Rudnikami koło Wielunia (rys. 1). Teren badań
leży w obrębie kilku mezoregionów fizycznogeograficznych - Obniżenia Górnej Warty,
Obniżenia Krzepickiego, Progu Herbskiego i Obniżenia Liswarty-Prosny (Kondracki 1994).
W Obniżeniu Liswarty-Prosny, rudy syderytowe i limonity występują także w utworach retyku i
jury dolnej (Deczkowski, Daniec 1981).
Eksploatacji rud żelaza w okolicach Częstochowy sprzyjał monoklinalny układ
warstw skalnych, zapadających w kierunku północno-wschodnim pod kątem 1-3º oraz cienka
pokrywa osadów młodszych. W wielu miejscach iły rudonośne tworzą wychodnie lub
występują płytko pod powierzchnią terenu (Deczkowski, Daniec1981).
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Rys. 1. Szkic geologiczny terenu badań (na podstawie Mapy Geologicznej Polski 1:1 000 000)
1 - jura dolna, 2 - jura środkowa, 3 – granica badanego obszaru, 4 – granice mezoregionów fizycznogeograficznych wg Kondrackiego (1994): a – Obniżenie Krzepickie, b – Obniżenie Górnej Warty, c – Próg
Herbski, d – Obniżenie Liswarty
Fig 1. Geological sketch of the study area (on the base Mapa Geologiczna Polski 1:1 000 000)
1 – Lower Jurrasic, 2 – Middle Jurrasic, 3 – boundary of the study area, 4 – boundaries of the physicogeographical mesoregions after Kondracki (1994): a – Krzepice Depression, b – Górna Warta Depression, c –
Herby Threshold, d – Liswarta Depression

Największe znaczenie gospodarcze miały rudy żelaza wydobywane z utworów środkowej
jury. Serię tę tworzą iły przewarstwione syderytami ilastymi i piaszczystymi z wkładkami
sferosyderytów. Zawartość żelaza w syderytach regionu częstochowskiego wynosi 17-45%
(Deczkowski, Daniec 1981, Adamski 1994).
Rudy żelaza występują w 3 poziomach: spągowym, środkowym i stropowym. Były one
eksploatowane głównie z poziomu spągowego. Pod nim zalegają warstwy piaskowców
kościeliskich, tworzących poziom wodonośny, z którego wody wdzierały się czasem do wyrobisk
górniczych. Rudy z poziomu środkowego eksploatowano m.in. w okolicach Wręczycy,
Truskolas, Gnaszyna i Łojek. Pokłady rud z poziomu stropowego miały mniejsze znaczenie
gospodarcze i były eksploatowane na skalę przemysłową jedynie w rejonie Rudnik koło
Zawiercia. W utworach środkowojurajskich występuje także kilka warstw sferosyderytów,
które ze względu na korzystne zaleganie w skałach nie zawodnionych były także od dawna
wydobywane (Białaczewski 1960, Deczkowski, Daniec 1981, Adamski 1994).
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ZARYS HISTORII GÓRNICTWA RUD ŻELAZA W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM
Najstarsze ślady pozyskania rud żelaza w okolicach Częstochowy pochodzą z XIII wieku.
Bardziej intensywny rozwój kopalnictwa i związanego z nim wytopu rudy rozpoczął się w XIV
wieku, kiedy to zaczęto wykorzystywać koło wodne do napędu młotów i miechów w kuźnicach.
System eksploatacji rud zależał od sposobu zalegania złóż i zmieniał się w miarę
rozwoju technik górniczych (Zientara 1954, Adamski 1994). W początkowym okresie rozwoju
kopalnictwa syderyty ilaste, występujące płytko pod powierzchnią lub na wychodniach,
eksploatowano systemem odkrywkowym i płytkimi szybikami (duklami).
W XV-XVI wieku rudę wydobywano głównie w okolicach Krzepic, Panek, Przystajni
i Częstochowy (Zimny 1963, Adamski 1994). Jak podają Radwan (1963) i Adamski (1994)
w XVI-XVIII wieku kuźnice wykorzystujące energię wody płynącej przerabiały rocznie 62100 ton rudy (pracując średnio 35-40 tygodni w roku). Od XVIII wieku eksploatowano
niewielkie złoża syderytów ilastych i drobnych sferosyderytów z ilastych osadów retyku oraz
piaszczysto-ilastych utworów jury dolnej, m.in. w okolicach Gorzowa Śląskiego, Sternalic,
Bodzanowic, Przystajni, Sierakowa i Boronowa (Deczkowski, Daniec 1981).
System odkrywkowy i szybikowy do głębokości 6 m stosowano w kopalniach regionu od
XIV wieku aż do początku XX wieku. Niektóre odkrywki czynne były jeszcze po 1945 roku.
Kopalnie odkrywkowe istniały w okolicach Panek, Konopisk, Dźbowa (dziś dzielnica
Częstochowy) i Bargłów (Adamski 1994). Po wyczerpaniu płytko zalegających złóż, od połowy
XX wieku rudy zaczęto wydobywać metodą podziemną za pomocą głębokich szybów i sztolni.
Tab. 1. Wydobycie rud żelaza w regionie częstochowskim w wiekach ubiegłych (na podstawie Adamskiego 1994)
Table 1. Iron ore mining in the Częstochowa region in last centuries (on the base of Adamski 1994)
Rok

Wydobycie (w tonach)

Rok

Wydobycie (w tonach)

1390
1475
1580
1785
1820
1833
1834

920
3600
9800
5500
530
18500
13892

1835
1836
1837
1838
1839
1840

15521
35708
18582
32636
19383
8667

Historia górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim charakteryzowała się
okresami wzrostu i spadku wydobycia, co było uzależnione od zapotrzebowania hutnictwa na
ten surowiec. Dane o wydobyciu rud żelaza w minionych wiekach są niepełne, a w odniesieniu do
starszych okresów szacunkowe (tab. 1). W XIX wieku kopalnie we wsiach położonych koło
Panek i Przystajni (Dankowice, Kostrzyna, Kuźnica Stara, Pacanów i Podłęże Szlacheckie)
tworzyły jeden z większych obszarów górniczych rejonu częstochowskiego. W 1802 roku w
samej tylko kopalni w Kostrzynie wydobyto 4700 ton rudy żelaza. W latach 1844-1931 obszary
eksploatacji rud żelaza istniały w północnej części regionu - w okolicach Praszki (Strojec,
Skotnica, Kowale, Kuźniczka, Rozterk), koło Sternalic (Ruda) oraz między Bodzanowicami i
Starokrzepicami (Cieśla 1956).
Od końca XIX wieku rudy żelaza wydobywano głównie w środkowej części pasa
rudonośnego między Częstochową i Kłobuckiem, na obszarze o powierzchni około 200 km2.
Najczęściej stosowano tam system filarowo-ubierkowy, który był wykorzystywany jeszcze w
latach 50. XX wieku. Od 1945 roku rozpoczęto eksploatację systemem ścianowym do
głębokości ponad 100 m.
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Rys. 2. Wydobycie rud żelaza w okręgu częstochowskim w latach 1897-1982
(opracowanie własne na podstawie Adamskiego 1994)
Fig. 2. Iron ore mining in Częstochowa region in 1897-1982
(made by authors on the base of Adamski 1994)

Wydobywano głównie syderyty i sferosyderyty zawierające 28-45% Fe (Adamski
1994). W niektórych latach XX wieku na obszarze Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego
czynnych było nawet 68 kopalń (Ratajczak 1998). Szczególnie dużo rud żelaza wydobywano
w latach 50. i 60. XX wieku (rys. 2). W latach 70. ubiegłego stulecia rozpoczęto likwidację
kopalń poprzez samoczynne zatopienie wyrobisk górniczych. Ostatnią z kopalń, „Wręczyca”
- zamknięto w 1982 roku (Adamski 1994).
HAŁDY RUDNE REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Kształty i rozmiary hałd oraz materiał, z którego są zbudowane były uzależnione od
sposobu wydobycia rud żelaza w różnych okresach. Na hałdach gromadzono też skały pochodzące
z prac udostępniających złoże.
Najstarsze formy widoczne w krajobrazie okolic Częstochowy pochodzące z XVIII wieku,
związane z wydobyciem rud metodą odkrywkową lub szybikową (duklową), są silnie przekształcone
przez procesy denudacyjne i uprawy rolne. Są to niskie, czasem silnie spłaszczone tarczowe
nasypy o wysokości 0,5-2,5 m, usypane wokół miejsc wydobycia rudy. Często na starych polach
wydobywczych zakładano nowe kopalnie (Cieśla 1956). Były one zlokalizowane w pobliżu
kuźnic, w których wytapiano rudy żelaza. Rozmieszczenie najstarszych kopalń rud żelaza oraz
związanych z nimi hałd w regionie częstochowskim przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Rozmieszczenie hałd i obszarów wydobycia rud żelaza w regionie częstochowskim
(opracowanie na podstawie danych Zientary (1954) i badań autorów)
1 – obszary najstarszego wydobycia rud żelaza, 2 – hałdy powstałe w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku,
3 - hałdy z lat 1947-1982
Fig. 3. Distribution of iron ore mining areas and tips in Częstochowa region (made by authors on the base of
Zientara (1954) and authors’ study)
1 – the oldest ore mining areas, 2 – tips originated in the 19th century to 1950s, 3 - dumps from the years 1947-1982

Wyrobiska i hałdy z XIX wieku i początku XX wieku (rys. 3) związane z małymi
kopalniami wydobywającymi rudę metodą odkrywkową i szybikową tworzą zgrupowania
warpi o różnym stanie zachowania. Niewielkie pagórki o wysokości 2-2,5 m usypane wokół
szybików występują m.in. w okolicach Rudnik k. Wielunia, Panek, Przystajni i Kostrzyny (fot. 1).
Z eksploatacją wieloszybikową związane są hałdy o kształtach regularnie ułożonych
pryzm i wałów (fot. 2), długich przeważnie na 25-30 m (maksymalnie 180 m) i wysokich na
2-5 m (Walaszczyki, Jastrząb koło Częstochowy). Formy te są zbudowane w przewadze z materiału
ilastego oraz porośnięte drzewami lub zadarnione. W rzeźbie terenu tworzą charakterystyczne
grzędy (rys. 4).
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Podczas eksploatacji rud żelaza systemem podziemnym wzrastała ilość skały płonnej
gromadzonej na hałdach. Wiązało się to z potrzebą drążenia szybów i zwiększenia wymiarów
wyrobisk. Na 1 tonę wydobytej rudy przypadały 0,6-2,1 m3 skały płonnej (Ratajczak 1998).
Według Serwana (za Ratajczakiem 1998) na początku lat 70. XX wieku w rejonie Częstochowy
było 556 zwałowisk związanych z podziemnym wydobyciem rud żelaza, na których zgromadzono
około 50 mln ton odpadów.

Rys. 4. Hałdy powstałe w XIX i XX w. w okolicach wsi Jastrząb koło Poczesnej
1- hałdy, 2 - poziomice
Fig. 4. Iron ore mining tips created in the 19th-20th centuries in Jastrząb near Poczesna
1 – mining tips, 2 – contour lines

Najmłodsze hałdy, pochodzące z lat 1950-1982, tworzą najbardziej charakterystyczne
formy antropogeniczne w rzeźbie okolic Częstochowy (fot. 3). Mają kształt pryzm lub
nieregularnych stożków o wysokości 15-60 m i długości 130-500 m. Stoki tych hałd są
strome i nachylone do powierzchni terenu pod kątem 33-50° (Praska 2001).
W czasie eksploatacji rud żelaza z pokładu spągowego wydobywano także piaski i
piaskowce oraz glinkę podrudną, a z pokładu środkowego – iły, mułowce, piaskowce, skały
margliste (Ratajczak 1998). Nieznaczna część tego materiału była wykorzystywana do
podsadzania wyrobisk, większość skał gromadzono natomiast na hałdach.
Nawiązując do wyników badań Ratajczaka (1998) i Ratajczaka, Korony (2000)
wydziela się 3 typy hałd:
- poeksploatacyjne; stanowiące większość zwałów, zbudowane głównie ze skał
płonnych (iłów, iłołupków, piaskowców i odłamków syderytów, a starsze formy
utworzone są także z piasków),
- mieszane; oprócz skał płonnych zawierają różne odpady przeróbcze (wysiewki
syderytowe pozostałe po wzbogaceniu rud), np. hałdy kopalni „Malice”, „Wręczyca” i
„XX-lecia PRL”,
- przeróbcze; składające się z materiału pochodzącego ze wzbogacania i przetwarzania
rud w piecach prażalniczych (wysiewki prażone, żużel i mułki pohydrocyklonowe),
np. hałdy w Dźbowie i Kłobucku.
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Fot. 1. Wyrobiska po powierzchniowej eksploatacji rud
żelaza w Kostrzynie (rok 2010) (M. Fajer)
Photo 1. Excavations after surficial iron ore mining in
Kostrzyna (year 2010) (M. Fajer)

Fot. 2. Hałda w Walaszczykach (rok 2011)
(M. Fajer)
Photo 2. Iron ore mining tip in Walaszczyki
(year 2011) (M. Fajer)

Fot. 3. Hałdy w Dźbowie - widok z hałdy Franciszek
(rok 2011) (M. Fajer)
Photo 3. Dumps in Dźbów - view from „Franciszek”
dump (year 2011) (M. Fajer)

Fot. 4. Konkrecje limonitowo-syderytowe z hałdy
regionu częstochowskiego (M. Fajer)
Photo 4. Limonite – siderite concretions found on the
dump in the Częstochowa region (M. Fajer)

Hałdy, na których zgromadzono wyłącznie odpady przeróbcze zostały zlikwidowane
na początku lat 90. XX wieku. Odpady te, charakteryzujące się dobrymi właściwościami,
wykorzystano jako surowiec wtórny. Obecnie eksploatowany jest materiał także z niektórych
hałd dwóch pozostałych typów.
Według Paciorkowskiego (1981) górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim
spowodowało przekształcenie gruntów o powierzchni 1400 ha. Hałdy uformowane tylko w
latach 1971-1975 zajmowały tereny o powierzchni 150 ha. Według ustaleń autorów wszystkie
hałdy porudne zajmują na badanym obszarze około 1765 ha.
PROPOZYCJE I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HAŁD PO GÓRNICTWIE RUD
ŻELAZA W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM
Hałdy są jednym z istotnych elementów krajobrazu na obszarach czynnego górnictwa,
a także tam, gdzie zakończono wydobycie kopalin. Często wpływają one niekorzystnie na
środowisko przyrodnicze oraz gospodarkę człowieka.
Obecnie hałdy regionu częstochowskiego są częściowo pokryte roślinnością – głównie
drzewami i krzewami, niektóre roślinnością trawiastą. Duże hałdy, związane z eksploatacją
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rud żelaza, powstały w latach 1950-1982. Urozmaicają one monotonny krajobraz Obniżenia
Górnej Warty i Obniżenia Krzepickiego.
Powszechnie stosowanym sposobem rekultywacji hałd pogórniczych jest zalesianie
(Galas, Pełka-Gościniak 2002, Uberman, Ostręga 2004). Na badanym obszarze zrekultywowano
w ten sposób tylko fragmenty niektórych hałd, m.in. hałdę kopalni „XX-lecia PRL” między
Wręczycą i Truskolasami (Praska 2001). Jednak ze względu na znaczne koszty tych prac
większość hałd nie została zrekultywowana i zagospodarowana. Stoki i wierzchowiny tych
form są modelowane przez procesy rzeźbotwórcze. Materiał ilasty w hałdach sprzyja modelowaniu
stoków przez osuwiska (fot. 3), zaś spływająca woda opadowa żłobi bruzdy erozyjne, u wylotu
których powstają stożki napływowe. Na formy te spontanicznie wkracza roślinność.
Obecnie hałdy są integralnym elementem krajobrazu regionu częstochowskiego. Po
odpowiednim zagospodarowaniu mogłyby pełnić nowe funkcje. Jednym z kierunków działań
w programie ochrony środowiska dla miasta Częstochowa jest analiza możliwości adaptacji
terenów poprzemysłowych do nowych potrzeb (Aktualizacja programu ochrony środowiska dla
miasta Częstochowy, 2010). Hałdy po zagospodarowaniu mogą być użyteczne dla mieszkańców
terenów miejskich, także stanowić zharmonizowany ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym
składnik krajobrazu całego obszaru.
Hałdy jako antropogeniczne złoża surowców i miejsce pozyskania energii
Odpady górnictwa rud żelaza są mało atrakcyjne ze względu na możliwość wykorzystania
ich w gospodarce. Prowadzono jednak badania, w jaki sposób można wykorzystać odpady
zgromadzone na hałdach kopalń Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego (Jakubowski 1981,
Ratajczak 1998, Ratajczak, Korona 2000). Ustalono, że mogą być one wykorzystane w
przemyśle ceramiki budowlanej (odpady z hałd kopalń „Dębowiec”, „Tadeusz”, „Szczekaczka”,
„XX-lecia PRL”, „Wręczyca”, „Malice”, „Franciszek Nowy”), w przemyśle cementowym, w
hutnictwie oraz w rolnictwie do poprawy właściwości gleb piaszczystych. Iły mogą być użyte
do uszczelniania budowli ziemnych oraz usuwania metali ciężkich z wód i ścieków.
Po odpowiednim zagospodarowaniu niektóre hałdy mogłyby być miejscem lokalizacji
wiatraków elektrowni wiatrowych. Przykłady budowy takich elektrowni na zwałowiskach odpadów
górniczych znajdują się m.in. na terenie zagłębi: Bałchatowskiego i Ruhry w Niemczech.
Hałdy jako miejsca cenne przyrodniczo
Tereny zdegradowane przez górnictwo są także poligonem badawczym m.in. dla
biologów, którzy badają tam procesy sukcesji ekologicznej. Obszary pogórnicze, traktowane
często jako nieużytki, charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Tam, gdzie rozpoznano
cenne stanowiska florystyczne i faunistyczne postuluje się wprowadzenie lub wprowadza się
ochronę prawną w formie stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych czy zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych. Przykładami mogą być rezerwat Segiet w Bytomiu, użytek
ekologiczny Żabie Doły, czy ponad stuletnie zwałowisko w Bolesławiu pod Olkuszem, od
1997 r. objęte ochroną jako użytek ekologiczny (Kowolik i in. 2010). Postulowane do objęcia
ochroną są m.in. Kocie Górki w Piekarach Śląskich (Szczepańczyk 2007).
W badanym terenie eksploatacja rud żelaza przyczyniła się do powstania pomiędzy
hałdami siedlisk z cennymi przyrodniczo i krajobrazowo zbiorowiskami roślinnymi oraz
ostojami zwierząt. Jednymi z najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów na terenach
porudnych są kompleksy łąk w południowo-zachodnim krańcu Częstochowy - łąki trzęślicowe
pod Walaszczykami oraz łąki trzęślicowe i storczykowe w dzielnicy Dźbów. Łąki te, położone
wśród starych hałd górniczych po odkrywkowej eksploatacji rud żelaza, charakteryzują się
dużym bogactwem florystycznym i nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi. Na łąkach
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trzęślicowych pod Walaszczykami żyją rzadkie i prawnie chronione gatunki roślin: goryczka
wąskolistna, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty oraz storczyki: kruszczyk błotny,
kukułka szerokolistna i podkolan biały (Kołodziejek 2001, Cabała i in. 2009). Wśród łąk
często występują zawodnione niecki porośnięte roślinnością szuwarową. Teren ten ma bardzo
duże znaczenie dla regionalnego systemu ochrony przyrody. Ze względu na duże walory
krajobrazowe, miejsce występowania chronionych gatunków roślin, a także zwierząt (np. derkacz,
kszyk, czajka) teren ten zgłoszony jest do ochrony w randze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Planowane jest tam utworzenie rezerwatu florystycznego o powierzchni około 25 ha w sieci
obszarów chronionych NATURA 2000 (Cabała i in. 2009).
W rozległym kompleksie łąkowym w dzielnicy Dźbów znajdują się cenne przyrodniczo
łąki trzęślicowe z licznymi okazami kosaćca syberyjskiego oraz łąki storczykowe z podkolanem
białym i mieczykiem dachówkowatym. W kompleksie tym występują też niewielkie płaty
torfowiska przejściowego i zbiorowisk szuwarowych z udziałem m.in. wełnianki wąskolistnej,
skrzypu błotnego i bagiennego. Zabagnione miejsca stanowią ostoję dla wielu gatunków
ptaków, m.in. błotniaka stawowego (Cabała i in. 2009). Na hałdach występują zespoły muraw i
zarośli kserotermicznych. Hałdy są także dobrymi punktami widokowymi na opisane wyżej łąki.
Zagrożeniem dla cennych przyrodniczo łąk jest budowa w ich sąsiedztwie autostrady A1.
Likwidacja hałd lub zasypanie wyrobisk może spowodować zniszczenie zbiorowisk roślinnych
i zwierzęcych na tych obszarach.
Cenne zbiorowiska roślinne występują też w Hucie Starej A (łąki trzęślicowe), w
Poczesnej Łąkowej (kępy kosaćcowe) oraz pomiędzy niskimi hałdami w Łaźcu (murawy
turzycowo-trawiaste z udziałem mszaków) (Kołodziejek 2001, Cabała i in. 2009).
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Częstochowy niektóre hałdy objęto
ochroną prawną. Są one elementem dziedzictwa kulturowego w związku z prowadzoną tam w
przeszłości eksploatacją rud żelaza. Wprowadzono ograniczenia dotyczące ich przekształcania,
zmian w ich zagospodarowaniu i zabudowie, za wyjątkiem zagospodarowania zielenią, co ma
mieć duże znaczenia dla utrzymania stabilności hałd (Gajecka 2010).
Hałdy jako miejsca wycieczek i rekreacji
Zwały górnicze mogą pełnić także funkcje użyteczne społecznie. Hałdy, zabytkowe
sztolnie i kopalnie, które mają walory dokumentacyjne i historyczne, mogą być celem
wycieczek i miejscem rekreacji. Przykłady takiego właśnie wykorzystania hałd znajdujemy
m.in. na Górnym Śląsku (Nita, Myga-Piątek 2006). Po odpowiednim zagospodarowaniu mogą
one służyć jako punkty widokowe i miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu. Od początku
lat 90. XX wieku idea rewitalizacji obszarów pokopalnianych, w tym rekultywacji hałd,
traktuje je jako część krajobrazu zintegrowanego z otoczeniem, także miejsca kultury przemysłowej
oraz tereny do spędzania wolnego czasu (Noll, Krumm 2009, Pancewicz 2009).
W ostatnich latach modna staje się turystyka postindustrialna (Różycki 2005, 2010).
Hałdy po górnictwie rudnym z racji swojego położenia na terenach turystyczno-wypoczynkowych
(dolina górnej Liswarty, okolice Blachowni) mogą być potencjalnymi obiektami turystycznymi.
Przygotowanie szlaków turystycznych, tras pieszych i rowerowych po terenach dawnego
górnictwa z pewnością uaktywniłoby ten rodzaj turystyki. Po przeprowadzeniu odpowiednich
robót zabezpieczających można udostępnić wybrane hałdy do ruchu turystycznego, np.
„Franciszek”, czy „Malice”. Zaprojektowanie i utworzenie punktów widokowych, tras spacerowych
i biegowych wraz z niezbędnymi urządzeniami związanymi z wypoczynkiem (ławki,
zadaszenia, sanitariaty), właściwe wytyczenie - bez uciążliwości dla przyrody i mieszkańców
- torów do uprawiania sportów crossowych (quady, skate park) mogłaby przyciągnąć mieszkańców
na weekendowy wypoczynek na te tereny.
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Hałdy pogórnicze są coraz częściej wykorzystywane na różne cele. W Niemczech
niektóre zwały pokopalniane powstałe w Zagłębiu Ruhry i Zagłębiu Saary zyskały nowy charakter i
funkcję (Uberman, Ostręga 2004, Noll, Krumm 2009). Utworzono tam miejsca wypoczynku
dla okolicznych mieszkańców. Na hałdzie pokopalnianej „Prosperstraße” w Bottrop zbudowano
centrum sportów górskich i narciarskich z wyciągiem narciarskim, torem saneczkowym i innymi
atrakcjami (Noll, Krumm 2009). Podobne funkcje pełnią hałdy w Sosnowcu czy Jaworznie,
które stały się dogodnym miejscem do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, stanowiąc
centra narciarskie z trasami zjazdowymi i saneczkowymi (Galas, Pełka-Gościniak 2002).
Przykłady rekultywacji terenów poprzemysłowych dla potrzeb turystyki w Legnicko-Głogowskim
Okręgu Miedziowym przedstawili Rachwał, Szpakowska (2009).
Hałdy jako obiekty edukacji
Hałdy mogą służyć przede wszystkim edukacji – geograficznej, biologicznej i historycznej.
Są świadectwem historii gospodarczej regionu. Występujące w lasach stare wyrobiska (warpie)
świadczą o kilkusetletniej historii kopalnictwa rud żelaza w okolicach Częstochowy. Wskazują
jak w ubiegłych wiekach eksploatowano ten surowiec.
Postulujemy więc utworzenie tam ścieżek edukacyjnych z odpowiednio przygotowanymi
stanowiskami dla wycieczek szkolnych. Pełniłyby one szereg zadań, m.in. można by obserwować
tam sukcesję roślinności, nauczyć się rozpoznawać niektóre gatunki roślin, zapoznać młodzież z
różnymi formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne, gatunki chronione) oraz prowadzić
obserwacje wpływu działalności człowieka na środowisko. Zajęcia takie sprzyjałyby rozwijaniu
umiejętności prowadzenia obserwacji i ich dokumentowania, dokonywania pomiarów,
kształceniu umiejętności czytania planów i map, określania kierunków w terenie itp. Przykładami
wykorzystania terenów poprzemysłowych do celów dydaktycznych są ścieżki "Pogórnicze łąki i
park w Reptach", w parku na hałdzie popłuczkowej w Tarnowskich Górach, kopalni rud żelaza
i terenach wielkich pieców w Starachowicach czy w skansenie górniczo-hutniczym w Leszczynie
koło Złotoryi na terenie dawnego zagłębia miedziowego na Pogórzu Kaczawskim. Warty
podkreślenia jest fakt utworzenia ścieżki geologiczno-przyrodniczej w regionie częstochowskim,
na terenie gminy Poczesna koło Częstochowy, należącej do Lokalnej Grupy Działania
„Bractwo Kuźnic”, na trasie której znalazła się m.in. hałda kopalni rud żelaza w Nowej Wsi.
Niektóre hałdy mogłyby być przystosowane do zwiedzania, jako obiekty o walorach
geoturystycznych. Dla pasjonatów geologii i historii górnictwa interesujące byłoby wytyczenie
ścieżek edukacyjnych ze stanowiskami informacyjnymi przedstawiającymi opis budowy
geologicznej i historii eksploatacji rud żelaza. Dawne wyrobiska o charakterze warpi to cenne
obiekty z punktu widzenia poznawczego. Można je potraktować jako swoistą formę skansenu
górnictwa rud żelaza i opracować np. „górniczą” trasę turystyczną. Ponadto trasę „górniczą”
można połączyć z pozostałościami obiektów związanych z hutnictwem żelaza, które w przeszłości
funkcjonowało nad rzekami. Świadczą o tym stawy, kanały, ślady piętrzeń wód na Liswarcie,
Pankówce i Prośnie oraz występujące tam żużle hutnicze.
Hałdy jako miejsca występowania okazów geologicznych
Zwały po eksploatacji rud żelaza są obiektami, w których występują minerały i skały
oraz okazy skamieniałości. W piaskowcach kościeliskich można znaleźć np. odciski roślin, a
w iłach rudonośnych występują fragmenty gąbek, jeżowców i skorupek małży (Ratajczak 1998).
Dla kolekcjonerów minerałów i skał cenne są także konkrecje limonitowo-syderytowe (fot. 4).
W ocenie autorów niektóre hałdy regionu częstochowskiego mogą być istotnym elementem
sieci geostanowisk w województwie śląskim.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując wyniki badań sformułowano następujące wnioski:
1. Charakterystycznym elementem krajobrazu Obniżenia Górnej Warty i Obniżenia
Krzepickiego są hałdy górnictwa rud żelaza. Rozmiary i budowa hałd wiąże się ściśle
z metodami eksploatacji rud żelaza. Najwięcej hałd powstało między Poczesną i
Truskolasami. Obszar ten cechuje się największym udziałem form najmłodszych
(powstałych w latach 1950-1982) i największymi antropogenicznymi zmianami w
krajobrazie.
2. Tereny wśród hałd stały się siedliskiem rzadko występujących, chronionych roślin i
zwierząt. Ze względu na zróżnicowanie kształtów i zdeponowanego materiału hałdy
posiadają wartość poznawczą i edukacyjną, a także historyczną.
3. Zwały po odpowiednim zagospodarowaniu mogłyby pełnić nowe funkcje. Można
udostępnić je do zwiedzania (w turystyce), a także wykorzystać w rekreacji i do celów
edukacyjnych.
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SOLIDAGO GRAMINIFOLIA (ASTERACEAE) – KOLEJNY
ONTERESUJĄCY INTRUZ WE FLORZE MIASTA KATOWICE
Barbara Fojcik
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice

Fojcik B. Solidago graminifolia (Asteraceae) – new interesting intruder in the flora of Katowice city.
Solidago graminifolia (L.) Elliott is an alien species of North American origin, which has been spreading slowly
in south-western Poland during the last century. In the Silesian Upland it has been described from only 7
localities, therefore interesting is the new one from Katowice city. The species grows on the edge of forest in
company with plants mainly from Epilobietea angustifolii, Querco-Fagetea and Molinio-Arrhenatheretea
classes. In this paper a short characterization of alien flora of Katowice city and general description of species
Solidago graminifolia are also given.
Фойцик Б. Solidago graminifolia (Asteraceae) – очередной интересный посторонний вид во флоре г.
Катовице. Solidago graminifolia (L.) Elliott – посторонний вид, родом из Северной Америки, который в
прошлом столетии постепенно распространялся в юго-западной части Польши. На территории
Силезской возвышенности обнаружены лишь 7 точек данного растения, в связи с чем заслуживает
внимания очередная, найденная в г. Катовице. Описываемый вид здесь произрастает на окраине леса,
среди растений, в основнои, из классов Epilobietea angustifolii, Querco-Fagetea, Molinio-Arrhenatheretea. В
статье даны также характеристика посторонней флоры на территории Катовиц и общее описание вида
Solidago graminifolia.
Słowa kluczowe: Solidago graminifolia, kenofity, Katowice

WPROWADZENIE
Flory miejskie stanowią szczególny przypadek flor lokalnych. Miasto, jako określony
obszar wyznaczony przez granice administracyjne, stanowi specyficzny układ ekologiczny.
Charakteryzuje się on m.in. dużym zróżnicowaniem siedliskowym, zaburzeniem naturalnych
układów glebowych i stosunków wodnych na rozległych powierzchniach, znacznym
zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza, a także zmiennością mezoklimatu (obniżenie
wilgotności powietrza i wzrost temperatury w centrum miasta) (Sudnik-Wójcikowska 1998,
2002, Kornaś, Medwecka-Kornaś 2002). Jedną z tego konsekwencji jest duże zróżnicowanie i
bogactwo florystyczne, gdyż znajdują tu dogodne warunki rośliny o bardzo różnych wymaganiach
siedliskowych. W lokalnych enklawach zachowują swoje stanowiska gatunki siedlisk zbliżonych
do naturalnych (najczęściej na obszarach leśnych), zaś bardziej dynamiczny charakter ma flora
terenów w różny sposób zagospodarowanych. Dynamika ta zwykle wiąże się z zanikaniem
gatunków stenotopowych oraz rozprzestrzenianiem się gatunków eurytopowych.
Do roślin szczególnie „dynamicznych” należą gatunki obcego pochodzenia. Często
wykorzystują one warunki zmniejszonej konkurencji na siedliskach pozbawionych naturalnej
roślinności, skutecznie powiększając lokalny areał swojego występowania. We florach miast
ich udział jest znaczący i obejmuje kilka różnych grup. Wśród antropofitów pojawiających się
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spontanicznie wyróżniamy gatunki zadomowione (archeofity i kenofity) oraz przypadkowo
zawlekane efemerofity (Kornaś 1981, Sudnik-Wójcikowska, Koźniewska 1988). Bardzo
dużą grupę stanowią także gatunki celowo nasadzane, zwykle jako rośliny ozdobne.
Szczególną rolę odgrywają kenofity – czyli stosunkowo nowi, zadomawiający się
przybysze, których rozprzestrzenianie datuje się od końca XV wieku (Kornaś 1981). Są to
często rośliny o dużym potencjale, skutecznie konkurujące z rodzimymi elementami flory.
Nierzadko ich ekspansja przybiera charakter inwazji, skutkując wypieraniem rodzimych
gatunków i stanowiąc zagrożenie dla naturalnej bioróżnorodności danego obszaru (Kornaś,
Medwecka-Kornaś 2002, Genovesi, Shine 2004, Tokarska-Guzik 2005).
GATUNKI OBCE WE FLORZE KATOWIC
Katowice należą do miast wyróżniających się dużą bioróżnorodnością na terenie
Górnego Śląska (Dulias 2011). Flora spontaniczna Katowic obejmuje szacunkowo ponad 900
gatunków roślin naczyniowych (łącznie z niepotwierdzonymi w najnowszych badaniach)
(Tokarska-Guzik, Rostański 1997). Według aktualnych kryteriów (Mirek i in. 2002, TokarskaGuzik 2005) ponad 200 z nich to gatunki trwale zadomowione – około 90 archeofitów
(najliczniej z rodzin: Poaceae, Brassicaceae i Asteraceae) i ponad 120 kenofitów (głównie z
rodzin: Asteraceae, Rosaceae i Brassicaceae). Gatunków przejściowo zawlekanych – efemerofitów
– odnotowano na omawianym terenie tylko 13.
Znaczący udział w całkowitej florze Katowic odgrywają taksony nasadzane. Trudno
oszacować liczbę tego typu gatunków, gdyż bywają pomijane w klasycznych inwentaryzacjach,
chyba że dziczeją z hodowli (ergazjofigofity – w Katowicach odnotowano ich ponad 70)
(Tokarska-Guzik, Rostański 1997).
Grupa kenofitów na terenie Katowic obejmuje około 40% gatunków tego typu
odnotowanych w Polsce (Tokarska-Guzik 2005). Są to głównie rośliny północnoamerykańskie
lub euroazjatyckie. Wiele z nich na trwale wtopiło się w krajobraz miasta, choćby np. laski
robiniowe (Robinia pseudacacia) czy zarośla rdestowca (Reynoutria japonica). Stopniowo
pojawiają się nowi przybysze, jak opisana nie tak dawno Reynoutria x bohemica (Fojcik,
Tokarska-Guzik 2000), czy odnaleziona ostatnio Solidago graminifolia.
SOLIDAGO GRAMINIFOLIA (L.) ELLIOTT – CHARAKTERYSTYKA GATUNKU
Solidago graminifolia (L.) Eliott (= Euthamia graminifolia (L.) Nutt. – nawłoć
wąskolistna, jest jednym z 5 gatunków z rodzaju Solidago L. występujących w Europie:
rodzima S. virgaurea L. oraz północnoamerykańskie S. canadensis L., S. gigantea Aiton, S.
graminifolia (L.) Eliott i S. sempervirens L. (McNeill 2006). Wszystkie – z wyjątkem S. sempervirens
(w Europie tylko na Azorach) – występują w Polsce.
W przeciwieństwie do S. canadensis i S. gigantea, szeroko rozprzestrzenionych
gatunków inwazyjnych, S. graminifolia nie występuje w Europie tak licznie i cechuje się
najniższym tempem ekspansji (chociaż lokalnie jej populacje mogą osiągać duże zagęszczenie).
Charakteryzuje się zasięgiem rozproszonym, obejmującym stosunkowo niewiele stanowisk,
koncentrujących się głównie w Europie Środkowej. Do tej pory jej występowanie odnotowano w
Wielkiej Brytanii (dokąd została sprowadzona około roku 1785 i hodowana w Londynie jako
roślina ozdobna), Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii, na
Węgrzech oraz w południowo-zachodniej Rosji (Weber, Schmid 1993, Walter i in. 2005,
McNeill 2006, Schmotzer 2008). Najwięcej stanowisk skupia się w okolicach Jeziora Bodeńskiego
(na terenie Szwajcarii, Niemiec i Austrii) oraz w Polsce – na Nizinie Śląskiej (Weber 2001,
Schmotzer 2008).

36

Na terenie Polski takson ten został odnotowany po raz pierwszy w roku 1888 w Lipnie
koło Niemodlina na Nizinie Śląskiej (materiały zielnikowe WRSL, leg. Zeidel?) (TokarskaGuzik 2005), i do tych okolic początkowo ograniczał areał swojego występowania (Guzikowa,
Maycock 1998). Do roku 2000 w kraju Solidago graminifolia występowała w 27 kwadratach
ATPOL (46 stanowisk), koncentrujących się głównie na Śląsku Opolskim (Zając, Zając 2001,
Tokarska-Guzik 2005); na terenie naszego kraju osiąga wschodnią granicę zasięgu. Na Wyżynie
Śląskiej jest to gatunek rzadki, znany dotychczas tylko z 7 stanowisk (Tokarska-Guzik i in. 2010).
Nawłoć wąskolistna jest okazałą byliną kłączową, o rozgałęzionych, nagich lub z rzadka
owłosionych łodygach, osiągających 30–150 cm wysokości. Równowąsko-lancetowate liście
są całe, o szorstkich brzegach i wyraźnie żyłkowanych spodach, szerokie do 1,2 cm.
Kwiatostany koszyczkowate, zebrane w gęste podbaldachy, zarówno kwiaty rurkowate jak i
języczkowate koloru żółtego (McNeill 2006, Rutkowski 1988) (fot. 1). Rozmnaża się
generatywnie za pomocą wiatrosiewnych nasion, ale lokalnie dyspersja zachodzi także drogą
wegetatywną (chociaż klonalne namnażanie się kłączy nie jest tak intensywne, jak u innych
gatunków z tego rodzaju) (Abrahamson, Gadgil 1973).

Fot. 1. Okaz zielnikowy Solidago graminifolia z opisywanego stanowiska (Al. Urbisz)
Photo 1. Herbarium specimen of Solidago graminifolia from described station (Al. Urbisz )
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W obrębie naturalnego zasięgu najlepiej rozwija się na zakwaszonych, wilgotnych
glebach gliniastych, zasiedlając głównie wilgotne i osuszone, porośnięte zaroślami i trawiaste
obrzeża bagien i jezior, nieużytki porolne oraz przydrożne rowy (Abrahamson i in. 2005,
Kompała-Bąba, Bąba 2006 za Gleason 1963). W Europie występuje na wilgotnych łąkach,
w zaroślach, na obrzeżach lasów, a także na wilgotnych i mokrych siedliskach pochodzenia
antropogenicznego, jak rowy, obrzeża glinianek i stawów, przydroża oraz nasypy kolejowe
(Guzikowa, Maycock 1998, Walter i in. 2005, Kompała-Bąba, Bąba 2006, Dajdok, Nowak
2008, Tokarska-Guzik i in. 2010, Szymura, Szymura 2011).
STANOWISKO SOLIDAGO GRAMINIFOLIA NA TERENIE MIASTA KATOWICE
Nawłoć wąskolistna została odnaleziona w dzielnicy Kokociniec, na zachodnich
obrzeżach Katowic (przy granicy z Rudą Śląską) (rys. 1, fot. 1). Stanowisko ma formę 5
dużych kęp i pojedynczych okazów, porastających przydroże leśnej przecinki biegnącej
skrajem lasu u podnóża nasypu kolejowego. W miejscu jednej z większych kęp wykonano
zdjęcie fitosocjologiczne:
Data: 31.08.2011 r., powierzchnia: 25 m2, pokrycie w warstwach: a – 80%, b – 10%, c – 90%,
d – 10%. Liczba gatunków w zdjęciu – 25.
Cl. Epilobietea angustifolii: Populus tremula a.3.3, Betula pendula a 2.1, Rubus idaeus 2.2,
Calamagrostis epigejos 1.2, Fragaria vesca 1.2, Rubus fruticosus coll. 1.1; Cl. QuercoFagetea: Fraxinus excelsior a 2.1, c, 1.1, Fagus sylvatica b 1.1, Dryopteris filix-mas 2.1,
Festuca gigantea 1.2, Atrichum undulatum d 2.3; Cl. Molinio-Arrhenatheretea: Holcus
lanatus 1.2, Lysimachia nummularia 1.2, Lysimachia vulgaris +, Juncus effusus +. Inne:
Quercus robur a 2.1, b 1.1, Padus serotina b 1.1 Alnus glutinosa b 1.1, Solidago graminifolia
3.3, Urtica dioica 2.2, Athyrium filix-femina 2.1, Agrostis capillaris 1.2, Geranium
robertianum 1.1, Dryopteris carthusiana +, Scutellaria galericulata +.

Rys. 1. Lokalizacja stanowiska Solidago graminifolia na terenie Katowic
(wg Katowice. Plan Miasta, 2006)
Fig. 1. Location of the station of Solidago graminifolia in Katowice city
(according to Katowice. Plan Miasta, 2006)
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Lokalizacja stanowiska na obrzeżu lasu skutkuje specyficzną kombinacją odnotowanych
tu gatunków. Obok roślin typowych dla lasów liściastych licznie pojawiają się bardziej światłolubne
gatunki z klasy Epilobietea angustifolii oraz gatunki łąkowe. Na innych stanowiskach z Wyżyny
Śląskiej taksony z klasy Molinio-Arrhenatheretea są typowymi towarzyszami nawłoci
wąskolistnej z racji jej występowania głównie na nieleśnych siedliskach antropogenicznymi
(jak nieużytki porolne, łąki i siedliska ruderalne) (Kompała-Bąba, Bąba 2006).
PODSUMOWANIE
Tempo kolonizacji nowych obszarów przez roślinę jest wypadkową zdolności gatunku
do rozprzestrzeniania się i zadomawiania oraz działalności człowieka, które to wspomagają.
Mimo wielu podobieństw (wymagania siedliskowe, czas i sposób introdukcji), tempo i zasięg
ekspansji różni obce gatunki z rodzaju Solidago zadomowione w Europie. Solidago gigantea i
Solidago canadensis – w porównaniu z S. graminifolia – czynią to o wiele efektywniej i na
wiele większą skalę. Solidago graminifolia jest rzadsza być może w powodu mniejszej liczby
miejsc introdukcji w porównaniu z pozostałymi taksonami (Weber, Schmid 1993, Weber 1998).
Ponadto wykazano, że efektywność kiełkowania nawłoci wąskolistnej jest niższa w porównaniu z
nawłociami kanadyjską i późną (Voser-Huber 1983).
Mimo, że Solidago graminifolia w Europie i w Polsce posiada niższy potencjał inwazyjny
w porównaniu z Solidago gigantea i Solidago canadensis (Weber 2001, Tokarska-Guzik i in.
2010), to z uwagi na powszechność odpowiednich siedlisk, niewykluczone że sytuacja ta
może ulec zmianie. Tym bardziej, że prognozowany na podstawie wymogów klimatycznych
potencjalny zasięg tego gatunku obejmuje większą część Europy, w tym całą Polskę (Weber
2001). W południowo-zachodniej części kraju zaobserwowano znaczące zmiany w rozmieszczeniu
nawłoci wąskolistnej – porównując stan aktualny i stan z lat 80. ubiegłego wieku (Dajdok,
Nowak 2008); zwiększenie liczby stanowisk skłania do zaliczenia jej do taksonów lokalnie
inwazyjnych (Tokarska-Guzik 2005). Trzeba także pamiętać, że opisano już przypadki
„opóźnionej inwazji”, np. w Wielkiej Brytanii Epilobium ciliatum, zanim w latach 30. zaczęła
się gwałtownie rozprzestrzeniać, przez 40 lat utrzymywała się tylko na jednym stanowisku w
okolicach Leicestershire (Preston 1988). Zakładając, że Solidago graminifolia może u nas
występować we wstępnej fazie inwazji, wydaje się zasadna potrzeba monitorowania tendencji
dynamicznych tego gatunku.
Warto wspomnieć, że na sukces kolonizacyjny Solidago gigantea (na szerszą skalę) i
S. graminifolia (lokalnie) być może wpływają ich właściwości allelopatyczne. Zarówno w
liściach, jak i w korzeniach, wykryto obecność substancji o charakterze inhibitorów kiełkowania
nasion i wzrostu korzeni innych roślin (Butcko, Jensen 2002). I chociaż obecność tego typu
intruzów świadczy o zaburzeniach w strukturze lokalnej szaty roślinnej, to trwale wpływa ona
na kształt współczesnych krajobrazów roślinnym miasta.
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Hibszer A., Hibszer B. Forms of the nature protection in the area of Katowice in the awareness of pupils of
upper secondary schools. In Katowice there are more than 40 areas which are valuable from the natural point of view.
The part of the most valuable areas is under the legal protection. Within the city boundaries there are two nature
reserves, two areas protected in a form of ecological use, and further two - as natural-landscape complexes and
more than 30 trees – as natural monuments. In this study results of questionnaire investigations were presented
concerning the knowledge on forms of the nature protection existing in Katowice among pupils finishing
education at the level of upper secondary school.
Гибшер A., Гибшер Б. Формы охраны природы на территории г. Катовице в представлениях учеников
старших классов. На территории г. Катовице расположено более 40 примечательных в природоохранном
отношении территорий, наиболее ценные из которых объяты охраной. В пределах городской территории
функционируют два природных резервата, два участка экологического природопользования, два природноландшафтных комплекса, а также более 30 деревьев – памятников природы. В работе преставлены результаты
анкетного опроса учеников старших классов катовицких школ на предмет их знакомства с природоохранными
террриториями и объектами города.
Słowa kluczowe: ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, badania ankietowe, Katowice

WPROWADZENIE
Opracowania przyrodnicze dotyczące Katowic wykazują występowanie w granicach
administracyjnych miasta ponad 40 obszarów cennych z przyrodniczego punktu widzenia
(Rostański, Tokarska-Guzik 1993, Cabała i in. 1995, Tokarska-Guzik i in. 1995, Rostański i in.
1996, Tokarska-Guzik, Rostański 1996, Tokarska-Guzik i in. 1996, Kupka 1997, TokarskaGuzik i in. 2002). Różnią się one wielkością, rangą i posiadanymi zasobami. Większość
obszarów przyrodniczo cennych jest związana z południową, najbardziej lesistą częścią miasta,
a część z nich została objęta ochroną prawną. W granicach miasta istnieją dwa rezerwaty
przyrody, dwa obszary chronione są w formie użytków ekologicznych, a dalsze dwa - jako
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (tab. 1). Ponadto z danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach wynika, że na terenie miasta za pomniki przyrody uznano 33 drzewa.
Są to głównie buki występujące w dzielnicy Giszowiec.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań sondażowych na temat
znajomości form ochrony przyrody istniejących w Katowicach przez uczniów kończących
edukację szkolną na poziomie ponadgimnazjalnym.

41

Tabela 1. Zestawienie form ochrony przyrody w Katowicach (źródło: http://katowice.rdos.gov.pl,
Tokarska-Guzik i in. 2002)
Table 1. List of forms of the nature protection in Katowice (source: http://katowice.rdos.gov.pl,
Tokarska-Guzik i in. 2002)
Lp.

Forma ochrony przyrody

Rok
utworzenia

Powierzchnia
[ha]

1

Rezerwat przyrody „Las Murckowski”

1953

100,67

2

Rezerwat przyrody „Ochojec”

1982

26,77

3

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
„Źródła Kłodnicy”

4

Dzielnica
miasta
Murcki
Ochojec

2001 (1998
użytek ekol.)

100,40

Brynów – Ochojec –
Muchowiec -Giszowiec

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy
„Stawy Szopienice-Borki”

2000

około 157

5

Użytek ekologiczny „Stawy na
Tysiącleciu”

1997

15,20

6

Użytek ekologiczny „Płone Bagno”

2002

4,22

7

Pomnik przyrody dąb szypułkowy

1953

-

Panewniki (obok bazyliki)

8

Pomnik przyrody jesion wyniosły

1973

-

Kostuchna (ul. Sołtysia)

9

Pomnik przyrody klon zwyczajny

1973

-

Kostuchna (ul. Sołtysia)

10

Pomnik przyrody buk zwyczajny
(28 okazów)

1995

-

Giszowiec (ul. Barbórki,
Wojciecha, Pszczyńska,
Górniczego Stanu, obok
Przedszkola nr 64, w parku
przy gospodzie)

11

Pomnik przyrody dąb szypułkowy

1995

-

Giszowiec (ul. Wojciecha)

12

Pomnik przyrody grusza pospolita

1997

-

Piotrowice (ul. Grottgera)

Szopienice
Osiedle Tysiąclecia
Murcki

CEL I METODYKA BADAŃ
Wraz z reformą edukacji z 1999 roku w kanon szkolnej edukacji dzieci i młodzieży
została wpisana edukacja ekologiczna, obejmująca m.in. treści ochrony przyrody. W świetle
obowiązującego prawa - Podstawy programowej kształcenia ogólnego (2002, 2008a,b), począwszy
od II etapu kształcenia (klasy IV-VI szkoły podstawowej) do IV etapu (szkoła ponadgimnazjalna),
uczniowie pogłębiają przedmiotową wiedzę przyrodniczą oraz kształtują umiejętności i postawy,
które są ujęte w treściach międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji ekologicznej. W wersji podstawy
programowej z 2008 roku wszystkie treści związane z ochroną przyrody zostały w sposób
harmonijny wkomponowane w treści edukacji przedmiotowej na wszystkich etapach
kształcenia. Analizując powyższy dokument można zauważyć, że największa odpowiedzialność
za prowadzenie edukacji ekologicznej spoczywa na przedmiotach przyrodniczych (przyroda,
biologia, chemia i geografia). Edukacja ta będzie pośrednio sprzyjać podejmowaniu takich
działań w społeczeństwie, gospodarce i środowisku, które będą zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju i zapewnią przyszłym pokoleniom właściwą jakość życia bez umniejszania piękna i
bogactwa środowiska przyrodniczego oraz zasobów naturalnych - takie spojrzenie na edukację
jest zgodne z założeniami Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2008).
W kontekście realizowanych na wszystkich etapach edukacji szkolnej, a obowiązkowych
w procesie nauczania treści edukacji ekologicznej, postanowiono zbadać w jakim stopniu
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych opanowali wiedzę o środowisku przyrodniczym własnego
miasta. Głównym celem badań była diagnoza stanu świadomości ekologicznej w zakresie wiedzy
na temat form ochrony przyrody występujących w Katowicach wśród uczniów kończących
IV etap edukacyjny.
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Tabela 2. Zestawienie szkół uwzględnionych w badaniach
Table 2. List of schools included in investigations
Lp.

Dzielnica
miasta
Śródmieście – Centrum

Nazwa i adres szkoły

Liczba poprawnie
wypełnionych ankiet
33

1.

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 11

2.

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława
Maczka, ul. Katowicka 54

Koszutka

34

3.

V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Broniewskiego, ul. Gen. Z.W. Jankego 65

Ochojec

46

4.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul.
Lwowska 2

Szopienice

29

5.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy
Obrońców Katowic, ul. Panewnicka 13

Ligota

29

6.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Henryka
Osiedle Tysiąclecia
Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
3, ul. B. Chrobrego 4

25

7.

X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego J.
Paderewskiego, ul. Karola Miarki 6

Osiedle Paderewskiego

30

8.

XV Liceum Ogólnokształcące im. rotm. Witolda
Pileckiego, ul. Obroki 87

Osiedle Witosa

33

9

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im.
Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej 84

Piotrowice

26
Razem

285

Tabela 3. Liczba ankiet z poszczególnych zespołów dzielnic Katowice
Table 3. Number of questionnaire forms from particular complexes of districts of Katowice
Lp.

Zespoły dzielnic Katowic

Zagospodarowanie terenu

Liczba
ankiet

%

1

Zespół dzielnic śródmiejskich:
Śródmieście – Centrum, Osiedle
Paderewskiego – Muchowiec, Koszutka,
Bogucice

najbardziej zurbanizowana część miasta
o gęstej sieci dróg, z rozwiniętymi
funkcjami usługowymi i małą
powierzchnią terenów zielonych

64

22,5

Zespół dzielnic północnych: Załęże,
Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia,
Dąb, Wełnowiec - Józefowiec

obszar silnie zurbanizowany,
gęsta sieć drogowa

53

18,6

Zespół dzielnic zachodnich: Załęska
Hałda –Brynów, Brynów – Osiedle
Zgrzebnioka, Ligota - Panewniki

obszar z dominującą funkcją
mieszkaniową, dużo zieleni

61

21,4

Zespół dzielnic wschodnich: Dąbrówka obszar przemysłowy z osiedlami –
Mała, Zawodzie, Szopienice – Burowiec, ogrodami, dużo zieleni, nagromadzenie
Janów – Nikiszowiec, Giszowiec
pomników przyrody

45

15,8

Zespół dzielnic południowych:
duże powierzchnie zalesione oraz
Piotrowice – Ochojec, Murcki, Zarzecze, wykorzystywane rolniczo, rozproszona
Kostuchna, Podlesie
zabudowa

62

21,7

285

100

2

3

4

5

Suma

Założono, iż przedmiotem porównań nie będzie ocena pracy poszczególnych szkół w
celu rankingowania efektywności ich pracy, ale sprawdzenie świadomości ekologicznej młodzieży
według zamieszkania w poszczególnych dzielnicach miasta. Badania ankietowe przeprowadzono
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w szkołach ponadgimnazjalnych, w większości wśród uczniów ostatniej, maturalnej klasy. Do badań
wytypowano dziewięć szkół, położonych w różnych dzielnicach Katowic (tab. 2). Badaniami objęto
wyłącznie młodzież zamieszkałą w Katowicach. Spośród rozdysponowanych 315 kwestionariuszy
uzyskano 285 poprawnie wypełnionych.
W drugim etapie badań, w ramach prac kameralnych zebraną próbę poddano obróbce
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, a następnie przeprowadzono
analizę materiału badawczego i sformułowano wnioski. Liczba ankiet z poszczególnych dzielnic
wahała się od 2 do 32, dlatego zostały one pogrupowane według zespołów dzielnic, zgodnie z
podziałem Katowic na dzielnice, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Liczba ankiet z poszczególnych zespołów dzielnic wynosi od 45 do 64 (tab. 3).
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW OBJĘTYCH BADANIAMI ANKIETOWYMI
Wśród respondentów było 156 kobiet, które stanowiły prawie 55% osób ankietowanych
oraz 128 mężczyzn (45%). Dla zdecydowanej większości uczniów (70,5%) przyroda jest ważna,
ale występuje zróżnicowanie między poszczególnymi dzielnicami - od 62,3% w dzielnicach
wschodnich do 77,4% w dzielnicach zachodnich. Dla około 12% ankietowanych osób
przyroda jest bardzo ważna (największa wartość wśród uczniów z dzielnic wschodnich –
ponad 24%). Najbardziej obojętny stosunek do przyrody cechuje uczniów zamieszkałych w
dzielnicach południowych – 23,7% z nich stwierdziło, że przyroda jest im obojętna.

Rys. 1. Ocena znajomości środowiska przyrodniczego Katowic przez uczniów w poszczególnych
dzielnicach miasta (udział % odpowiedzi)
Fig. 1. Evaluation of the knowledge of the natural environment of Katowice by pupils in particular
districts of the city (the percentage share of provided answers)

Ocena wiedzy uczniów na temat znajomości środowiska przyrodniczego Katowic w
poszczególnych dzielnicach Katowic jest zróżnicowana (rys. 1). Bardzo dobrze i dobrze
ocenia swoją wiedzę w tym zakresie prawie 40% respondentów, a do słabej lub bardzo słabej
znajomości przyrody swojego miasta przyznaje się ponad 54% ankietowanych. Ponadto 6%
respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. Najwyżej własną wiedzę o przyrodzie
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miasta ocenia młodzież z dzielnic wschodnich (51,1%), a najbardziej krytyczne pod tym
względem są osoby zamieszkałe w dzielnicach zachodnich (62,3%).
Ponad 55% ankietowanych uważa, że stan środowiska przyrodniczego Katowic jest
niezadowalający, dodatkowo 8,5% sądzi, że jest on bardzo zły. Prawie 30% badanych dobrze ocenia
stan przyrody w Katowicach, natomiast około 7% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.
Porównując odpowiedzi respondentów odnośnie aktualnego stanu środowiska w Katowicach
można zauważyć, że oceny uczniów z poszczególnych dzielnic są do siebie bardzo zbliżone (rys. 2).

Rys. 2. Ocena aktualnego stanu środowiska w Katowicach przez uczniów w poszczególnych dzielnicach miasta
(udział % odpowiedzi)
Fig. 2. Evaluation of the current state of the environment in Katowice by pupils in particular districts of the city
(the percentage share of provided answers)

POSTRZEGANIE FORM OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARZE KATOWIC
PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Na pytanie: które z wymienionych form ochrony przyrody znajdują się na terenie
miasta Katowice padły odpowiedzi w znacznym stopniu świadczące o braku wiedzy na ten
temat wśród uczniów (rys. 3). Spośród istniejących w Katowicach form ochrony przyrody
około 40% respondentów wskazało na występowanie pomników przyrody. Najlepszą wiedzą
w tym zakresie cechują się uczniowie zamieszkali w dzielnicach wschodnich – 57,8%, w których
faktycznie występuje największe zgrupowanie pomników przyrody. Natomiast najsłabszą mieszkańcy dzielnic północnych (26,4%) – najbardziej oddalonych od tych form ochrony przyrody
w mieście. Około 36% respondentów wskazało rezerwat przyrody. Najlepsza wiedza na ten
temat występuje wśród młodzieży zamieszkałej w dzielnicach południowych – 56,5% wskazań
respondentów. Takie odpowiedzi nie są zaskoczeniem, gdyż na tym terenie położone są oba
katowickie rezerwaty przyrody. Najsłabsza wiedza o występowaniu na obszarze miasta rezerwatów
przyrody również cechuje młodzież z dzielnic północnych – tylko 13,2% odpowiedzi. Na występowanie
w Katowicach użytku ekologicznego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego poprawnie wskazało
odpowiednio tylko 19,6% oraz 14,7% osób ankietowanych. Niestety większość respondentów
nie była w stanie podać poprawnych przykładów nazw własnych wspomnianych form
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ochrony przyrody. W tym względzie wyróżnia się jedynie młodzież z dzielnic południowych,
która znała nazwę występującego tam rezerwatu przyrody Ochojec. Z kolei najlepszą wiedzą,
że w lesie w dolinie Ślepiotki w dzielnicy Ochojec przedmiotem ochrony jest liczydło górskie,
może poszczycić się młodzież zamieszkała w dzielnicach zachodnich (prawie 40% poprawnych
odpowiedzi), a najsłabszą – młodzi mieszkańcy Katowic z dzielnic północnych (tylko co czwarty
był w stanie podać poprawną odpowiedź).

Rys. 3. Występowanie form ochrony przyrody w Katowicach w opinii uczniów w poszczególnych
dzielnicach miasta (udział % odpowiedzi).
Objaśnienia: a – rezerwat przyrody, b – pomnik przyrody, c – użytek ekologiczny, d – zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Fig. 3. The occurrence of forms of the nature protection in Katowice in the opinion of pupils in particular
districts of the city (the percentage share of provided answers).
Explanations: a - nature reserve, b - a natural monument, c - ecological use, d - natural-landscape complex

Większość młodzieży nie zna obiektów chronionej przyrody w Katowicach, dlatego
prawie połowa (48%) nie wie czy liczba obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną
na terenie miasta jest wystarczająca. Dla co dziesiątego respondenta obecny stan jest w pełni
satysfakcjonujący. Cieszyć może fakt, że ponad 38% ankietowanej młodzieży uważa, iż
należy objąć ochroną prawną inne przyrodniczo cenne obszary i obiekty w Katowicach.
Wśród proponowanych najczęściej były wymieniane: Park Kościuszki oraz największy
katowicki park - Dolina Trzech Stawów.
W jednym z pytań zawartych w kwestionariuszu zapytano o sposoby korzystania z
chronionych w mieście obszarów przyrodniczych przez mieszkańców Katowic. Z ośmiu
możliwości można było wybrać trzy. Spośród udzielonych na to pytanie odpowiedzi uczniowie
najczęściej wskazywali: wycieczki rowerowe (216/285 odpowiedzi), rodzinne spacery (190/285)
oraz spotkania towarzyskie (164/285). Znacznie poniżej połowy respondentów wskazało je jako
miejsca wagarowania młodzieży, zbierania grzybów, a także jako cel wycieczek szkolnych
oraz obserwowania i poznawania przyrody (rys. 4). Stąd wniosek, że obszary chronione w
stolicy województwa śląskiego są miejscem rekreacji i wypoczynku jej mieszkańców, ale
niestety nie są to miejsca służące edukacji przyrodniczej. Do identycznych wniosków doszli
autorzy w opracowaniu na temat rezerwatu Ochojec (Hibszer, Hibszer 2010). W przypadku
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niektórych sposobów wykorzystywania terenów chronionych w Katowicach dostrzec można
istotne różnice w odpowiedziach uczniów z poszczególnych dzielnic miasta. Na przykład,
obszary chronione jako miejsce wycieczek szkolnych najczęściej wskazywali uczniowie z dzielnic
wschodnich (około 29% odpowiedzi), natomiast w najrzadziej - uczniowie zamieszkali w zachodniej
części miasta (około 15%). Można przypuszczać, że bliskość obiektów chronionych (pomników
przyrody) na Giszowcu znajdujących się we wschodniej części miasta przyczyniła się do ich
poznawania w ramach zajęć szkolnych.

Rys. 4. Sposoby korzystania przez mieszkańców z obszarów chronionych w Katowicach w opinii uczniów w
poszczególnych dzielnic miasta (udział % odpowiedzi)
Objaśnienia: a – rodzinne spacery, b – jazda rowerem, c – wycieczka szkolna, d – zbieranie grzybów, e – szkoła
(nauczyciel), f – spotkanie towarzyskie, g – obserwowanie i poznawanie przyrody, h - inne
Fig. 4. Ways of protected areas using by inhabitants of Katowice in the opinion of pupils of particular districts
of the city (the percentage share of provided answers).
Explanations: a - family walks, b - cycling, c - class trip, d – picking mushrooms, e - school (teacher), f - the social
meeting, g - observing and knowing the nature, h - others

Według zdecydowanej większości uczniów głównym źródłem informacji dla nich na temat
form ochrony przyrody w Katowicach jest internet (56%). Następne miejsca zajmuje szkoła –
nauczyciel (43%), telewizja (23%), prasa (22%), książki (12%) i radio (8%). W przypadku
dzielnic południowych, zachodnich i północnych rola szkoły (nauczyciela) w przekazie wiedzy o
formach ochrony przyrody jest porównywalna do nowoczesnego medium jakim jest internet
(rys. 5). Zdaniem uczniów najważniejszymi przedmiotami szkolnymi, na których zdobywali
swoją wiedzę o formach ochrony przyrody, są geografia i biologia (po ponad 42% wskazań).
Rola nauczyciela geografii jako źródła wiedzy o chronionej w mieście przyrodzie okazała się
istotniejsza w dzielnicach północnych, w pozostałych zaś ważniejszym źródłem wiedzy
okazał się nauczyciel biologii. Jednakowe znaczenie obu nauczycieli w pozyskiwaniu wiedzy
przyrodniczej wskazała młodzież zamieszkała w dzielnicach wschodnich. Dodatkowo ponad
70% młodzieży w sposób niezadawalający ocenia dostępność informacji na omawiany temat i
świadoma braków w swojej wiedzy, jest gotowa ją poszerzyć. Wskazuje równocześnie, że
chętnie by skorzystała ze źródeł internetowych (około 70%), z zajęć lekcyjnych w szkole (31%) oraz
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prasy (31%) i audycji telewizyjnych (około 20%). Część uczniów jako oczekiwane źródło informacji
na temat form ochrony przyrody w mieście podała różnego rodzaju ulotki, reklamy (bilbordy).

Rys. 5. Główne źródła informacji dla uczniów na temat form ochrony przyrody w Katowicach (udział % odpowiedzi)
Objaśnienia: a – internet, b – książki, c – prasa, d – radio, e – szkoła (nauczyciel), f – telewizja, g – urząd miasta
Fig. 5. Main sources of information for pupils on forms of the nature protection in Katowice (the percentage
share of provided answers).
Explanations: a - Internet, b - books, c - press, d - radio, e - school (teacher), f - television, g – City Office

WNIOSKI
Analiza zebranych materiałów pozwala wyprowadzić kilka wniosków:
1. Znajomość form ochrony przyrody znajdujących się w Katowicach wśród młodzieży
objętej badaniami ankietowymi jest niezadawalająca. Zdecydowana większość uczniów
kończących edukację szkolną nie jest w stanie poprawnie wskazać form ochrony przyrody,
a tym bardziej wymienić ich nazwy własne.
2. Wśród uczniów istnieje przestrzenne zróżnicowanie wiedzy na temat form ochrony
przyrody w Katowicach. Większą wiedzę o formach ochrony przyrody na terenie miasta
mają uczniowie z południowych i wschodnich dzielnic Katowic, a więc z tych, w których
występuje większość obiektów objętych prawną ochroną.
3. Dostęp do informacji o formach ochrony przyrody na terenie Katowic ankietowana
młodzież ocenia bardzo krytycznie: około 70% respondentów zdecydowanie stwierdziło,
że informacje są mało dostępne. Z takim podejściem nie można się zgodzić, gdyż
informacje o formach ochrony przyrody są powszechnie dostępne m.in. na stronach
internetowych Urzędu Miasta oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
To, że treści te nie są uczniom znane, raczej wynika z faktu braku zainteresowania tą
tematyka oraz ograniczenia treści realizowanej w szkole edukacji ekologicznej do
tematów, które nie nawiązują do zagadnień w miejscu zamieszkania i regionie. Wśród
osób odpowiedzialnych za ochronę przyrody w mieście powinno to wzbudzić refleksję
nad bardziej skutecznymi sposobami upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o cennych
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obiektach przyrodniczych i ich ochronie. Ponieważ ważnym źródłem informacji o ochronie
przyrody (w przekonaniu uczniów) jest szkoła, warto rozważyć zorganizowanie
szkoleń dla nauczycieli, połączonych z warsztatami terenowymi, których celem będzie
wzbogacenie wiedzy nauczycieli.
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AKTUALNY STAN WIEDZY O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM
TYCHÓW I PRAWNEJ JEGO OCHRONIE
Agnieszka Hutniczak, Stanisław Wika
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice

Hutniczak A., Wika S. Current state of knowledge about the natural environment of Tychy and its legal protection.
The current state of knowledge of the natural environment of Tychy was summarized with particular reference to
the state of vegetation. Fourty seven syntaxa in the rank of an association were mentioned in the paper. The need
to verify the list of the species of vascular plants in relation to their correct denotation was noted. It is also necessary to
determine which of the rare and threatened taxa mentioned in the “Red list of the vascular plants of Silesia” or
included in the “Polish Red Data Book of Plants” and being under legal protection have natural locations in the
studied area. The authors also appealed to continue efforts to protect natural vegetation structure in the area.
Гутничак А., Вика С. Актуальное состояние знаний по природной среде г. Тыхы и по ее правовой охране.
В статье представлено состояние знаний по природной среде г. Тыхы, обращая особое внимание на
растительный покров. Выявлены 47 растительных ассоциаций. Существует необходимость верификации
списка видов сосудистых растений для проверки правильности их определения, а также для однозначного
установления, у которых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, помещенных в „Красном
списке сосудистых растений Силезии” или в „Польском красном книге растений”, a также подвеграющихся
правовой охране, есть на данной территории естественные точки. По мнению авторов надо тоже принимать
последующие меры по охране естественных систем растительности на анализируемой территории.
Słowa kluczowe: zespoły roślinne, ochrona przyrody, Tychy, Wyżyna Śląska

WPROWADZENIE
Miasto Tychy leży na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, nad
rzekami Mleczną i Gostynią. Jest jednym z większych i nowocześniejszych, a zarazem
najmłodszym z miast województwa śląskiego. Razem z Bytomiem, Chorzowem, Dąbrową
Górniczą, Gliwicami, Jaworznem, Katowicami, Mysłowicami, Piekarami Śląskimi, Rudą Śląską,
Siemianowicami Śląskimi, Sosnowcem, Świętochłowicami oraz Zabrzem wchodzi, (od września
2007 roku) w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Wagner i in. 2009). Warunki
ekologiczne dla Tyszan są korzystne, dzięki łączności terenów miejskich z Lasami Pszczyńskimi
i Murckowskimi, a także z uwagi na brak w Tychach zakładów przemysłu ciężkiego. Duży
areał zieleni wysokiej (9 parków miejskich o łącznej powierzchni 42,2 ha, kilkanaście ogrodów
pracowniczych, liczne sady znajdujące się przy prywatnych posesjach, rozległe powierzchnie
leśne, rozciągające się wokół zwartej zabudowy miejskiej) uwypukla nie tylko architekturę
miasta, lecz co więcej, podnosi jego walor estetyczny i sprzyja wypoczynkowi ludzi. Na jednego
mieszkańca przypada ponad 168 m2 lasów (http:/www.umtychy.pl), które, przez dłuższy okres
czasu, miały tam prawie naturalny charakter. Do XVIII wieku występowała na tym obszarze
puszcza śląska, obfitująca w liczne bagna i moczary. Jeszcze dziś szata roślinna w granicach
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administracyjnych miasta jest dość urozmaicona, a potencjał biocenotyczny można określić,
przynajmniej w niektórych jego strefach, za wysoki. Na ukształtowanie się warunków
klimatycznych Tychów, oprócz naturalnych (bliskość gór Beskidu Śląskiego i Żywieckiego),
wpływ mają również czynniki antropogeniczne, będące konsekwencją działalności gospodarczej
człowieka na obszarach przyległych, np. elektrownia w Łaziskach, czy pobliskie kopalnie węgla
kamiennego. Celem artykułu jest podsumowanie wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego
Tychów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowanej tam szaty roślinnej.
METODYKA BADAŃ
Pracę wykonano w oparciu o zgromadzoną literaturę, własne obserwacje oraz wcześniejsze
badania terenowe. Sporządzono w tym celu cztery kartoteki dla: prac publikowanych
i niepublikowanych, gatunków roślin naczyniowych, mszaków oraz zbiorowisk roślinnych.
Pozyskiwano informacje z Urzędu Miasta Tychy, Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody,
Zakładu Botaniki Systematycznej, Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Systematyki
i Fitosocjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
w Katowicach, Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach, z licznych
bibliotek oraz ze źródeł internetowych.
Nazewnictwo i systematykę roślin przyjęto za Mirkiem i in. (2002). Nomenklaturę
syntaksonów dostosowano głównie do Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Matuszkiewicza (2001), po części skorzystano też z najnowszego encyklopedycznego
opracowania roślinności niżu i wyżyn autorstwa Ratyńskiej i in. (2010). Gatunki objęte ochroną
opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w
sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 81). Gatunki rzadkie i zagrożone
podano za Paruselem i in. (1996) oraz Kaźmierczakową i Zarzyckim (2001).
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Pod względem geologicznym obszar Tychów leży w centralnej części niecki głównej
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W budowie geologicznej tego obszaru możemy wyróżnić
osady: karbonu górnego, triasu środkowego, neogenu oraz czwartorzędu. Struktury utworów,
które budują powierzchnię ziemi, decydują o ukształtowaniu terenu, rodzaju gleb, a także o
szacie roślinnej. Tereny miasta Tychy pokrywają gleby mało zróżnicowane pod względem
genetycznym. Są to głównie gleby bielicowe pochodzenia lodowcowego, a także mady, rędziny
oraz gleby bagienne. W skład tych ostatnich wliczane są różne rodzaje gleb glejowych, torfowych,
murszowych, a także bielicowo-glejowych. Występują głównie w dolinach rzek. Duże ich płaty
występują w Kotlinie Mlecznej, a także dolinie Gostyni. Przeważają gleby lekkie (Żmuda 1975,
Kwaśniewicz, Seweryn 1998).
Najważniejszą i największą rzeką miasta Tychów jest rzeka Gostynia (Gostynka).
Płynie z zachodu na wschód i niestety, jest znacznie zanieczyszczona. Czyste wody prowadzi
jedynie w odcinku źródłowym. Duże znaczenie dla jakości wód rzeki ma Jezioro
Paprocańskie. Zostało wybudowane w roku 1796 na potrzeby pracującej tam wówczas huty.
Akwen jest filtrem dla rzeki Gostyni i oczyszcza wody z górnego jej odcinka. Z powiatu
tyskiego do Gostyni wpada kilka dopływów. Bardzo duże znaczenie mają dopływy
lewostronne, zwłaszcza Potok Tyski i rzeka Mleczna. Zlewnia Potoku Tyskiego usytuowana
jest w całości w obrębie miasta. Większość wody, która płynie w potoku, to woda pochodząca
ze ścieków przemysłowych i komunalnych. Potok Tyski oraz rzeka Mleczna i jej dopływy są
zanieczyszczone przez ścieki przemysłowe, a przede wszystkim przez wody dołowe z kopalni
węgla kamiennego. W efekcie wody rzeki Mlecznej w 70% są ściekami i na całej długości są
prawie martwe pod względem biologicznym. Z uwagi na duże zanieczyszczenie wody te nie
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mogą być wykorzystywane dla celów konsumpcyjnych (Żmuda 1975, Czaja, Radosz 1996,
Kwaśniewicz, Seweryn 1998, Kostecki, Krodkiewska, 2005).
W granicach miasta wyróżniono pięć typów obszarów o różnych warunkach
mikroklimatycznych:
• najbardziej korzystne dla zdrowia – tereny dobrze przewietrzane w okolicach dwóch
osiedli - „Karolina” i „Urszula”,
• korzystne – tereny leśne położone na obrzeżach miasta, ogródki działkowe,
• średnio korzystne – Jezioro Paprocańskie i jego otoczenie od wschodu,
• niekorzystne – tereny doliny Mlecznej, Potoku Tyskiego i Gostyni,
• najbardziej niekorzystne – tereny Potoku Tyskiego. Z uwagi na brak wymiany
konwekcyjnej i przewietrzania powietrza występują tam zastoiska zanieczyszczonego
powietrza (Czaja, Radosz, 1996, Żmuda 1975).
Tyszanie wykazują wiele starań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. W mieście
do ruchu dopuszczone zostały trolejbusy i autobusy. Te ostatnie jeżdżą na paliwie ekologicznym.
Szerokie drogi, ronda oraz drogi rowerowe zapobiegają nadmiernej emisji spalin w mieście.
Rower staje się też coraz częstszym środkiem transportu. W Tychach w latach 1993/1995
zlikwidowano kotły węglowe, zmieniając w ten sposób system ogrzewania na gazowy lub
olejowy. Mieszkania znajdujące się w centrum miasta posiadają własną instalację gazową.
Wyeliminowano też kotłownie osiedlowe. Energię cieplną dla miasta zapewnia Elektrociepłownia
Tychy, w której zainstalowano specjalne elektrofiltry osiągające wysoką sprawność odpylania
sięgającą aż 99,81%. Tychy są dziś najczystszym miastem aglomeracji śląskiej. W 2003 roku miasto
otrzymało tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku” za ograniczenie emisji pyłów z domowych
kotłowni. Teraz spada ich rocznie o 2 000 ton mniej.
Z myślą o czystym środowisku działa w mieście miejska oczyszczalnia mechanicznobiologiczna. Oczyszcza ona 50 tys. m3 ścieków na dobę, wykorzystując biogaz na cele
ogrzewcze i technologiczne. Tychy posiadają bardzo nowoczesne i jednocześnie ekologiczne
składowisko odpadów komunalnych. Zajmuje ono powierzchnię 4,97 ha, jego pojemność
składowa wynosi 538 590 m3. Tyskie składowisko zaopatrzone jest w wagę elektroniczną,
brodzik dezynfekcyjny i 15 studni piezometrycznych. W studniach tych raz na kwartał badana
jest jakość wód podziemnych. Składowisko obsługuje nie tylko miasto Tychy, ale także
Bieruń, Bojszowy, Wyry, Kobiór a także Lędziny. Dbałość o czyste środowisko stwarza
mieszkańcom bardzo dobre warunki mieszkaniowe i zdrowotne (Ekologia – Tychy 2000,
http://www.umtychy.pl).
STAN ZBADANIA FLORY I ROŚLINNOŚCI
Do 2012 roku wykonano w granicach administracyjnych miasta Tychy 58 prac
botanicznych, z których 39 wydano drukiem. Były to prace zarówno florystyczne jak i
fitosocjologiczne, uwzględniające również problematykę z zakresu ochrony konserwatorskiej
i edukacji ekologicznej. Prace stricte fitosocjologiczne (27) dotyczyły przede wszystkim
gatunków roślin naczyniowych, zaś w nikłym stopniu – mszaków (3). Wnikliwe badania na
temat dendroflory miasta przeprowadził Wika Sb. (1999). Autor ten odnotował 206 gatunków,
odmian i form roślin drzewiastych z 39 rodzin i 85 rodzajów, wyróżniając 135 taksonów
introdukowanych, 50 – introdukowanych i spontanicznych oraz 21 – spontanicznych. Na terenie
Tychów wykonano 10 prac magisterskich oraz jedną licencjacką. Dla 2 prac doktorskich
zbierano m.in. materiał faktograficzny z tego obszaru. Ponadto uczniowie Gimnazjum Nr 4 w
Tychach w ramach Międzynarodowego Programu GREEN sporządzili sprawozdanie z
uczniowskich badań jakości wody w Jeziorze Paprocańskim i rzece Gostyni. Wykonano też
kilka prac inwentaryzacyjnych oraz ekspertyz, które częściowo zostały opublikowane, np.
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Buszman i in. (1993, 1996). Pierwsze informacje na temat flory miasta zawiera publikacja
Musioła (1939). Do 2000 roku opublikowano 21 prac, zaś do 2012 – dalszych 18. Uwzględniają
one zazwyczaj florę poszczególnych dzielnic miasta i wybranych biotopów. Całościowych
badań flory i roślinności nie przeprowadzono dotąd na tym obszarze. Brak jest też krytycznej
analizy flory.
Na podstawie sporządzonych list gatunków roślin naczyniowych odnotowano do chwili
obecnej na obszarze miasta 929 taksonów w randze podstawowej, które należą do 121 rodzin.
Ochroną ścisłą objęte są 33 gatunki, a ochroną częściową - 14. Na uwagę zasługują ponadto
10 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz 102 gatunki umieszczone
na Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska, wykazujące różny status zagrożenia
(Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001, Parusel i in. 1996). Na omawianym terenie odnotowano także
211 gatunków roślin rzadkich należących do 75 rodzin oraz 76 taksonów mchów i 12 wątrobowców.
Część taksonów roślin naczyniowych uznanych za rzadkie i chronione może mieć
charakter antropogeniczny. Nie można wykluczyć, że niektóre z nich należy traktować, jako
rośliny zbiegłe z rabatów przydomowych. Wymaga to dalszych badań terenowych. Na podkreślenie
zasługuje odkryty w 1975 roku nowy dla flory Polski gatunek rośliny naczyniowej – Erucastrum
armoracioides (Sendek, Wika 1978) oraz dwa rzadkie gatunki mchów: Callicladium haladanianum i
Sphagnum papillosum – jedyne, udokumentowane stanowiska na całej Wyżynie Śląskiej
(Wika, Kaczmarek 1996).
W granicach administracyjnych miasta zidentyfikowano 65 syntaksonów, w tym 47 w
randze zespołu. Te ostatnie to: Acoretum calami Kobendza 1948, Calamagrostietum epigeji
Juraszek 1928, Calamagrostio-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959,
Calamagrostio villosae-Pinetum Staszk. 1958, Caricetum acutiformis Sauer 1937, Caricetum
gracilis (Graebn. et Hueck 1931) R. Tx. 1937, Ceratophylletum demersi Hild. 1956, Cirsietum
rivularis Nowiński 1927, Eleocharietum acicularis (Baumann 1911) Koch 1926, Eleocharitetum
palustris Šennikov 1919, Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964, Epilobio-Juncetum
effusi Oberd. 1957, Equisetetum limosi Steffen 1931, Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942
em. J. Mat. 1976, Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952, Glycerietum maximae Hueck 1931, Glycerietum
plicatae (Kulcz. 1928) Oberd. 1954, Hottonietum palustris R. Tx. 1937, Lemno-Hydrocharitetum
morsus-ranae (Oberd. 1957) Pass. 1978, Iridetum pseudoacori Eggler 1933 ex Brzeg et M.
Wojterska 2001, Juncetum acutiflori Br.-Bl. 1915, Juncetum macri (Diemont et al. 1940 R.
Tx. 1950, Lemnetum minoris Soó 1927, Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954 ex
Th. Müller et Görs 1960, Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928 ex 1947, Leucobryo-Pinetum
W. Mat. (1962) 1973, Lolio-Polygonetum Beger 1932 em. Sissingh 1969, Luzulo pilosaeFagetum W. Mat. et A. Mat. 1973, Molinio arundinaceae-Quercetum roboris (Samek 1962)
R. et Z. Neuhäusl 1967, Molinio caeruleae-Quercetum roboris (R.Tx. 1937) Scamoni et Pass.
1959 em. Brzeg et al. 1989, Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977, ParvopotamoZanichellietum Koch 1926, Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931, Phragmitetum
communis Kaiser 1926, Polygonetum natantis Soó 1927, Potametum natantis Soó 1923,
Prunello-Plantaginetum Faliński 1963, Querco roboris-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988,
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961, Scirpetum lacustris (Allorge 1922)
Chouard 1924, Scirpetum sylvatici Ralski 1931, Sparganietum erecti Roll 1938, Tilio cordataeCarpinetum betuli Tracz. 1962, Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927, Typhetum
latifoliae Soó 1927, Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929. Przytoczona lista zespołów
roślinnych wskazuje na dobrze zachowany jeszcze stan roślinności na obszarze Tychów.
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ISTNIEJĄCE I PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY
W obrębie miasta występują dwa użytki ekologiczne: „Paprocany” i „Mały Lasek”. Pierwszy
nazywany jest niekiedy „Jeziorem Paprocańskim”. Został powołany Rozporządzeniem Wojewody
Śląskiego w 1995 roku, zlikwidowany w 2002 i ponownie powołany pod nazwą „Paprocany” w
2003 roku (Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 7/03). Obiekt leży na granicy dwóch
jednostek fizycznogeograficznych – Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej, w dolinie
rzeki Gostyni. Sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym Weronika. Jego południowa granica
biegnie niedaleko ulicy Nad Jeziorem. Od strony zachodniej, południowej i wschodniej
użytek otaczają lasy pszczyńskie, które są pozostałością Puszczy Pszczyńskiej. Zajmuje
powierzchnię 19,06 ha, na której znajdują się lasy, wchodzące w skład Leśnego Pasa
Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zarządzane przez Nadleśnictwo
Pszczyna, stawy hodowlane, torfowisko przejściowe, podmokłe łąki oraz przesuszone polany
śródleśne. Szata roślinna i świat zwierzęcy zostały tam dobrze poznane (Wika i in. 1996,
Żarnowiec, Wika 2007, Muszyńska 2010, Zyznawska i in. 2008).
Drugim użytkiem ekologicznym na terenie Tychów jest „Mały Lasek”. Został on
powołany w kwietniu 2004 roku Uchwałą Rady Miasta Tychy (Uchwała Nr 0150/XVIII/398/2004),
z uwagi na występowanie tam ważnych gatunków roślin, przede wszystkim: Drosera rotundifolia,
Lycopodiella inundata, kilka gatunków torfowców (rodzaj Sphagnum), Centaurium erythraea,
Comarum palustre oraz Dactylorhiza majalis, które w naszym kraju podlegają ochronie
prawnej. Szczegółowe badania na tym terenie prowadziła Chalcarz (2008). Obiekt znajduje
się na osiedlu „Z-1”, niedaleko Jeziora Paprocańskiego i kompleksów leśnych. Usytuowany
w nieckowatym zagłębieniu przypomina swoim kształtem trójkąt. Zajmuje powierzchnię 8,83
ha. W pobliżu niego widoczna jest Tyska Piramida. Obecnie wejście na teren użytku jest
niemożliwe. Jest on ogrodzony metalowym ogrodzeniem i należy do prywatnego właściciela
– tyskiego biznesmena (http://www.tychy.pl/News/exeConcrete/mid=2&id=5576).
W roku 1963 decyzją Prezydium Rady Narodowej w Katowicach powołano dwa
pomniki przyrody ożywionej, 300-letnie drzewa – Tilia cordata i T. palatyphyllos, które rosną
na terenie dawnej Huty Paprockiej. Kilka lat temu zaproponowano ponadto utworzenie dwóch
nowych form ochrony przyrody: zespół przyrodniczo-krajobrazowych w dolinie rzeki Mlecznej
(Wika i in. 2010) oraz pomnik przyrody, mający na celu ochronę 53 starych drzew różnych
gatunków, które rosną na brzegu lasu, przy polnej drodze, prowadzącej od stadniny koni w
kierunku osiedla „Weronika”, tuż przy użytku ekologicznym „Paprocany” (Zyznawska i in.
1993, Wika i in. 1996).
UWAGI KOŃCOWE
W związku z postępującą antropopresją (Wika i in. 2003), konieczne jest podjęcie
dalszych działań zmierzających do ochrony szaty roślinnej na obszarze miasta Tychy. Należy
też niezwłocznie zweryfikować listę gatunków roślin naczyniowych oraz ustalić, które z
gatunków rzadkich i zagrożonych, wykazanych w Czerwonej liście roślin naczyniowych Śląska
(Parusel i in. 1996), bądź zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (Kaźmierczakowa,
Zarzycki 2001) mają na tym terenie naturalne stanowiska.
Należy zaznaczyć, że Tychy, oprócz walorów przyrodniczych, posiadają wyjątkowe
walory turystyczne. Na szczególną uwagę zasługują m.in.: zabytki miasta i interesujące
budowle powojenne takie, jak Brama Słońca czy Tyska Piramida, dwa kościoły p.w. Jana
Chrzciciela i Ducha Świętego. Warto też zwiedzić kościół p.w. Marii Magdaleny, Zameczek
Myśliwski w Promnicach, stare zabudowania po Hucie Paprockiej, tyskie browary, zwłaszcza
Tyskie Muzeum Browarnictwa przy ul. Katowickiej, starą pocztę z 1899 roku przy ul.
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Kościuszki, zabytkowe kapliczki, parki miejskie, w szczególności – Park Niedźwiadków z
rzeźbami Augustyna Dyrdy.
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SIARCZANY (SO42-) I CHLORKI (CL-) JAKO WSKAŹNIKI
GÓRNICZEGO ZANIECZYSZCZENIA WÓD (NA PRZYKŁADZIE
ZLEWNI ROWU MURCKOWSKIEGO, KATOWICE)
Tadeusz Molenda
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Molenda T. Sulphates SO42- and chlorides Cl- as indicators of mining pollution of waters (based on the
catchment area of Murckowski Ditch, Katowice). Black coal exploitation and its processing leads to essential
changes both in surface features and water relations of mining areas. These transformations of water
environment are multidirectional and connected not only with the changes of water quantity but with water
quality as well. The article presents one of the aspects of the influence of mining activity on the degradation of
hydrosphere, namely changes in surface water quality. The catchment area of Murckowski Ditch in Katowice
was chosen as a subject of the research. It was proved that both mining waste dumps and mining waters are the
sources of surface waters pollution. The inflow of leachate and mining waters to Murckowski Ditch causes the
increase in sulphate SO42- and chloride Cl- ions concentrations in its waters. Both sulphates SO42- and chlorides
Cl- can be considered here to be good indicators of mining pollution of waters.
Moленда T. Сульфаты (SO42-) и хлориды (Cl-) как показатели горнопромышленного загрязнения вод
(на примере бассейна Мурцковской канавы, г. Катовице). Разработка и переработка каменного угля
приводит к принципиальным изменениям рельефа земной поверхности и водных отношений на
горнопромышленных территориях. Преобразования водной среды отличаются многосторонним характером и
касаются как количественных, так и качественных изменений воды. В данной статье описан один из
аспектов влияния горнопромышленной деятельности на деградацию гидросферы: изменения качества
поверхностных вод. Исследования были проведены в пределах бассейна Мурцковской канавы в чертах г.
Катовице (рис. 1). Показано, что очагом загрязнения поверхностных вод являются как свалки горнопромышленных отходов, так и шахтные воды. Приток вод из свалок, а также шахтных вод в Мурцковскую
канаву приводит к росту концентрации сульфатных (SO42-) хлоридных (Cl-) йонов в водах канавы. Как
сульфаты (SO42-), так и хлориды (Cl-) можно считать хорошими показателями горнопромышленного
загрязнения вод.
Słowa kluczowe: siarczany, chlorki, wody kopalniane, wody odciekowe, zanieczyszczenie wód, składowisko
odpadów górniczych

WPROWADZENIE
Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze prowadzi do istotnych zmian w jego
poszczególnych komponentach. Efekt tej ingerencji jest szczególnie zauważalny na obszarach
górniczych. Eksploatacja i przeróbka pozyskanych surowców mineralnych prowadzi do
zasadniczych zmian w rzeźbie terenu i stosunkach wodnych obszarów górniczych. Przekształcenia
środowiska wodnego mają charakter wielokierunkowy i dotyczą zarówno zmian ilościowych,
jak i jakości wody (Jankowski 1986, Czaja 1999, Machowski, Ruman 2008). Szczególnie
intensywne zmiany środowiska wodnego nastąpiły na obszarze Górnośląskiego Zagłębia
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Węglowego (GZW). Jest to związane z wielowiekową działalnością górniczą prowadzoną na
tym obszarze. W niniejszym artykule przedstawiono jeden z aspektów wpływu działalności
górniczej na degradację hydrosfery jakim są zmian jakości wód powierzchniowych.
OBSZAR BADAŃ
Do badań wytypowano źródliskową część zlewni Rowu Murckowskiego, gdzie już w
XVIII wieku prowadzona była eksploatacja złóż węgla kamiennego. Do dnia dzisiejszego na
obszarze tym zachowały się liczne relikty działalności górniczej (Molenda 1999, 2006,
Kupka i in. 2005, Dulias, Kupka 2010). Są to przede wszystkim składowiska odpadów, leje
zapadliskowe oraz niecki osiadań (rys. 1). Na obszarze zlewni znajdują się również podziemne
sztolnie wodne. Część z nich nadal stanowi aktywny element drenażu górotworu. Obiektem
tym jest sztolnia 318, która odprowadza wody kopalniane do Rowu Murckowskiego.

Rys. 1. Źródliskowa część zlewni Rowu Murckowskiego
1- zabudowa miejsko-przemysłowa, 2- składowiska odpadów górniczych (hałdy), 3- cieki, 4- cieki okresowe, 5cieki epizodyczne, 6 – dolinka przeobrażona przez procesy zapadliskowe, 7-dział wodny, 8- dział wodny
niepewny, 9- zbiorniki i osadniki, 10- leje zapadliskowe, 11-wypływ wód odciekowych, 12- miejsca poboru
prób (wraz z numeracją), 13- zawodnienie rozlewiskowe
Fig.1. Upper part of the catchment area of Murckowski Ditch
1 - urban-industrial development, 2 - mining waste dumps, 3 – streams, 4 - intermittent streams, 5 - periodical
streams, 6 - valley transformed by subsidence processes, 7 - watershed, 8 - uncertain watershed, 9 - water
reservoirs and sedimentation tanks, 10 – sink-holes, 11 - outflow of leachate waters, 12 - points of sampling
(with their numbering), 13 - waterlogging flooding
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METODY BADAŃ
Kartowanie hydrograficzne pozwalające na ocenę zmian stosunków wodnych na
obszarze zlewni przeprowadzono zgodnie z wytycznymi podanymi przez Gutry-Korycką i
Werner-Więckowską (1996). Na obszarze zlewni zlokalizowano 4 punkty poboru prób wód
do analiz chemicznych (rys. 1). Dodatkowo do badań wytypowano obiekt kontrolny, który
reprezentuje tło hydrochemiczne cieków tego obszaru. Punkt ten zlokalizowany został w
źródliskowym odcinku rzeki Kłodnicy. Próby wód do analiz chemicznych pobierano do
polietylenowych butelek. Analizy laboratoryjne obejmowały oznaczenie siarczanów (SO42-)
oraz chlorków (Cl-). Siarczany oznaczono metodą turbidymetryczną za pomocą spektrofotometru
SPECOL o długości fali 440 nm. Oznaczenie zawartości chlorków wykonano metodą
potencjometryczną, korzystając z jonoselektywnej elektrody chlorkowej. Zebrane dane poddano
analizie statystycznej opierając się na metodyce zawartej w opracowaniach Rungego (2006)
oraz Griffiths (2010). Dla sprawdzenia istotności różnic zastosowano nieparametryczny odpowiednik
analizy wariancji test Kruskala-Wallisa, a do porównań wielokrotnych test Conovera. W całej
pracy za poziom istotności testów statystycznych przyjęto błąd pierwszego rodzaju p mniejszy
niż 0,05. Wszystkie dane zaprezentowano przy pomocy wykresów pudełkowych z wąsami
(box-and-whiskers plots)(rys. 2). W przypadku, gdy porównywano istotność różnic w medianach
odpowiednich zmiennych np. fizycznych czy chemicznych parametrów wody między danymi
obiektami różnice te zaznaczono przy pomocy odpowiednich małych liter (a,b,c) umieszczonych
na górze rysunku. Różne litery oznaczają, że wartości różnią się istotnie przy p<0,05.

Rys. 2. Schemat prezentacji danych na wykresach pudełkowych
Fig.2. Scheme of data presentation on box-and whiskers plots

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że na obszarze zlewni znajdują się
liczne ogniska górniczego zanieczyszczenia wód. Do najistotniejszych możemy zaliczyć dwa
nadpoziomowe składowiska odpadów górniczych. Są to obiekty „Maria” i „Boże Dary” (rys. 1).
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Na składowiskach tych zdeponowane są zarówno odpady górnicze (będące mieszaniną skały
płonnej, wydobywanej przy robotach udostępniających i wydobywczych, które są w większości
przypadków dużymi okruchami skalnymi) oraz odpady przeróbcze (na które składa się skała
płonna pochodząca przede wszystkim z partii spągowych i stropowych pokładów węgla oraz
z przerostów wydobytych na powierzchnię). Prowadzone badania wykazały, iż składowiska te
stanowią trwałe ognisko zanieczyszczenia hydrosfery. Zanieczyszczenie związane jest przede
wszystkim z powstawanie odcieków. Źródłem odcieków są wody opadowe infiltrujące w bryłę
zwałowiska, a także wody podziemne dopływające do składowiska odpadów. Ilość i skład
odcieków zależy głównie od rodzaju i stopnia rozdrobnienia odpadów, ilości wody infiltrującej,
wieku składowiska, a także technik składowania i rekultywacji (Rosik-Dulewska 2000). Niekiedy
odcieki mogą mieć formę skoncentrowaną i funkcjonować w ciągu całego roku. Na istnienie
skoncentrowanych wypływów wód odciekowych ze składowisk odpadów górnictwa węgla
kamiennego po raz pierwszy zwrócono uwagę w pracach Molendy (2000) oraz Jankowskiego i in.
(2002). W przypadku badanej zlewni stały odciek funkcjonuje na składowisku „Boże Dary” (rys. 1).

Fot. 1. Wypływ wód kopalnianych ze sztolni 318 do Rowu Murckowskiego (T. Molenda)
Photo 1. Inflow of mining waters from the adit No 318 to Murckowski Ditch (T. Molenda)

Ługowanie zdeponowanych na hałdzie odpadów powoduje, że wody odciekowe
charakteryzuje duże stężenie siarczanów (rys. 3). Średnie stężenie tego jonu w odciekach wynosi
2677 mg/L, a maksymalne 4390 mg/L. Duże stężenia siarczanów są charakterystyczne dla wód
odciekowych wszystkich składowisk odpadów górniczych, co potwierdzają badania Twardowskiej
(1981), Różkowskiego i Chmury (2000) oraz Molendy (2006). Ich źródłem są głównie
piryty FeS2, bowiem anion S2- w środowisku wilgotnym w warunkach tlenowych utlenia się
do SO42- (Dojlido 1995). Przykładowo, odpady zdeponowane na zwałowisku „Maria” zawierają
od 116,9 do 172,2 mg SO4/100 g skały. Są więc ich istotnym źródłem. Duże stężenie jonu
siarczanowego stwierdzono również w wodach kopalnianych odprowadzanych sztolnią (rys. 3).
Średnie stężenie tego jonu wynosi 667 mg/L. Jest to następstwo kwaśnego drenażu, który
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zachodzi w obrębie starych wyrobisk górniczych pokładu 318 (Molenda 2011). Następstwem
kwaśnego drenażu jest również wzbogacenie wód kopalnianych w związki żelaza (fot. 1).
Również badania Różkowskiego (2004) oraz Rzętały i Wacha (1997) wskazują, że wody
kopalniane innych kopalń GZW może cechować duże stężenie siarczanów. Dopływ wód
odciekowych oraz kopalnianych do Rowu Murckowskiego powoduje wzrost stężenia siarczanów.
Średnie stężenie siarczanów w punkcie pomiarowym nr 4 wyniosło 1432 mg/L, a w punkcie
nr 5 – 1089 mg/L. W obu przypadkach było ono statystycznie istotnie większe od stężenia w
obiekcie kontrolnym – 29 mg/L (rys. 3). W wodzie Rowu Murckowskiego obserwuje się również
dużą zmienność stężenia siarczanów. Wartość współczynnika zmienności (Cv) kształtuje się
od 26% w punkcie pomiarowym nr 5 do 34% w punkcie pomiarowym nr 4. W obiekcie
kontrolnym wartość współczynnika zmienności wynosi 11%. Potwierdza to wyniki badań
innych autorów, że w zlewniach pozbawionych antropopresji stężenia głównych anionów
zmieniają się w wąskich granicach – mniej niż dwukrotnie (Allan 1998, Pierzgalski i in. 2007).

Rys. 3. Stężenie jonu siarczanowego w wodzie badanych obiektów
1- odciek, 2- sztolnia 318, 3 – obiekt kontrolny, 4 – Rów Murckowski (4), 5 - Rów Murckowski (5). (n=12)
Fig. 3. Concentration of sulphate ion in water of objects investigated:
1 – leachate, 2 – adit No 318, 3 – control objects, 4 – Murckowski Ditch (4), 5 – Murckowski Ditch (5) (n=12)

Wody odciekowe charakteryzuje również duże średnie stężenie jonu chlorkowego (rys. 4).
Chlorki, podobnie jak siarczany przechodzą do wód w wyniku procesu ługowania skał. Odpady
zdeponowane na zwałowisku „Maria” zawierają od 24,8 do 70,9 mg Cl/100 g skały, dlatego
też wody odciekowe charakteryzuje duże zasolenie. W przypadku badanego odcieku średnie
stężenie jonu chlorkowego wynosi - 189 mg/L. Podobne wartości stężenia chlorków podał
Molenda (2006) badając inne odcieki składowisk odpadów górniczych. Wody kopalniane
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sztolni 318 charakteryzuje małe średnie stężenie jonu chlorkowego – 59 mg/L (rys. 4). Jest ono
szczególnie małe w porównaniu do wód kopalnianych innych kopalń GZW. Maksymalne stężenie
tego jonu w wodach kopalnianych GZW może bowiem wynieść > 170 000 mg/L (Różkowski
2004). Niskie stężenie chlorków w analizowanym przypadku należy wiązać z małą głębokością
wyrobisk oraz brakiem skał izolujących w nadkładzie (wychodnia karbonu). Do wyrobisk
łatwo dopływa strumień słodkich wód infiltracyjnych, co tłumaczy małe stężenie chlorków.
Podobne wnioski wyciągnął Molenda (1998) analizując właściwości fizyczno-chemiczne
wód kopalnianych szybu „Stanisław” położonego w obrębie tego samego pola górniczego.
Dopływ wód odciekowych i kopalnianych do Rowu Murckowskiego powoduje wzrost stężenia
chlorków w stosunku do obiektu kontrolnego (rys. 4). Uwagę zwraca maksymalne stężenie
chlorków (570 mg/L), jakie stwierdzono w wodzie Rowu Murckowskiego. Jest ono zdecydowanie
większe od maksymalnego stężenia w wodach odciekowych i kopalnianych. Tak wysokie
stężenie chlorków stwierdzono jednokrotnie podczas wiosennego poboru prób. Do Rowu
Murckowskiego dopływały wówczas ścieki roztopowe z obszaru Murcek. Zawierały one sole
użyte do rozmrażania nawierzchni drogowych zimą. O wysokim zasoleniu ścieków roztopowych
i ich negatywnym wpływie na jakość wód rzecznych pisze Molenda (2006, 2010). Zróżnicowane
ogniska antropogenicznego zanieczyszczenia wód chlorkami powodują bardzo duże zmiany
stężenia tego jonu w wodach cieku. W punkcie pomiarowym nr 4 wartość współczynnika
zmienności (Cv) wyniosła 88%, a w punkcie nr 5 - 60%. Dla porównania w obiekcie kontrolnym
wartość współczynnika zmienności (Cv) wyniosła 17%. Najmniejszą zmienność (13%) stwierdzono
w wodach kopalnianych sztolni 318.

Rys. 4. Stężenie jonu chlorkowego w wodzie badanych obiektów
1- odciek, 2- sztolnia 318, 3 – obiekt kontrolny, 4 – Rów Murckowski ( 4), 5 - Rów Murckowski ( 5), (n=12)
Fig. 4. Concentration of chloride ion in water of objects investigated:
1 – leachate, 2 – adit No 318, 3 – control objects, 4 – Murckowski Ditch (4), 5 – Murckowski Ditch (5) (n=12)
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzone badania wskazują, że działalność górnicza w istotny sposób wpływa
na zanieczyszczenie wód powierzchniowych jonami siarczanowymi (SO42-) i chlorkowymi (Cl-).
Głównym ogniskiem tych zanieczyszczeń są składowiska odpadów oraz wody kopalniane.
Duża stabilność jonów w środowisku wodnym pozwala na ich wykrycie nawet z dala od
ogniska zanieczyszczenia, dlatego też siarczany i chlorki należy uznać za bardzo dobre wskaźniki
antropogenicznego zanieczyszczenia wód. Wysoką wartość tych wskaźników podkreślili
również w innym opracowaniu Molenda i Nitkiewicz-Jankowska (2006).
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CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA ZBIORNIKA
NAKŁO-CHECHŁO
Maksymilian Solarski, Alicja Pradela, Bartłomiej Pielorz
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Solarski M., Pradela A., Pielorz B. Morphometric characteristic of the Nakło-Chechło water body. The aim
of this work was to make a detailed morphometric characteristics of the after-exploitation Nakło-Chechło water
body. In April 2012 field bathometric measurements from a pontoon with use of a Lowrence HDS 5 sonic depth
finder with a built-in GPS were made to realize the determined goal, and also a course of the water body
shoreline was determined on the basis of satellite photographs from the IKONOS satellite. Parameters
characterizing the water body surface and basin were determined on the basis of the data. Among the numerous
morphometric parameters the following ones, among others, were determined: the water body surface (0,8354
km2), capacity (2,1 mln m3), the maximum depth (5,5 m), the average depth (2,5 m).
Солярски М., Праделя А., Пелёж Б. Морфометрическая характеристика водоёма Накло-Хехло. Цель
работы – выполнить подробную морфометрическую характеристику искусственного водоёма НаклоХехло. Для этого, в апреле 2012 года были проведены батиметрические измерения объекта с понтона с
использованием эхолота Lowrence HDS 5 с GPS-приемником, а также определено развитие береговой
линии водоёма на основании спутниковых (IKONOS) фотографий. На основании полученных данных
были определены многочисленные морфометрические параметры, характеризующие котловину водоёма:
ее площадь (0,8354 км2), объём (2,1 млн. м3), максимальная глубина (5,5 м), средняя глубина (2,5 м).
Słowa kluczowe: zbiornik Nakło-Chechło, morfometria, plan batymetryczny

WPROWADZENIE
Dotychczasowe badania limnologiczne prowadzone na zbiorniku Nakło-Chechło
odnosiły się głównie do zagadnień związanych z fizykochemicznymi właściwościami
retencjonowanych w nim wód (Kostecki i in. 1999, Kostecki i in. 2000, Oleś, Szlęk 2005,
Rzętała 2008a). Zbiornik ten jest jednym z nielicznych dużych akwenów położonych
na Wyżynie Śląskiej, dla którego nie opracowano szczegółowego planu batymetrycznego.
Dotychczas prezentowane dane literaturowe dotyczące parametrów morfometrycznych były
jedynie szacowane lub określane przy okazji innych pomiarów wykonywanych w obrębie
misy zbiornika, np. przy pomiarach parametrów fizykochemicznych (Kostecki i in. 1999, 2000,
Oleś, Szlęk 2005). Dokładne rozpoznanie morfometryczne zbiorników wodnych, ma szczególne
znaczenie nie tylko z naukowego, ale również z aplikacyjnego punktu widzenia. W pierwszym
przypadku, dokonanie charakterystyki morfometrycznej akwenu, jest podstawą do analizy
procesów i zjawisk limnologicznych (Choiński 2007). W drugim natomiast, biorąc pod uwagę
funkcje rekreacyjne zbiornika, poznanie parametrów jego misy pozwala na bezpieczne
użytkowanie akwenu. Z badań Rzętały (2008b) wynika bowiem, że zbiornik Nakło-Chechło
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zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej
wśród zbiorników wodnych regionu górnośląsko-ostrawskiego. Mając na uwadze przytoczone
powyżej przesłanki, podjęto decyzję o wykonaniu pomiarów zmierzających do określenia
podstawowych cech morfometrycznych charakteryzujących misę oraz powierzchnię zbiornika.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAŃ
Zbiornik Nakło-Chechło administracyjnie zlokalizowany jest w centralnej części
województwa śląskiego, w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec (50° 28' 01" N;
18° 54' 55" E). Biorąc pod uwagę podział Polski na regiony fizycznogeograficzne, akwen
położony jest w centralnej części Garbu Tarnogórskiego, a więc jednego z pięciu mezoregionów
tworzących makroregion Wyżyny Śląskiej (część podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej)
(Kondracki 2009). Czas powstawania akwenu określić można na lata 60. XX wieku, kiedy to
na skutek niekontrolowanego wypływu wód podziemnych zostało zalane wyrobisko
tarnogórskiej piaskowni. Z powodu dużych trudności w odwadnianiu odkrywki, podjęto
decyzję o jej rekultywacji, poprzez utworzenie zbiornika, mającego wraz z otoczeniem pełnić
funkcje rekreacyjne. Powstający akwen zasilany był przede wszystkim wodami pochodzącymi
z wypływu wód podziemnych, jak również poprzez sieć rowów melioracyjnych oraz spływ
powierzchniowy wód opadowych z obszaru zlewni (Kostecki i in. 1999, 2000, Oleś, Szlęk 2005).
W związku z faktem, iż odkrywka obejmowała źródłowy odcinek Potoku spod Chechła,
uchodzącego obecnie do zbiornika Kozłowa Góra, aby uniemożliwić ucieczkę wód jeziornych,
utworzono betonowy jaz podpiętrzający wody zbiornika do rzędnej 290 m n.p.m. Ze względu
na charakter wymiany wody zbiornik można więc zaliczyć do odpływowych. Zlewnia zbiornika
obejmuje obszar około 1,3 km2, z czego 1,1 km2 (84,6%) zajmują lasy, a pozostałą część 0,2 km2
(15,4%) łącznie - obszary trawiaste, zakrzewienia oraz drogi, parkingi i tereny zabudowane.

Rys. 1. Położenie zbiornika Nakło-Chechło
1 – zlewnia zbiornika, 2 – zbiornik; 3 – cieki, 4 – drogi asfaltowe, 5 – drogi gruntowe lub utwardzone,
6 – parkingi, 7 – budynki, 8 – lasy, 9 – tereny trawiaste i piaszczyste
Fig. 1. Location of Nakło-Chechło water body
1 – catchment of water body, 2 – water body, 3 – rivers, 4 – asphalt roads, 5 – ground or surfaced roads, 6 – car
parks, 7 – buildings, 8 – forests, 9 – grassy and sandy areas
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Położenie akwenu w kompleksie leśnym, z dala od osiedli mieszkaniowych oraz brak
dopływów powierzchniowych, decyduje o jakości jego wód (rys. 1). Nakło-Chechło odznacza
się dobrą jakością wody, nie tylko na tle innych antropogenicznych zbiorników wodnych
regionu górnośląskiego (Rzętała 2008a), lecz także na tle jezior naturalnych, np. z Polski
północno-wschodniej (Marszelewski 2005). Z badań wykonywanych na zbiorniku od maja
2011 roku do kwietnia 2012 roku, wynika iż przewodność właściwa zmieniała się w zakresie
od 153 do 199 µS·cm-1, odczyn od 7,83 do 8,36 pH, chlorofil α od 1 do 18,2 µg·l-1, zawartość tlenu
od 8,86 do 15,52 mg·l-1, a natlenienie od 86,9 do 113,6%. Natomiast wykonane jednorazowo
w listopadzie 2010 roku pomiary, wskazują, że stężenie siarczanów wynosiło 36,3 mg·l-1, chlorków
16,0 mg·l-1, azotanów 0,3 mg·l-1, a fosforanów 0,012 mg·l-1 (Solarski materiały niepublikowane).
METODY BADAŃ
Dane przygotowane zostały podczas badań terenowych oraz prac kameralnych. Prace
terenowe polegały na wykonaniu pomiarów głębokości zbiornika. Głębokość mierzono z łodzi
pontonowej przy pomocy echosondy LOWRANCE HDS 5 z wbudowanym odbiornikiem GPS.
Rzędna piętrzenia wód wynosiła wówczas 289,3 m n.p.m. Pomiary wykonywano wzdłuż ścieżek,
których łączna długość wynosiła 23,2 km. Ścieżki wyznaczono w taki sposób, aby równomiernie
obejmowały całą powierzchnię zbiornika wraz ze strefą przybrzeżną (rys. 2). Łącznie pomiar
głębokości wykonano w 22 675 punktach. Jak wynika z badań wykonanych przez Gołucha i in.
(2010), dokładność wskazań głębokości w starszym modelu echosondy LOWRANCE, w zależności
od topografii dna, wynosiła od 0,03 m (dno płaskie) do 0,19 m (dno o znacznym nachyleniu).
Zebrane podczas pomiarów terenowych dane, zostały następnie skonwertowane do układu
współrzędnych WGS84 i wczytane do oprogramowania GIS (MapInfo Professional 10). Podczas
prac kameralnych, na podstawie obrazów z satelity IKONOS z roku 2009 o rozdzielczości
obrazu 0,8 m, wyznaczono przebieg linii brzegowej zbiornika, a następnie wykonano model
jego misy. Model opracowano poprzez interpolację punktów głębokościowych metodą
najbliższego sąsiedztwa oraz punktów o nadanej arbitralnie głębokości 0 m charakteryzujących
linię brzegową. Na podstawie utworzonego modelu wyznaczono izobaty o cięciu 0,5 metra
oraz obliczono podstawowe parametry morfometryczne misy zbiornika, z wykorzystaniem
wzorów zawartych w pracach Choińskiego (2007) oraz Skowrona (2004). Wykonano także
mapę spadków dna (rys. 2).
WYNIKI BADAŃ I ICH INTERPETACJA
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zbiornik wodny, jest jego
powierzchnia. Przez powierzchnię akwenu należy rozumieć obszar ograniczony uśrednionym
(wyznaczonym na podstawie wielokrotnych obserwacji) przebiegiem izobaty 0 m, a więc
miejscem zetknięcia wody z lądem (Choiński 2007). Jak wynika z analizy obrazów satelitarnych
oraz materiałów kartograficznych, powierzchnia akwenu w latach 1983–2009 zmieniała się w
niewielkim zakresie. W roku 1983 zajmował on obszar 81,64 ha, w roku 1993 82,32 ha, zaś
powierzchnia określona na podstawie zdjęcia satelitarnego z roku 2009 wynosiła 83,54 ha
(Mapa topograficzna 1983, 1993, geoportal.gov.pl). Specyfika zbiornika (brak dopływów
powierzchniowych i niewielka zlewnia) wyklucza duże wahania poziomu wód. Pod względem
powierzchni Nakło-Chechło plasuje się obecnie na 8. miejscu wśród zbiorników poeksploatacyjnych
regionu górnośląskiego (Rzętała 2008a). Wyznaczono także pozostałe parametry charakteryzujące
powierzchnię akwenu, a mianowicie: długość linii brzegowej oraz rozwinięcie linii brzegowej,
szerokość średnią i maksymalną, długość oraz wskaźnik wydłużenia, uwyspienie (tab. 1).
Długość linii brzegowej wynosi 5,87 km, co daje jej rozwinięcie równe 1,81 i klasyfikuje
akwen w grupie zbiorników i jezior o dobrym rozwinięciu linii brzegowej (Lange 1993).
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Wskaźnik wydłużenia wynoszący 2,62, świadczy o tym, iż kształt akwenu jest niewydłużony.
Oś zbiornika Nakło-Chechło ma przebieg NW – SE, zgodny z dominującymi kierunkami
wiatrów w regionie, co wpływa na głębokość mieszania wód (Choiński 2007).

Rys. 2. Plan batymetryczny (A), mapa spadków dna (B) oraz przebieg ścieżek sondowania (C)
1– głębokość maksymalna, 2 – linia brzegowa, 3 – ścieżki sondowania
Fig. 2. The bathymetric plan (A), a map of the bottom slopes (B) and a course of sounding paths (C)
1 – maximum depth, 2 – shoreline, 3 – trails of sounding
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Wykonanie planu batymetrycznego zbiornika pozwoliło z kolei na wyznaczenie
parametrów jego misy. Do podstawowych parametrów należy zaliczyć głębokości -maksymalną
oraz średnią. Maksymalna głębokość, wynosząca 5,5, m, została odnotowana w najbardziej na
wschód wysuniętej części zbiornika, w miejscu, w którym najprawdopodobniej zainstalowane
były pompy odwadniające wyrobisko w czasie eksploatacji (rys. 2). Głębokość średnia została z
kolei obliczona na 2,5 m. Analizując plan batymetryczny akwenu oraz mapę spadków dna,
można zauważyć, iż misa zbiornika ma charakterystyczny kształt, nawiązujący do ukształtowania
powierzchni dawnych pól eksploatacji piasku (Rzętała 2003). Obliczenie powierzchni pomiędzy
kolejnymi izobatami pozwoliło stwierdzić, iż głębokości od 0 do 2 m stanowią 27% powierzchni
zbiornika, a od 2 do 4 m 71%, natomiast największe głębokości przekraczające 4 m, zajmują
jedynie 2% powierzchni akwenu (rys. 2). Zachodnia, bardziej rozległa część zbiornika, jest
płytsza; głębokość nie przekracza w tym obszarze 4,5 m, a strefę brzegową cechują niewielkie
spadki (do 15°). Wschodnia część natomiast, charakteryzuje się większymi głębokościami,
największymi w strefie przelewu do Potoku spod Chechła.
Tabela 1. Parametry morfometryczne powierzchni oraz misy zbiornika
Table 1. The morphometric parameters of the reservoir surface and basin
Parametry charakteryzujące powierzchnię zbiornika
Powierzchnia zbiornika – P [km2]

0,8354

Długość zbiornika – D [km]

2,1

Szerokość maksymalna – S [km]

0,8

Szerokość średnia – Sśr. [km]

0,397

Wskaźnik wydłużenia – λ

2,62

Długość linii brzegowej – L [km]

5,87

Rozwinięcie linii brzegowej – K

1,81

Uwyspienie – U [%]

1,6
Parametry charakteryzujące misę zbiornika

Głębokość maksymalna – Hmax [m]

5,5

Głębokość średnia – Hśr [m]

2,5

Głębokość względna wg Halbfassa – Hw

0,006

Wskaźnik głębokościowy – Wg

0,45

Wskaźnik otwartości jeziora – Wo

33,4

Wskaźnik zwartości – Wz

0,025

Relatywny wskaźnik głębokości – CR
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6,3

Empiryczny wskaźnik głębokości wg Fiłatowej – C

0,013

Wskaźnik rozwinięcia objętości wg Hutchinsona – Rv

1,36

Spadki dna – α [°]

2,0

Objętość wód wg Pencka – V [mln m3]

2,1

Wskaźnik trwałości basenu jeziornego wg Kerekesa – BPI

358

W związku z niewielką szerokością tej części zbiornika, występowanie znacznych
głębokości skutkuje bardzo dużymi spadkami dna. Spadki w strefie brzegowej siągają nawet 35°.
Biorąc pod uwagę całą misę zbiornika, największą powierzchnię zajmują spadki do 3° - jest to
bowiem niemal 79%, spadkami od 3° do 10° cechuje się prawie 19% powierzchni, zaś spadki
największe (od 10° do 35°) obejmują około 2% powierzchni (rys. 2). Opracowanie planu
batymetrycznego pozwoliło również na obliczenie pojemności badanego akwenu, która
wynosi 2,1 mln m3, a także wyznaczenia parametrów kształtu misy jeziornej. Wskaźnik
głębokościowy niemal równy 1/2 świadczy o tym, że misa zbiornika ma kształt wypukły –
paraboloidalny (Choiński 2007, Bajkiewicz-Grabowska, Magnuszewski 2009). Obliczone
wskaźniki, w większości wypadków, mają wartość zbliżoną do średnich wartości dla jezior i
zbiorników w Polsce (tab. 1), i świadczą przede wszystkim o znacznej podatności zbiornika
na wpływy atmosferyczne (Choiński 2007). Wyznaczony również wskaźnik trwałości basenu
jeziornego, wynoszący 358, świadczy z kolei o podatności akwenu na zanikanie, przy czym
wartości wskaźnika obliczone dla polskich jezior mieszczą się w przedziale 200–20 000
(Skowron 2004).
PODSUMOWANIE
Na podstawie wykonanych badań określono szereg parametrów szczegółowo
charakteryzujących morfometrię akwenu Nakło-Chechło. Niewielkie głębokości - średnia
i maksymalna, oraz przebieg osi zbiornika zgodny z dominującymi kierunkami wiatrów
w regionie, sprawiają, że akwen ten zalicza się do polimiktycznych. W okresie, gdy nie
występuje pełna pokrywa lodowa, mieszanie wody do dna zachodzić może nawet kilkanaście
razy w roku. Ma to wpływ na brak trwałej stratyfikacji letniej, częste występowanie sytuacji
homotermicznych oraz dobre natlenienie wód akwenu do dna. Obliczone wskaźniki dotyczące
misy zbiornika pozwalają zaliczyć go do grupy akwenów podatnych na wpływy atmosferyczne.
Wykonane badania, poza wartością naukową, są cenne także z użytkowego punktu widzenia.
Plany batymetryczne jezior i zbiorników wodnych są wykorzystywane przez wędkarzy do
rozpoznawania łowisk. Znajomość batymetrii zbiornika wykorzystywanego rekreacyjnie jako
kąpielisko może ponadto zmniejszyć zagrożenia wynikające z nieznajomości dna akwenu.
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WALORY HYDROLOGICZNE GMINY WOJKOWICE
Roksana Zarychta, Adrian Zarychta
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

Zarychta R., Zarychta A. Hydrological values in Wojkowice municipality. Wojkowice municipality is
characterised by various natural values. The article presents natural hydrological values of the municipality such
as a diversified hydrographic network (the Brynica river with its tributaries the Jaworznik and the Wielonka),
small ponds (including reservoirs of KWK “Jowisz”) and springs, aesthetic farm wells and vast of groundwater
basins in the Triassic and Carboniferous rock layers. Hydrographic conditions have been disturbed in Wojkowice
municipality and water quality has been lowered due to anthropopression caused by water drainage from the
Carboniferous massif, being the result of coal mining activity, waste dumping and sewage discharge. In the 21st
century, water is treated as inherited resources, therefore its rational usage must become the primary goal and the
“water values” of the municipality should be exposed. The research has been carried out by means of field
studies (site investigations were carried out) and desk studies (finding and analysing relevant literature).
Зарыхта Р., Зарыхта A. Гидрологические ресурсы муниципальной территории Войковице. Территория
муниципалитета Войковице отличается значительным разнообразием природных условий и достопримечательностей. Целью статьи является раскрытие гидрологических особенностей и достопримечательностей
территории, представленных гидрографической сетью реки Брыница с притоками Явожником и Велонкой,
небольшими прудами (в том числе шахтным прудом «Йовиш»), источниками, эстетически оборудованными
хозяйственными колодцами, а также водообильными горизонтами подземных вод в образованиях триаса
и карбона. Водообмен в пределах описываемой территории нарушен, а качество вод значительно
ухудшено в связи с антропогенным воздействием (осушение коллекторов в связи с угледобывающей
деятельностью, складирование отходов, сброс сточных вод). В XXI веке, когда вода становится наследственной
по отношению к будущим поколениям вещью, особое значение приобретают вопросы её рационального
использования, а также учет её ресурсов в пределах каждой отдельно взятой территории. Проведенное
исследование базируется на полевых исследованиях (визуальное обследование), камеральной обработке
данных и анализе литературных материалов.
Słowa kluczowe: gmina Wojkowice, walory hydrologiczne, cieki, studnie, źródła

WSTĘP
Woda jest związkiem chemicznym najpowszechniej występującym na Ziemi, dlatego
stanowi ważny składnik epigeosfery. W cyklu hydrologicznym biorą udział wody powierzchniowe,
podziemne i atmosferyczne. Ich zasobność uzależniona jest od wielu czynników, w szczególności
klimatycznych, geomorfologicznych oraz antropogenicznych.
Gospodarcza działalność człowieka przyczynia się do znaczących zmian stosunków
wodnych. Największe tego typu zmiany zaobserwować można w południowej części Polski.
Na szczególną uwagę zasługuje obszar Wyżyny Śląskiej ze względu na rozwój górnictwa
węgla kamiennego. Wielu autorów zajmowało się warunkami hydrologicznymi Wyżyny –
wodami powierzchniowymi i podziemnymi, zarówno w aspekcie regionalnym, jak i lokalnym
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(Żmuda 1973, Różkowski, Wilk 1980, Pistelok i in. 1993, Rubin, Rubin 1995, Kropka
1996, Różkowski i in. 1997, Czaja 1999, Absalon, Matysik 2009, Rzętała i in. 2009).
Niniejsza praca wpisuje się we wspomnianą tematykę w wymiarze lokalnym, przedstawiając
przestrzenne zróżnicowanie walorów hydrologicznych gminy Wojkowice.
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I METODY BADAŃ
Dla zrealizowania celu badawczego dokonano szczegółowej analizy publikowanej
literatury tematycznej związanej z wpływem antropopresji na warunki hydrogeologiczne w
obrębie Wyżyny Śląskiej (m.in. Kropka 1996, Różkowski 2004, Absalon, Matysik 2009,
Kropka, Czapnik 2009). Przeprowadzono szczegółową interpretację materiałów kartograficznych.
Skorzystano, między innymi, z Map topograficznych woj. katowickiego w skali 1:25 000,
arkusze Psary i Sosnowiec, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Wojkowice (Biernat 1955), Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000, arkusz Kraków
(Kaziuk, Lewandowski 1980), Mapy Geosozologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Wojkowice (Bugała 1995), Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Wojkowice
(plansza główna oraz mapa dokumentacyjna) (Wagner i in. 1997b), Map hydrograficznych
Polski w skali 1:50 000, arkusze Bytom i Siewierz; Mapy Obszarów Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:50 000
(Kleczkowski 1990b) oraz Mapy turystycznej - Zagłębie Dąbrowskie w skali 1:50 000 (Faustmann
2006). Przydatne okazały się również pionowe zdjęcia lotnicze z lat 2003 i 2009.
W trakcie zwiadu terenowego przeprowadzono rozpoznanie środowiskowe oraz
zgromadzono dokumentację fotograficzną. Za pomocą odbiornika GPS (GARMIN 60Cx)
zlokalizowano pozycje wybranych obiektów hydrologicznych. Sporządzono mapę rozmieszczenia
głównych elementów krajobrazu (w tym źródeł i otworów studziennych) w obrębie
analizowanej gminy (rys. 1) z wykorzystaniem programu MapInfo Professional 7.8. Wykonano
także mapę głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych pod powierzchnią terenu
(rys. 2) z użyciem programu Surfer 8.
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNA OBSZARU BADAŃ
Według klasyfikacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (2000) gmina
Wojkowice zlokalizowana jest na Wyżynie Katowickiej (341.13), która wchodzi w skład
Wyżyny Śląskiej (341.1). Wyżyna Katowicka od północy i północnego-wschodu sąsiaduje z
Garbem Tarnogórskim (341.12), natomiast od południa z Pagórami Jaworznickimi (341.14) i
z Płaskowyżem Rybnickim (341.15). Od zachodu przylega do niej Kotlina Raciborska.
Opisywany teren graniczy od północy i zachodu z gminą Bobrowniki oraz Psarami, od
południa natomiast z Piekarami Śląskimi i Siemianowicami Śląskimi, od wschodu z
Grodźcem – dzielnicą Będzina (rys. 1).
Według podziału geomorfologicznego Gilewskiej (1972) obszar Wojkowic wchodzi
w skład Płaskowyżu Twardowickiego, który należy do Wyżyn Śląsko-Małopolskich.
Odznacza się on wyrównaną powierzchnią i wysokością do około 400 m n.p.m. Wznosi się ponad
Kotliną Dąbrowską zlokalizowaną na wschodzie oraz Kotliną Józefki w części zachodniej.
Południowy fragment opisywanego Płaskowyżu stanowi wzniesienie rogoźnickie, którego
wysokość dochodzi do 370 m n.p.m. W obrębie Płaskowyżu Twardowickiego występują
długie i szerokie garby międzydolinne powstałe wskutek rozcięcia Płaskowyżu przez doliny
obsekwentne. W niektórych miejscach, jak np. w Rogoźniku czy Siemoni zachowały się
zagłębienia krasowe, wypełnione osadami neogenu oraz liasu. Różnice wysokości na obszarze
gminy Wojkowice wynoszą 65 m. Najwyższe wzniesienie zlokalizowane jest w okolicy ulic
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Długosza i Harcerskiej, osiąga 329,5 m n.p.m. Najniżej położony punkt znajduje się w Kamycach
na wysokości 265 m n.p.m. (Przemsza-Zieliński 1997).
Pod względem klimatycznym cały analizowany obszar zlokalizowany jest w dzielnicy
częstochowsko-kieleckiej (XV) wyróżnionej przez Gumińskiego (1948). Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 7-8°C. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych stanowią
około 750 mm. Izotermy stycznia wynoszą -2 do -3°C, natomiast lipca 17-18°C. Okres
wegetacji trwa około 210 dni. Dominują wiatry zachodnie, południowo-zachodnie oraz
północno-zachodnie (Kondracki 1978, Dulias, Hibszer 2004).

Rys. 1. Lokalizacja obiektów hydrograficznych w gminie Wojkowice (opracowanie własne na podstawie
Przemszy-Zielińskiego 1997 i Mapy Hydrograficznej Polski 2001a,b)
1 – staw, 2 – źródło, 3 – ujęcie źródła, 4 – wyrobisko, 5 – studnia, 6 – droga, 7 – rzeka, 8 – granica
administracyjna gminy Wojkowice
Fig. 1. Location of hydrographic objects in Wojkowice municipality (the author's self-study based on PrzemszaZieliński 1997 and Mapa Hydrograficzna Polski 2001a,b)
1 – pond, 2 – spring, 3 – water intake, 4 – excavation, 5 – well, 6 – road, 7 – river, 8 – administrative boundaries
of Wojkowice municipality

W podłożu obszaru gminy Wojkowice występują przeławicające się iłowce, mułowce,
piaskowce z syderytem oraz pokłady węgla kamiennego warstw porębskich – grodzieckich
karbonu górnego (Biernat 1955, Kaziuk, Lewandowski 1980), których obecność zadecydowała
o górniczym charakterze tego miasta. Ponad utworami paleozoicznymi występują utwory
mezozoiku – triasu i lokalnie jury oraz utwory pokrywowe kenozoiku. Odsłonięcia utworów
triasu, budujące obszary wyniesione, reprezentują trias dolny i środkowy. Dolne ogniwa triasu
dolnego – pstry piaskowiec, są zbudowane z piasków i iłów pstrych. Wyżej występują utwory
retu – wapienie i dolomity, jeszcze wyżej wapienie gruboławicowe dolomityczne i wapienie
jamiste, odsłaniające się w północnej części gminy (m.in. w rejonie Żychcice – Piaski).
Największą powierzchnię w tej części gminy zajmują wychodnie warstw gogolińskich,
reprezentujące wapień muszlowy (wapienie płytowe, faliste, zlepieńcowate i komórkowe).
Górne ogniwa w profilu wapienia muszlowego stanowią dolomity kruszconośne i dolomity
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diploporowe, odsłaniające się w południowej i południowo-zachodniej części gminy. Lokalnie
na utworach triasu zalegają glinki ogniotrwałe, żwiry i zlepieńce, iłołupki, należące do jury
dolnej. Wierzchowiny i stoki pokrywają nieciągle gliny zwałowe zlodowacenia odry. W dolinach
Brynicy, Wielonki i Jaworznika występują piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia
odry oraz osady rzeczne holocenu (Biernat 1955).
CECHY HYDROLOGICZNE TERENU
Wody powierzchniowe
Gmina Wojkowice charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi, w tym
hydrologicznymi. Należą do nich: sieć rzeczna (Brynica z dopływami Jaworznik i Wielonka),
kompleksy stawowe (w tym pogórnicze), studnie gospodarskie, źródła.
Teren miasta i gminy Wojkowice należy do zlewni Brynicy, która płynie na odcinku
około 6,2 km uregulowanym korytem w południowej części miasta (fot. 1, rys. 1). Stanowi ona
jednocześnie południową granicę opisywanej gminy. Jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej
Przemszy, będącej prawym dopływem Przemszy, która uchodzi do Wisły w miejscowości
Czarnuchowice na wysokości 229 m n.p.m. Po obu stronach koryta Brynicy znajdują się tereny
chronione przed zalewem wałami przeciwpowodziowymi. W obrębie Wojkowic do opisywanej
rzeki wpływają dwa potoki - Jaworznik oraz Wielonka (Mapa Hydrograficzna … 2001a,b).
Potok Wielonka płynie we wschodnim fragmencie gminy Wojkowice na odcinku około
2,4 km (fot. 2, 3, rys. 1). Jego źródła znajdują się w Strzyżowicach. W pobliżu ul. Gierymskiego
oraz niedaleko oczyszczalni ścieków w Wojkowicach Wielonka uchodzi do Brynicy. Koryto
potoku, na odcinku przepływającym przez teren Wojkowic, aż do ujścia do Brynicy jest
technicznie zabudowane. Wały przeciwpowodziowe po obu stronach Wielonki ciągną się od
okolic ul. Sobieskiego do południowej granicy miasta (niedaleko ul. Paderewskiego).
Szczególną uwagę przyciąga odcinek tego potoku przepływający przez teren Brzezin – jedną
z dzielnic miasta Wojkowice. Istniał tutaj niegdyś młyn, poruszany kołem wodnym oraz tama
z jazem piętrzącym wodę w rzece. Do dziś zachowały się jedynie mury młyna oraz betonowy
„mostek”, które są świadkami gospodarczego wykorzystania Wielonki w XX wieku (fot. 2).
Warto również dodać, iż rozpatrywany odcinek tego potoku w latach 90. XX wieku był
bardzo atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu dla miejscowych dzieci i młodzieży,
które w okresie letnim zbierały się w pobliżu wcześniej wspomnianej tamy. Mimo, iż jakość
wody była obniżona, było to miejsce zabaw oraz kąpieli.
Drugim dopływem Brynicy jest potok Jaworznik, który przepływa przez zachodnią
część miasta na odcinku około 2,6 km (fot. 4, rys. 1). Ma on swoje źródła w Rogoźniku oraz
znajdującej się w jego pobliżu miejscowości Siemonia. Wzdłuż obu brzegów Jaworznika od
ul. Sobieskiego, aż do miejsca, gdzie potok wpada do Brynicy (w pobliżu ul. Plater) wzniesione
zostały wały przeciwpowodziowe, ciągnące się na długości około 0,66 km. Koryto poszerza się
w kierunku ujścia do Brynicy od około 2 m do 32 m. W miejscu, gdzie Jaworznik łączy się z
Brynicą bytują łabędzie nieme (Cygnus olor). Wraz z upływem lat sukcesywnie nanoszony
materiał piaszczysty spowodował powstanie w korycie odsypisk, które zaczęła porastać
roślinność (fot. 4). W latach 60. XX wieku koryto Jaworznika zostało przeniesione przez
KWK „Jowisz” w pobliże ul. Piaski (Mapa Hydrograficzna … 2001a,b). Na skutek jego wylewów
dochodzi często do podtapiania fundamentów znajdujących się tutaj domów - przykładem jest
rok 2010, w którym Jaworznik wystąpił z brzegów i zalał okoliczne tereny.
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Fot. 1. Rzeka Brynica w okolicy ul. Gierymskiego
(02.05.2012 r.) (A. Zarychta)
Photo 1. The Brynica river near Gierymski street
(02.05.2012 r.) (A. Zarychta)

Fot. 4. Potok Jaworznik (05.05.2012 r.)
(R. Zarychta)
Photo 4. The Jaworznik stream (05.05.2012 r.)
(R. Zarychta)

Fot. 2. Fragment dawnej tamy i jazu na Wielonce
(02.05.2012 r.) (R. Zarychta)
Photo 2. Fragment of an old dam and a weir on the
Wielonka river (02.05.2012 r.) (R. Zarychta)

Fot. 5. Fragment wyrobiska po eksploatacji wapieni i
margli (19.05.2010 r.) (A. Zarychta)
Photo 5. Fragment of an excavation left after limestone
and marl exploitation (19.05.2010 r.) (A. Zarychta)

Fot. 3. Potok Wielonka (02.05.2012 r.) (R. Zarychta)
Photo 3. The Wielonka stream (02.05.2012 r.)
(R. Zarychta)

Fot. 6. Pozostałość po dawnym stawie kopalnianym
(02.05.2012 r.) (A. Zarychta)
Photo 6. Remains after the old post-mining pond
(02.05.2012 r.) (A. Zarychta)
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Brynica wraz ze swoimi dopływami odznacza się zaburzonym reżimem hydrologicznym,
który uzależniony jest od wykształcenia morfologicznego obszaru i warunków klimatycznych
panujących na tym terenie, ale głównie od skutków prowadzonej działalności gospodarczej.
Do końca XX wieku w obrębie Wojkowic rozwijał się przemysł wydobywczy. Istniała tutaj
Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz”, a także bazująca m.in. na miejscowych złożach surowców
mineralnych Cementownia „Saturn”. Wydobycie głęboko zalegających pokładów węgla
kamiennego oraz eksploatacja odkrywkowa dolomitów, łupków i wapieni zadecydowała o
zakwalifikowaniu gminy Wojkowice do zespołu terenów, które swym zasięgiem obejmują
intensywne antropogeniczne przekształcenia terenu. Wskutek prowadzonej eksploatacji
surowców skalnych powstały wyrobiska górnicze, na dnie których podczas ulewnych deszczy
do dziś gromadzi się woda opadowa. Nie podlega ona infiltracji, tylko procesowi parowania
ze względu na zaleganie w podłożu utworów nieprzepuszczalnych. Zjawisko to obserwujemy
w obrębie wojkowickich odkrywek zlokalizowanych, między innymi na północnymzachodzie gminy, w części północnej (teren wschodniej części „Kamionki” należący do
gminy Wojkowice), oraz w obrębie terenu dawnej kopalni „Uciekaj” (fot. 5, rys. 1). Uznaje
się, iż przez wyżej wymienione obszary poeksploatacyjne przebiegają działy wodne tzw.
bezodpływowego obszaru ewapotranspiracyjnego (Mapa Hydrograficzna… 2001a,b, Zarychta R.,
Zarychta A. 2010).
Przepuszczalność utworów podłoża, warunkująca wielkość infiltracji i cyrkulacji wód
opadowych w obszarze gminy Wojkowice jest zróżnicowana. Na analizowanym terenie
wyróżnia się trzy klasy przepuszczalności skał: klasę drugą, trzecią oraz piątą. Utwory
reprezentujące drugą klasę przepuszczalności występują w północnej i południowej części
gminy Wojkowice (Mapa Hydrograficzna… 2001a,b). Są to utwory średnio przepuszczalne
(współczynnik filtracji od 10-3 m/s do około 10-5 m/s) – skały osadowe, w tym piaski i skały
lite silnie uszczelinione. Utwory reprezentujące trzecią klasę przepuszczalności występują
lokalnie w południowej części gminy Wojkowice. Są to utwory słabo przepuszczalne
(współczynnik filtracji od 10-5 m/s do około 10-8 m/s) – gliny i pyły. Utwory reprezentujące
piątą klasę przepuszczalności występują w centralnej części gminy. Są to utwory o zróżnicowanej
przepuszczalności (współczynnik filtracji od 10-3 do 0 m/s), przekształcone przez człowieka
wskutek prowadzonej działalności gospodarczej (Mapa Hydrograficzna… 2001a,b, Wytyczne
techniczne… 2005).
W południowej części Wojkowic, za terenem KWK „Jowisz”, w pobliżu koryta
Brynicy, do końca lat 90. XX wieku funkcjonowały cztery sztuczne zbiorniki wodne o
różnych funkcjach gospodarczych (fot. 6, rys. 1), położone w pobliżu punktu o współrzędnych:
50°20’57,52’’ N oraz 19°02’34,63’’E. Najprawdopodobniej należały one do KWK „Jowisz” dla miejscowej ludności pełniły rolę stawów rybnych. Trzy stawy wchodzące w skład całego
kompleksu położone były blisko od siebie, rozdzielone groblami, natomiast czwarty, wraz z
pompownią – około 400 m na zachód od nich. Stawy kopalniane istniały co najmniej do 2003
roku, jednakże najprawdopodobniej nie były już użytkowane. Na podstawie analizy zdjęć
lotniczych z dnia 1 maja 2009 roku można wnioskować, że największy staw został już
zasypany. Powierzchnia na której był utworzony doskonale wkomponowała się w istniejący
krajobraz, dlatego aktualnie trudno jest rozpoznać dokładne położenie występującego tu
niegdyś stawu. Po przeprowadzonym zwiadzie terenowym w maju 2012 roku uznano także, iż
dwa mniejsze zbiorniki wodne całkowicie zasypano. Śladem, jaki pozostał po trzecim stawie
jest zagłębienie terenu o podstawie kwadratu z pochyłymi brzegami. W związku z powyższym
można stwierdzić, iż najprawdopodobniej w niedługim czasie po likwidacji KWK „Jowisz”
opisywane zbiorniki wodne zostały zasypane (w tym jeden częściowo) oraz porośnięte
roślinnością. Obecnie teren ten porasta m.in. koniczyna polna (Trifolium arvense), wilczomlecz
lancetowaty (Euphorbia esula), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) itp.
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Fot. 7. Staw hodowlany (03.05.2012 r.) (R. Zarychta)
Photo 7. A farm pond (03.05.2012 r.) (R. Zarychta)

Innym, wartym uwagi obiektem
hydrologicznym w rozpatrywanej gminie
jest niewielki zbiornik wodny położony
między ul. Plaka a ul. Głowackiego (fot. 7,
rys. 1). Jego lokalizację wyznaczają
współrzędne geograficzne: 50º22’02,38’’N
oraz 19º02’42,95’’E. Niegdyś był to
prywatny staw hodowlany funkcjonujący w
latach 70. i 80. XX wieku. Aktualnie nie
jest zagospodarowany ani użytkowany.
Głębokość wody sięga około 35 cm. Na jej
powierzchni postępuje sukcesja roślinna. W
składzie gatunkowym dominuje skrzyp
błotny (Equisetum palustre) wraz z rzęsą
drobną (Lemna minor). Warto zastanowić
się nad zagospodarowaniem tego obiektu
hydrograficznego.

W granicach gminy Wojkowice nie istnieją większe naturalne zbiorniki wodne.
Występują tutaj rowy z odwadniania terenów leśnych oraz dróg leśnych, odprowadzające
wody do cieków powierzchniowych lub pozostawiające je w rowach do odparowania (Mapa
Hydrograficzna… 2001a,b, Program Ochrony… 2010).
Wody podziemne
W obrębie gminy Wojkowice występują utwory piętra młodopaleozoicznego karbonu
górnego o maksymalnej miąższości wynoszącej około 900 m. Reprezentowane są przez warstwy
namuru A (w tym warstwy sarnowskie, florowskie oraz grodzieckie), namuru B (z uwzględnieniem
warstw siodłowych) oraz namuru C (z warstwami rudzkimi). Na utworach karbonu górnego
zalega piętro mezozoiczne, które budują m.in. osady triasu węglanowego, w tym utwory
węglanowe wapienia muszlowego i retu, odsłaniające się czasami na powierzchni. Ich miąższość
dochodzi do około 150 m. W niektórych miejscach przykrywają je utwory czwartorzędowe
odznaczające się niewielką grubością (Bugała 1995).
Według Paczyńskiego (1993, 1995) analizowany obszar należy do makroregionu
centralnego, regionu śląsko-krakowskiego, subregionu triasu śląskiego i górnośląskiego.
Gmina Wojkowice wchodzi w skład dwóch jednostek hydrogeologicznych, które wydzielono
w triasowym piętrze wodonośnym: 11aT1,2III oraz 7aT1,2/C3IV. Niemalże cały obszar gminy
leży w jednostce 11aT1,2III, jedynie jej południowy fragment jest przyporządkowany do
7aT2,1/C3IV. Pierwsza z wyróżnionych jednostek obejmuje kompleks wodonośny serii węglanowej
triasu (ret + wapień muszlowy). Jednostka ta charakteryzuje się brakiem izolacji. Osiąga
miąższość rzędu 0-56 m (średnio 53,8 m). Współczynnik filtracji wynosi średnio 1,3 m/24h,
natomiast średnia przewodność warstwy wodonośnej wynosi ok. 70 m2/24h. Moduł zasobów
odnawialnych jednostki stanowi 381 m3/24h/km2, natomiast zasobów dyspozycyjnych około
286 m3/24h/km2. Powierzchnia jednostki wynosi 17 km2. Wydajność studni waha się od 1,678,0 m3/h (przy depresjach 9,4-12,7 m) (Wagner i in. 1997a,b).
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Jednostka hydrogeologiczna 7aT2,1/C3IV, występująca w południowej części gminy
odznacza się brakiem izolacji. Jest to triasowe piętro wodonośne (kompleks wodonośny serii
węglanowej triasu), pod którym występuje użytkowe piętro wodonośne karbonu górnego.
Osiąga miąższość rzędu 59-109,7 m (średnio 91,8 m). Współczynnik filtracji wynosi średnio
5,3 m/24h. Uśredniona przewodność warstwy wodonośnej to 568 m2/24h. Kompleks
wodonośny zalega na głębokości od 20,3 m do 71,0 m p.p.t. Maksymalna wydajność studzien
sięga około 222,4-300 m3/h (przy depresji około 4,1 m i 23,0 m). Moduł zasobów
odnawialnych stanowi 553 m3/24h/km2, natomiast moduł zasobów dyspozycyjnych – około
347 m3/24h/km2. Cała jednostka osiąga 20 km2 powierzchni (Wagner i in. 1997a,b, Kropka
1996). Głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych na obszarze gminy
Wojkowice jest zróżnicowana (rys. 2).

Rys. 2. Głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych w obrębie gminy Wojkowice
(opracowanie własne na podstawie Mapy Hydrograficznej Polski 2001a,b)
Fig. 2. Depth of occurrence of the underground water-table within the boundaries of Wojkowice municipality
(the author's self-study based on Mapa Hydrograficzna Polski 2001a,b)

W ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych „Ochrona i Kształtowanie
Środowiska Przyrodniczego”, podprogramu „Strategia ochrony wód podziemnych” wyróżniono
główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), które wymagają szczególnej ochrony. Gmina
Wojkowice znalazła się w obrębie triasowego GZWP 329 „Bytom” oraz karbońskiego GZWP
456 „Będzin” i Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) „Rogoźnik” (Kleczkowski
1990a, 1990b). GZWP 329 „Bytom” stanowi triasowe piętro wodonośne – z poziomami
wapienia muszlowego i retu, które tworzą szczelinowo-krasowy kompleks wodonośny serii
węglanowej triasu. Poziom wodonośny retu zlokalizowany jest poniżej wapienia muszlowego.
Reprezentują go skawernowane oraz zeszczelinowane wapienie dolnych warstw gogolińskich
wraz z wapieniami dolomitycznymi i dolomitami retu. Rozpatrywany poziom wodonośny
podścielają utwory margliste dolnego retu wraz z iłami i łupkami niższego piaskowca pstrego.
Osiąga on miąższość rzędu 20-60 m. Zwierciadło wody ma swobodny charakter. Powyżej
warstwy retu występuje poziom wodonośny wapienia muszlowego w dolomitach kruszconośnych.
Podściela go warstwa iłów wraz z kompleksem stropowej części wapieni gogolińskich.
Poziom wodonośny wapienia muszlowego osiąga miąższość rzędu 59,0-110 m. W jego
obrębie zwierciadło wody ma zazwyczaj charakter swobodny. Przepływ wód (wymuszony
78

drenażem kopalń) skierowany jest w stronę centralnej części niecki bytomskiej. Wody
należące do kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu reprezentują typy
hydrochemiczne: HCO3-SO4-Ca-Mg, HCO3-Ca-Mg (Wagner i in. 1997a, Program
Ochrony… 2010).
W strefie od Wojkowic, przez Będzin-Grodziec po dzielnicę Czeladzi – Piaski
wspomniane poziomy tworzą kompleks wodonośny serii węglanowej triasu. W części stropowej,
poza wychodniami skał triasowych zalegają czwartorzędowe utwory piaszczyste. Poziomy te
zasilane są na całym obszarze swojego występowania. Infiltrację bezpośrednią wód meteorycznych
notuje się w miejscach wychodni skał triasowych. Zasilanie pośrednie zachodzi przez
przepuszczalne utwory czwartorzędowe i w dolinach rzek. Niegdyś wody z tego kompleksu
eksploatowano sztolniami oraz ujęciami studziennymi. GZWP „Bytom” gromadzi wody
szczelinowo-krasowe, które wymagają szczególnej ochrony. Naturalny reżim został w nim
zaburzony przez działalność górniczą węgla kamiennego (Wagner i in. 1997a, Program
Ochrony Środowiska… 2010).
Strukturę GZWP „Będzin” oraz UPWP „Rogoźnik” stanowią zawodnione utwory karbonu.
Warstwy nadkładu tworzą utwory przepuszczalne piaszczyste oraz słaboprzepuszczalne
czwartorzędowe gliny i karbońskie łupki, natomiast warstwę podścielającą – kompleksy
iłowcowo-łupkowe serii spągowej. Szczelinowo-porowy karboński poziom wodonośny tworzą
piaskowce zawodnione warstw sarnowskich, które są ze sobą w kontakcie hydraulicznym.
Zasilanie bezpośrednie notuje się na wychodniach górnego karbonu, natomiast pośrednie w
utworach wodonośnych triasu i czwartorzędu. Miąższość opisywanego poziomu wodonośnego
wynosi zazwyczaj ponad 20 m. Wody poziomu użytkowego znajdują się pod ciśnieniem do
około 500 kPa. Są to wody typu: HCO3-SO4-Ca, HCO3-SO4-Ca-Mg, HCO3-Cl-Ca-Mg,
HCO3-Ca-Na. Za podstawę drenażu uznaje się wyrobiska górnicze wraz z dolinami cieków.
W utworach permskich występują wody porowo-szczelinowe (Wagner i in. 1997a, Program
Ochrony… 2010).
Wśród obiektów hydrogeologicznych gminy Wojkowice na uwagę zasługują studnie
gospodarskie i źródła. Studnie występują m.in. w pobliżu ulicy Piaski (głębokość do
zwierciadła wody 4,2 m), ulicy Głowackiego (głębokość do zwierciadła wody 1,2 m) oraz
ulicy Długosza (głębokość do zwierciadła wody 7,4 m) (Mapa Hydrograficzna… 2001a,b).
Przy ul. Piaski studnie funkcjonowały do początku lat 60. XX wieku. Wraz z budową studni
głębinowych i rozbudową sieci wodociągowej doszło do obniżenia zwierciadła wód podziemnych,
w związku z czym zaczęło brakować wody w studniach. Aktualnie są one przeważnie
ozdobnie obudowywane i pełnią jedynie funkcje estetyczne (fot. 8, rys. 1).
Według Mapy Hydrograficznej… (2001a,b) w granicach opisywanego terenu istnieją trzy
naturalne źródła stałe, zlokalizowane w pobliżu ulicy Długosza oraz Harcerskiej – w północnowschodniej części gminy (rys. 1). Dwa z nich odznaczają się wydajnością rzędu 0,5 dm3/s.
Poza terenem zakwalifikowanym do obszarów intensywnie przekształconych antropogenicznie
istnieje jeszcze jedno źródło, o wydajności około 3,5 dm3/s.
Na omawianym obszarze znajdują się także dwa ujęte źródła o niewielkiej wydajności
(0,5 dm3/s) – niedaleko koryta Wielonki (część wschodnia gminy) i w pobliżu Jaworznika
(część północno-zachodnia gminy). Pierwsze z nich jest zlokalizowane w dzielnicy Brzeziny,
graniczącej z Grodźcem – dzielnicą miasta Będzina (fot. 9, rys. 1). Jego położenie wyznaczają
następujące współrzędne geograficzne: 19°04'05,13''E oraz 50°21'56,08''N. Ujęcie stanowi
betonowa obudowa, z której woda wydostaje się rurą. Ujęta woda jest czysta i nadaje się do
spożycia przez ludzi. Teren, przez który przepływa ciek źródlany ma charakter łąkowy. W
składzie taksonomicznym dominuje koniczyna polna (Trifolium. arvense), wilczomlecz
lancetowaty (Euphorbia esula), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) oraz mniszek
lekarski (Taraxacum officinale). Woda pochodząca ze wspomnianego ujęcia nie uchodzi do
Wielonki. Płynie na niewielkim odcinku – około 38 metrowym, po czym „zanika”. Można
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przypuszczać, że wody cieku wraz z wodą opadową przemieszczają się grawitacyjnie w głąb
profilu glebowego, częściowo parują. Na podmokły grunt wkraczają gatunki, preferujące
warunki wilgotne, wśród których dominującą rolę przejmuje skrzyp błotny (Equisetum
palustre). W maju 2012 roku przepływ wody, pochodzącej z opisywanego ujętego źródła
wyniósł 0,15 dm3/s. Ujęcie to nazywane jest potocznie przez miejscową ludność
„źródełkiem”. W latach 90. XX wieku cieszyło się dużą popularnością, ponieważ pochodząca
z niego woda pobierana była do celów pitnych nie tylko przez mieszkańców Wojkowic, ale i
terenów sąsiednich, m.in. Grodźca, Bobrownik, Czeladzi, Strzyżowic itd. Obecnie spadło
zainteresowanie „źródełkiem”, w związku z czym ludzie dość rzadko pobierają z niego wodę.
Zazwyczaj rowerzyści, przejeżdżający przez teren Wojkowic podziwiają jego uroki,
jednocześnie zaśmiecając otoczenie wypływu.

Fot. 8. Studnia w Żychcicach (ul. Piaski) (05.05.2012 r.)
(R. Zarychta)
Photo 8. Well in Żychcice (Piaski street) (05.05.2012 r.)
(R. Zarychta)

Fot. 9. Ujęcie źródła w Brzezinach (02.05.2012 r.)
(A. Zarychta)
Photo 9. Water intake in Brzeziny (02.05.2012 r.)
(A. Zarychta)

Fot. 10. Ujęcie źródła na rogu ul. Starej oraz ul. Spółdzielców w Żychcicach (05.05.2012 r.) (R. Zarychta)
Photo 10. Water intake on the corner of Stara and Spółdzielców streets in Żychcice (05.05.2012 r.) (R. Zarychta)
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Inne ujęte źródło jest zlokalizowane w Żychciach, na rogu ul. Starej i Spółdzielców
(fot. 10, rys. 1). Położenie źródła wyznaczają współrzędne geograficzne: szerokość
geograficzna 50°22'35,86''N, długość geograficzna 19°00'57,53''E. Jego wody, wypływające z
tzw. Leszczy, zawierają duże ilości wapnia. Ujęcie jest obudowane, jednakże zaniedbane,
dlatego też miejscowa społeczność rzadko z niego korzysta.
ZAGROŻENIA WALORÓW HYDROLOGICZNYCH W GMINIE WOJKOWICE
Znaczący udział przemysłu (w tym wydobywczego) w gospodarce gminy Wojkowice
spowodował przeobrażenia i zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, m.in. wskutek
składowania odpadów przemysłowych i komunalnych, zrzutu ścieków do cieków
powierzchniowych, a także zmiany stosunków wodnych w związku z działalnością górnictwa
węgla kamiennego. Do głównych ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
w obrębie gminy Wojkowice zaliczyć można składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
(małopowierzchniowe ogniska zanieczyszczeń) oraz zrzuty ścieków do odbiorników
powierzchniowych (punktowe ogniska zanieczyszczeń). Przyczyniają się one bezpośrednio
lub pośrednio do obniżenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie gminy.
Na terenie gminy istnieją różnej wielkości składowiska odpadów stałych. Przy ul. Długosza
znajduje się składowisko odpadów komunalnych „Recykling Wojkowice”, gdzie jednocześnie
są one unieszkodliwiane. Inne składowisko – odpadów przemysłowych, leży poza terenem
byłej KWK „Jowisz” w pobliżu lewego brzegu Brynicy (Mapa Hydrograficzna… 2001a,b,
Plan Gospodarki… 2004). Do zanieczyszczenia wód powierzchniowych przyczynia się również
gospodarka wodno-ściekowa. W gminie Wojkowice zlokalizowane są miejsca wypływów
ścieków, pochodzących z zakładów przemysłowych oraz kanalizacji miejskiej do rzek. Ścieki
komunalne zrzucane są do Jaworznika na terenie Żychcic, natomiast przemysłowe w miejscu
ujścia Wielonki do Brynicy. W trakcie funkcjonowania KWK „Jowisz” odprowadzano ścieki
kopalniane do potoku Wielonka, co zadecydowało o niskiej jakości jej wód.
Aktywność górnicza KWK „Jowisz” przyczyniła się na tym terenie do zmian warunków
hydrogeologicznych. Zaburzone zostały warunki hydrodynamiczne i hydrochemiczne. Powstały
deformacje terenu w związku z prowadzoną eksploatacją węgla kamiennego. Obniżenia, zawały
oraz spękania, spowodowały wzrost przepuszczalności oraz spadek izolacji gruntu. Zmienił się
chemizm wód gruntowych i podziemnych. Wskutek intensywnego osuszania górotworu w wyniku
drenażu górniczego zmniejszyły się zasoby wód podziemnych. Doszło do obniżenia zwierciadła
wód podziemnych, zaniku wód w studniach gospodarskich (np. przy ul. Piaski), zmniejszenia
wydajności źródeł. Obniżeniu jakości wód podziemnych sprzyja także wysoka podatność
poziomów wodonośnych na zanieczyszczenie z powierzchni terenu (Wagner i in. 1997a).
PODSUMOWANIE
Środowisko hydrologiczne gminy Wojkowice charakteryzuje się obecnością urozmaiconej
sieci hydrograficznej, niewielkich stawów, źródeł oraz rozległych zbiorników wód
podziemnych w skałach wieku triasowego i karbońskiego. Sieć rzeczną reprezentuje Brynica,
prawobrzeżny dopływ Przemszy oraz dopływy Brynicy – Jaworznik i Wielonka, obudowane
wałami przeciwpowodziowymi. Stanowią one swego rodzaju atrakcję dla miejscowej
społeczności, dlatego są miejscem ich częstych spacerów. O walorach Jaworznika świadczą
m.in. piaszczyste odsypiska tzw. łachy, porośnięte roślinnością sukcesywnie wkraczającą w
ich obręb z roku na rok. Warta uwagi jest również pozostałość po dawnej tamie piętrzącej
wodę dla młyna na potoku Wielonka w Brzezinach, która wraz z upływem czasu zaczęła
pełnić rolę kulturową na odcinku, przez który ten potok przepływa. Niedaleko zapory
znajduje się ujęte „źródełko”, w przeszłości intensywnie użytkowane przez ludność
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przybywającą także spoza terenu gminy. Drugie ujęte źródło, położone w Żychciach, jest
aktualnie zaniedbane i wymaga odnowy. Niektóre z płytkich studni gospodarskich w
Wojkowicach poddano renowacji i pełnią jedynie funkcje estetyczne. Teren gminy Wojkowice
znajduje się w obszarze występowania szczelinowo-krasowego kompleksu wodonośnego
triasu i niżej położonego szczelinowo-porowego piętra wodonośnego karbonu górnego, objętego
drenażem górniczym kopalń węgla kamiennego. Rozwój górnictwa węgla kamiennego
przyczynił się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych. W związku z tym obserwowano,
m.in. w Wojkowicach przy ul. Piaski w latach 60. XX wieku zanik wody w studniach.
Od tamtej pory pełnią one jedynie funkcje estetyczne na tym terenie. Zmniejszyły się także
wydajności źródeł. Z drugiej zaś strony, podczas funkcjonowania KWK „Jowisz” krajobraz
urozmaicały stawy kopalniane, zlikwidowane w późniejszym czasie, po zamknięciu kopalni.
Nie bez znaczenia były również działania Cementowni „Saturn”, ponieważ eksploatacja
surowców skalnych przyczyniła się do powstawania wyrobisk, na dnie których w czasie
obfitych opadów zatrzymuje się woda. W efekcie powstają niewielkie, okresowe zbiorniki wód.
Walory hydrologiczne gminy Wojkowice są obniżane poprzez antropopresję - sterowaną
(m.in. składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych, zrzuty ścieków, nieuporządkowana
gospodarka wodno-ściekowa, uboczne efekty działalności górniczej) i nieplanową (m.in.
dzikie składowanie odpadów, dewastacje otoczenia źródeł).
W XXI wieku, w którym woda postrzegana jest jako dobro dziedziczone, należy
przedsięwziąć dalekosiężną działalność w celu uregulowania stosunków wodnych w gminie,
zmierzających w przyszłości do ich renaturalizacji, aby „walory wodne” gminy były
wyeksponowane.
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