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ZACHOWANIE BIORÓ NORODNO!CI W RAMACH
REKULTYWACJI WYROBISK POEKSPLOATACYJNYCH
KOPALNI WAPIENIA „GÓRA D E”
W publikacji podj#to prób# rozszerzenia kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych
w wyniku dzia alno$ci wydobywczej w Kopalni Wapienia „Góra%d%e”. Zaproponowano wzbogacenie sukcesywnie przeprowadzanych kierunków: le$nego i wodnego o kierunek przyrodniczy. Przy
wyborze optymalnych rozwi&za' kierowano si# racjonalnymi i najbardziej odpowiednimi kryteriami
takimi jak uwzgl#dnienie przede wszystkim istniej&cych walorów przyrodniczych na terenie analizowanej kopalni oraz mo%liwo$( ich przysz ej ochrony. Natomiast z uwagi na aspekty spo ecznogospodarcze, poparte potencja em przyrodniczym zaproponowano wprowadzenie kierunku rekreacyjno-turystycz-nego, który nie b#dzie kolidowa z obecnym le$nym i proponowanym przyrodniczym kierunkiem zagospodarowania. Ostatecznie po zako'czeniu dzia alno$ci górniczej na obszarze
kopalni sugeruje si# utworzenie geoparku wraz z aktywizacj& geoturystyki.

1. WST)P
Coraz wi#ksz& wag# przywi&zuje si# obecnie do sposobu przywracania warto$ci
u%ytkowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym przez daleko id&c& ingerencj# cz owieka w $rodowisko naturalne. Przejawem takiego wp ywu na $rodowisko jest
mi#dzy innymi przemys , a w tym eksploatacja kopalin. Dzia alno$( górnicza jest
w istocie naturalnym i nieuniknionym procesem produkcyjnym naruszaj&cym istniej&c& równowag# biologiczn&, powoduj&cym trwa e lub czasowe naruszenie powierzchni
terenu. Rekultywacja jako $rodek zaradczy przeciwko negatywnym wp ywom górniczym jest zarazem ostatnim oraz nieodzownym elementem tej dzia alno$ci.
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Obecne sposoby rekultywacji pozwalaj& na odtworzenie $rodowiska naturalnego,
innego od poprzedniego, chocia% czasami bardziej ró%norodnego i bogatego w okazy
rzadko spotykanych ro$lin i zwierz&t, tym samym przyczyniaj&c si# do tworzenia zupe nie nowego krajobrazu. Nowo powsta e zró%nicowane warunki siedliskowe sprzyjaj& wyst#powaniu odmiennych grup ekologicznych flory i fauny, co stwarza dogodne
warunki dla utrzymania wysokiej ró%norodno$ci biologicznej. W celu kszta towania
krajobrazu górniczego terenów poeksploatacyjnych niezb#dna jest integracja ró%nych
dziedzin nauk technicznych, ekonomiczno-spo ecznych, geologicznych oraz przyrodniczych. Aktualnie do najcz#$ciej stosowanych kierunków rekultywacji nale%& kierunek le$ny i wodny, a ich popularno$( uzasadniona jest wzgl#dami ekonomicznymi
oraz mo%liwo$ciami technicznymi, cho( cz#sto równie% wybór ten wynika z braku
innowacyjnych propozycji i pomys ów co do przysz ego zagospodarowania. Niniejsza
publikacja ma na celu analiz# istniej&cego sposobu rekultywacji w Kopalni Wapienia
„Góra%d%e”, jakim jest kierunek le$ny (a w przysz o$ci równie% wodny) oraz przedstawienie propozycji rozszerzenia go w celu zachowania ró%norodno$ci przyrodniczej
analizowanego obszaru.
2. CHARAKTERYSTYKA ZAK*ADU GÓRNICZEGO
KOPALNI WAPIENIA „GÓRA+D+E”
Kopalnia Wapienia „Góra%d%e” jest zlokalizowana w po udniowo-zachodniej cz#$ci Polski, na zachodnim kra'cu masywu Che mu województwa opolskiego,
w powiecie krapkowickim, oko o 20 km na po udniowy-wschód od Opola. Obszar
eksploatowanego z o%a wapieni po o%ony jest na terenie administracyjnym gminy
Gogolin, a siedziba kopalni wraz z zak adem cementowym mie$ci si# w pobliskiej wsi
Chorula.
Kopalnia Wapienia „Góra%d%e” wchodzi w sk ad spó ki Góra%d%e Cement SA,
jednej z trzech spó ek Grupy Góra%d%e, wiod&cego lidera cementu na polskim rynku.
Wszystkie spó ki Grupy Góra%d%e: Góra%d%e Cement, Góra%d%e Beton, oraz Góra%d%e
Kruszywa nale%& do mi#dzynarodowego koncernu HeidelbergCement, który jest jednym z najwi#kszych na $wiecie producentów cementu.
Analizowana kopalnia eksploatuje z o%e wapieni triasowych od czasów przedwojennych. W XIX wieku rozpocz#to wydobycie surowca dla potrzeb przemys u wapienniczego w Kopalni „Góra%d%e”, natomiast od 1977 roku surowiec eksploatowano
na potrzeby produkcji cementu. Od tego roku zosta a tak%e uruchomiona cementownia
Góra%d%e Cement SA.
Z o%e wapieni „Góra%d%e” jest eksploatowane na podstawie koncesji z 2001 roku
udzielonej na 50 lat. Teren górniczy „Góra%d%e II” obejmuje powierzchni# 141 647 ha,
a obszar górniczy „Góra%d%e II” 491,87 ha. W a$cicielem gruntu oraz u%ytkownikiem
z o%a jest przedsi#biorstwo Góra%d%e Cement S.A.
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Granice udokumentowanego z o%a obejmuj& filar ochronny, st&d te% mo%liwo$(
pe nej eksploatacji z o%a jest ograniczona, a uwi#zione w nim zasoby zakwalifikowano do nieprzemys owych. Filar ochronny zosta utworzony dla ochrony rezerwatu
„Kamie' ,l&ski” o powierzchni 61,1 ha (rys. 1). Filar ten tworzy pas ochronny wokó
rezerwatu o szeroko$ci 200 m.
Eksploatacja w#glanowych utwoFilar ochronny dla rezerwatu „Kamie' ,l&ski”
rów $rodkowego triasu odbywa si# w
ca ej przestrzeni udokumentowanych
zasobów przemys owych. Zasoby te
znajduj& si# w granicach obszaru Góra%d%e III, w dwóch wyrobiskach –
zachodnim oraz wschodnim, na
dwóch poziomach; poziom górny
stanowi& warstwy wapieni terebratulowych i karchowickich oraz poziom
dolny z warstw góra%d%a'skich. Centralnie usytuowany filar ochronny Rys. 1. Zdj#cie lotnicze terenu górniczego „Góra%d%e II”
Fig. 1. The aerial photograph of mining area “Góra%d%e II”
dzieli z o%a na dwa obszary, st&d eksploatacja jest prowadzona w dwóch wyrobiskach wg #bnych, systemem $cianowym
z post#pem na pó noc [3–5].
3. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
KOPALNI WAPIENIA „GÓRA+D+E”
Analizowany obszar po o%ony jest na przedpolu Sudetów i Wy%yny ,l&sko-Krakowskiej. Morfologia terenu w wi#kszo$ci determinowana jest przez budow#
geologiczn& pod o%a. Od strony po udniowej krajobraz ma charakter wy%ynny, co
przejawia si# wyst#powaniem pasm wzgórz Gogoli'skich w po udniowej granicy
z o%a, lecz w wi#kszo$ci obszar jest nizinny. Teren jest zró%nicowany morfologicznie
co przejawia si# mi#dzy innymi wyst&pieniem deniwelacji, przebiegaj&cej w kierunku
doliny rzeki Odry to jest od 210 m n.p.m. (w cz#$ci po udniowo-wschodniej), do
165 m n.p.m. (w cz#$ci pó nocno-zachodniej). Wi#kszo$( terenów podlegaj&cych
dzia aniom eksploatacji górniczej stanowi& lasy, natomiast obszary rolne, &ki
i pastwiska wyst#puj& w niewielkiej ilo$ci. W centralnej cz#$ci obszaru górniczego
wyst#puj& tereny przemys owe, budynki mieszkalne nie wyst#puj& [4, 5].
Teren kopalni pokrywaj& w wi#kszo$ci lasy, w których wyst#puj& ro$liny rzadkie
i chronione. W celu ukazania walorów i form architektury krajobrazu terenu górniczego oraz przedstawienia cennych okazów fauny i flory zosta a utworzona $cie%ka przyrodniczo-dydaktyczna w obszarze wyrobiska wschodniego kopalni (rys. 2). ,cie%ka
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jest cz#$ci& realizowanego przez kopalni# Programu Ochrony Bioró%norodno$ci i liczy dwa kilometry.
Umieszczono na niej siedem stanowisk przyrody: sukcesji naturalnej, oczek wodnych, pa ki wysmuk ej, leje krasowe oraz rezerwat „Kamie' ,l&ski”. Rezerwat ten
zosta utworzony w 1958 roku Zarz&dzeniem Ministra Le$nictwa i Przemys u Drzewnego dla zachowania ze wzgl#dów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego ze
stanowiskiem prawnie chronionego jarz#ba brekini. Powierzchnia rezerwatu wynosi
13,87 ha. W 1789 r. wokó rezerwatu utworzono otulin# o szeroko$ci 200 m. Flora
zamieszkuj&ca rezerwat stanowi 10 gatunków ro$lin obj#tych ochron& gatunkow&, do
których oprócz jarz#ba brekini zaliczane s& równie% lili# z oto g ów, kruszczyka szerokolistnego, bu awnika wielkokwiatowego oraz gnie-nika le$nego.
W granicy terenu górniczego wyst#puj& budynki oraz infrastruktura techniczna
nale%&ca do zak adu przeróbki wst#pnej, zak adu wapienniczego oraz zak adu
górniczego. Obiekty te nie stanowi& dysonansu krajobrazowego, ze wzgl#du na obecno$( drzew, g ównie iglastych. Reprezentatywny fragment $rodowiska kopalnianego
stanowi zrekultywowany teren, ukazuj&cy malowniczy krajobraz w postaci nowo
posadzonych drzewek oraz samoistnie tworz&cych si# oczek wodnych, maj&cych charakter biocenotyczny i glebotwórczy.

Rys. 2. Trasa $cie%ki przyrodniczo-dydaktycznej (Lhoist Polska Sp. z o.o.)
Fig. 2. The tourist path of nature and didactic (Lhoist Polska Sp. z o.o.)

Struktura przestrzenna omawianego rejonu jest silnie powi&zana z przemys em.
W pobli%u zlokalizowane s& zak ady cementowe i wapiennicze: Groszowice, Góra%d%e, Gogolin, Tarnów Opolski, bazuj&ce na z o%ach wapieni triasowych i margli kredy
górnej. W s&siedztwie terenu górniczego „Góra%d%e II” wyst#puj& równie% obszary
obj#te ochron& prawn&: park krajobrazowy „Góra ,w. Anny” z licznymi formami
krasowymi, rezerwat przyrody „Ligota Dolna” i obszar chronionego krajobrazu „Lasy
Niemodli'skie”.
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4. REKULTYWACJA W KOPALNI „GÓRA+D+E”
W analizowanej kopalni prace górnicze wkraczaj&ce w sfer# zmian $rodowiskowych zachodz& na powierzchni 545,5 ha, co stanowi ca kowit& powierzchni# podlegaj&c& rekultywacji i zagospodarowania. Istniej&cy projekt okre$la ramowy sposób przeprowadzenia rekultywacji terenów pogórniczych po wyeksploatowaniu ca o$ci zasobów z o%a. Od 1984 r. do 2002 r. zosta o zrekultywowanych 265, 64 ha gruntów.

Rys. 3. Powierzchnia zrekultywowanych gruntów w latach 1984–2002 (Kopalnia Wapienia „Góra%d%e”)
Fig. 3. Area of reclaimed land in the years 1984–2002 (The Limenstone Mine “Góra%d%e”)

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzenengo
Terenu Górniczego „Góra%d%e II” z 2006 roku g ówne kierunki rekultywacji to le$ny
i wodny z mechaniczno-biologiczn& obudow& skarp i zboczy wyrobiska.
Rekultywacja w kierunku le$nym prowadzona jest w cz#$ci sp&gu wyrobiska
o powierzchni 254,40 ha. Wybór tego kierunku jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie ze wzgl#du na warunki wodne, glebowe i przyrodnicze. Rekultywacja le$na
ma obj&( równie% swym zasi#giem skarpy wyrobiska oraz skarpy wokó terenu rezerwatu przyrody. Przedsi#wzi#cia te s& korzystne dla rozwoju flory i fauny, a tak%e pozwol& na zniwelowanie wcze$niejszego dysonansu, poprzez odtworzenie i urozmaicenie krajobrazu i pe n& jego adaptacj# z otoczeniem. Kierunek techniczno-biologicznej
obudowy skarp i zboczy zwa owiska wewn#trznego prowadzony jest systematycznie
wraz z post#pem eksploatacji. Zostan& wykonane pasy ochronne zieleni wzd u% górnych kraw#dzi nasypu. Dzia ania w ramach rekultywacji biologicznej maj& na celu
zabezpieczenie i stabilizacj# w obr#bie skarp. Realizacja tych dzia a' powinna zosta(
przeprowadzona w okresie od 2 do 5 lat od momentu zako'czenia rekultywacji technicznej. Po zako'czeniu eksploatacji w cz#$ci pó nocnej z o%a w wyrobisku przewidywane jest utworzenie sztucznego zalewu wodnego o docelowej powierzchni 211,53 ha.
Rekultywacja w kierunku wodnym b#dzie przeprowadzona w celu uzyskania gospodarki rybnej, a tym samym powsta e $rodowisko wodne przyczyni si# do poprawy
warunków siedliskowych organizmów %ywych. Obecny plan rekultywacji wraz
z aktualnym ukszta towaniem powierzchni terenu przedstawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Plan rekultywacji kopalni „Góra%d%e”
Fig. 4. Scheme of reclamation in “Góra%d%e Mine”

G ównym celem prac rekultywacyjnych i dalszego zagospodarowania jest przede
wszystkim zwi#kszenie ró%norodno$ci biologicznej, a tym samym zminimalizowanie
strat przyrodniczych na obszarze wyeksploatowanych wyrobisk. St&d od 2005 r. realizowany jest: Program ochrony ró norodno!ci biologicznej obszaru górniczego, którego fundamentalnym celem jest przygotowanie jak najwi#kszej liczby ró%norodnych
siedlisk, szczególnie dla gatunków zagro%onych przez eksploatacj# surowców w#glanowych. W projekcie rekultywacji proponowane jest aby do 45% obszaru wymagaj&cego rewitalizacji, dotyczy o kierunku le$nego, co zwi#kszy oby równie% zasób siedlisk niezb#dnych do zwi#kszenia ilo$ci ró%norodnych gatunków [3].
5. PROPOZYCJA ROZSZERZENIA KIERUNKÓW REKULTYWACJI
W ASPEKCIE ZACHOWANIA BIORÓ+NORODNO,CI
Bioró%norodno$( (z ang. biodiversity), zwana inaczej ró%norodno$ci& biologiczn&,
jest jednym z kluczowych elementów ochrony $rodowiska, $ci$le okre$lony
w „Konwencji o Ró%norodno$ci Biologicznej” z 5 czerwca 1992 r. (Konferencja
w Rio de Janeiro). W my$l tej konwencji bioró%norodno$( jest rozumiana jako zró%ni-
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cowanie wszystkich %ywych organizmów pochodz&cych z ró%nych ekosystemów,
m.in.: l&dowych, morskich oraz zespo ów ekologicznych. Definicja ta zosta a wdro%ona do polskiego prawa, i sformu owana w ustawie o ochronie przyrody z 2004 jako
„zró%nicowanie %ywych organizmów wyst#puj&cych w ekosystemach, w obr#bie gatunku i mi#dzy gatunkami, oraz zró%nicowanie ekosystemów”. Poj#cie ró%norodno$ci
biologicznej to nie tylko ró%norodno$( gatunkowa, ale równie% zgodnie z przywo an&
konwencj&, bioró%norodno$( mo%na podzieli( na ró%norodno$(:
– gatunkow& na Ziemi (na poziomie organizmów),
– genetyczn& (czyli ró%norodno$( wewn&trzgatunkow&),
– siedlisk (na poziomie ekosystemów).
Firma HeidelbergCement, do której nale%y Kopalnia Wapienia „Góra%d%e”, wdra%a
do swojego programu dotycz&cego ochrony $rodowiska idee zrównowa%onego rozwoju oraz przedstawia szczegó owe wytyczne [2]. W wytycznych tych bioró%norodno$(
jest rozumiana jako „obfito$( form %ycia i czynników, które na nie wp ywaj&”. Pierwsz& propozycj& ogólnych zalece' jest, korzystna dla bioró%norodno$ci, zmienna lokalizacja prac wydobywczych, oczywi$cie przy sprzyjaj&cych warunkach geologicznych
oraz braku problemów ze sk adowaniem surowców. Takie rozwi&zanie w sposobie
eksploatacji mo%e spowodowa( pojawienie si# biotopów w#druj&cych charakteryzuj&cych si# du%& liczb& rzadkich okazów fauny i flory oraz wysoko wyspecjalizowanymi
siedliskami. Ponadto licznie przeprowadzane przez HeidelbergCement badania potwierdzaj&, %e pomimo negatywnego wp ywu górnictwa na otaczaj&ce $rodowisko,
kopalnie wbrew wcze$niejszym przypuszczeniom staj& si# centrami ró%norodno$ci
biologicznej.
Powierzchnia obszaru przeznaczonego do rekultywacji jest rozleg a i wynosi &cznie 465,93 ha (z czego 254,4 ha przewidziane jest do rekultywacji le$nej, a 211,53 ha
do rekultywacji wodnej), st&d propozycji kierunków rekultywacji mo%e by( wi#cej,
a ich lokalizacja zostanie zaproponowana fragmentarycznie. W tym celu wydzielono
4 obszary przysz ego zagospodarowania terenu. Tak wi#c propozycjami kierunków
rekultywacji s&: wodny, przyrodniczy spe niaj&cy funkcje: le$no- &kow& i turystyczn&
oraz rekreacyjno-sportowy (rys. 5). Ponad to ca y obszar b#dzie stanowi geopark
z wydzielonymi obszarami ochrony oraz aktywizuj&cy geoturystyk#.
Zaproponowane rozszerzenie kierunków rekultywacji nie b#dzie kolidowa o
z obecnie przeprowadzanym kierunkiem le$nym i s u%y o b#dzie utrzymaniu walorów
$rodowiskowych oraz rozszerzeniu ró%norodno$ci biologicznej na terenie wyeksploatowanym. W przysz o$ci po zako'czeniu dzia alno$ci górniczej rekultywowany teren
stanowi( b#dzie tak%e miejsce o przeznaczeniu rekreacyjno-turystycznym.
Kierunek przyrodniczy zosta zaproponowany w celu intensywnej odbudowy %ycia
biologicznego bior&c pod uwag# zachowanie i wzbogacenie istniej&cej ju% na terenie
kopalni bioró%norodno$ci oraz zapewnienia ci&g o$ci istnienia gatunków fauny i flory.
Uwa%a si#, %e kierunek ten jest w a$ciwy z racji cennych walorów przyrodniczych
wyst#puj&cych na terenie Kopalni „Góra%d%e”. Bowiem wci&% czynny kamienio om
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wapienia kryje wiele rzadkich i chronionych gatunków fauny i flory. Oprócz walorów
przyrody o%ywionej w kopalni wyst#puj& równie% ciekawe obiekty przyrody nieo%ywionej takie jak antropogeniczne ods oni#cia skalne, czy te% leje krasowe.

Kierunek wodny

Kierunek przyrodniczy –
funkcja le no-!"kowa

Kierunek rekreacyjno-sportowy

Kierunek przyrodniczy –
funkcja turystyczna

Rys. 5. Podzia wyrobisk na pola rekultywacyjne o odmiennych funkcjach u%ytkowych terenu
Fig. 5. Excavation mine divided into reclamation fields with different utility function

W ramach kierunku przyrodniczego na obszar kopalni proponuje si# stopniowo
i w miar# mo%liwo$ci wprowadzanie siedlisk wodnych; w formie oczek wodnych,
naskalnych na stromych ods oni#ciach. Poniewa% ró%norodno$( siedlisk to nie tylko
obszary le$ne oraz wodne a swoist& przestrze', dla rozwoju odr#bnych gatunków ro$lin, jak i zwierz&t, stanowi& równie% u%ytki zielone. Wprowadzenie ich na obszary
pokopalniane spe ni oby g ówne za o%enie, co do przysz ego zagospodarowania terenu, jakim jest zachowanie bioró%norodno$ci oraz wzbogacenie obszaru górniczego.
Proponuje si# ponadto wprowadzenie koncepcji:
– U%ytek ekologiczny „Góra%d%e” – ze wzgl#du na wyst#powanie wielu cennych
gatunków ro$lin i zwierz&t, jak: oman szlachtowa, dziewi#(si bez odygowy,
rdestnica drobna, kruszczyk szerokolistny, czy$ciec kosmaty, centuria pospolita,
gniewosz plamisty.
– U%ytek ekologiczny „Storczyki” – ze wzgl#du na translokacje i restytucj# gatunków co daje gwarancj# trwa o$ci i ochrony miejsca z rzadkimi okazami ro$lin Dodatkowym faktem przemawiaj&cym za wprowadzeniem ochrony jest
wyst#powanie cennych zbiorowisk ro$linnych (buczyna storczykowata, %yzna
buczyna ni%owa).
– Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo%ywionej – jako ochron# wyst#puj&cych w po udniowo-zachodniej cz#$ci wyrobiska kopalnianych lejów krasowych pozostawionych jako osta'ce ($wiadki). T& form& powinny równie% zosta( obj#te, dla celów dydaktycznych, typowe dla tego kamienio omu profile
geologiczne.
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Rozszerzenie kierunków le$nego i wodnego o funkcje rekreacyjno-turystyczne zaproponowano, rozpatruj&c czynniki przyrodnicze i spo eczno-gospodarcze uj#te
w strategii zagospodarowania gminy Gogolin. Zró%nicowany teren sp&gu wyrobiska
móg by pos u%y( jako pole golfowe, które wymaga znacznej przestrzeni1. Oprócz tego
w pobli%u móg by znajdowa( si# kort tenisowy i boisko sportowe, czy te% odpowiednio wydzielony obszar pod stadnin# koni. Na obszarze tym nie mog oby zabrakn&(
tak%e sportów alternatywnych. Oprócz ju% stworzonej $cie%ki dydaktycznej, mog aby
powsta( ekstremalna $cie%ka rowerowa, o bardziej stromych zjazdach. Ponad to cz#$(
kopalni obj#ta zalesianiem stanowi( mo%e doskona e miejsce dla stworzenia parku
linowego. Tereny le$ne to tak%e miejsca spacerów, pikników oraz wycieczek rowerowych o specjalnie wydzielonych trasach. Natomiast zbiornik wodny móg by s u%y(
jako miejsce sportów wodnych takich jak: nurkowanie czy %eglowanie.
6. GOEPARK JAKO PRZESTRZE! ZACHOWANIA
POEKSPLOATACYJNEGO KRAJOBRAZU
Koncepcja geoparków zrodzi a si# w latach 1990. i sformu owana zosta a przez
Oddzia do Spraw Nauki o Ziemi UNESCO podczas konferencji 1997 r. Geopark jest
to obszar o zdefiniowanych granicach, zawieraj"cych pojedyncze lub mozaikowo roz#o one obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), warto!ciowe dla geoturystyki i edukacji, które zosta#y udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny [1]. W 2000 r. utworzono sie( geoparków europejskich, poprzez zaakceptowanie Karty Sieci Geoparków Europejskich.
Geoparki tworzone s& na obszarach podlegaj&cych ochronie prawnej (same formalnie nie stanowi& prawnej formy ochrony przyrody nieo%ywionej), jednak wprowadzenie tej idei na obszar kopalni wapienia jest jak najbardziej wskazany, ze wzgl#du na
wyst#powanie w centralnej cz#$ci terenu górniczego rezerwatu przyrody „Kamie'
,l&ski”, a tak%e licznych pomników przyrody jarz#ba brekini oraz wyst#powanie stanowisk przyrody nieo%ywionej w formie antropogenicznych ods oni#( geologicznych.
Atutem mo%e okaza( si# równie% lokalizacja kopalni w niedalekiej odleg o$ci od parku krajobrazowego „Góra $w. Anny” (ok. 8 km). Dzi#ki po &czeniu tych elementów
przyrody mog aby zosta( utworzona sie( regionalna &cz&ca obiekty rezerwatu z geoparkiem. Po zako'czeniu dzia alno$ci kopalni oraz po wcze$niejszym odtworzeniu
ró%norodnych siedlisk, w tym gatunków chronionych, wyst#puj&cych pierwotnie na
tym obszarze, b#d& mog y stanowi( indywidualne formy ochrony, co równie% sk aniaoby do pozytywnego rozpatrzenia wprowadzenia geoparku.

__________
1

Minimalna powierzchnia obszaru golfowego dla gry z 9 do kami wynosi od 20 do 30 ha.
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Bior&c pod uwag# wytyczne dotycz&ce tworzenia geoparku, mo%na stwierdzi(, %e
Kopalnia „Góra%d%e” po zako'czeniu swojej dzia alno$ci kwalifikuje si# na wprowadzenia takiej w a$nie formy ochrony ze wzgl#du na:
– jasno okre$lone granice oraz wystarczaj&co du%& powierzchni# – ponad 400 ha,
– stanowiska przyrody nieo%ywionej (ró%nej wielko$ci), w formie triasowych, antropogenicznych ods oni#( geologicznych; mozaikowej, poeksploatacyjnej
struktury morfologicznej; urozmaiconej rze-by terenu, kopalniane leje krasowe;
osta'ce skalne; strome skarpy ukazuj&ce przekrój geologiczny; formy tektoniczne,
– zasobn& warto$( ekologiczn& i przyrodnicz&, a tak%e chronione obiekty przyrody o%ywionej oraz wiele walorów poznawczych i wizualnych,
– swoisty charakter krajobrazu geologicznego na obszarze kopalni, który jest
w stanie zapewni( pomoc naukow& w edukacji geologicznej i $rodowiskowej,
jako element naukowo-poznawczy poprzez stworzenie licznych $cie%ek geologicznych i geostanowisk dokumentacyjnych wraz z tablicami informuj&cymi
o danej strukturze, lub tarasami widokowymi usytuowanymi na odpowiednio
zabezpieczonych skarpach docelowych.
Pozytywnym aspektem wprowadzenia geoparku na obszar kamienio omu jest,
oprócz ochrony unikatowych walorów geologicznych, poprzez ich odpowiedni& konserwacj#, równie% wspieranie oraz promowanie rozwoju spo eczno-ekonomicznego.
Bowiem w strategii rozwoju gminy przedstawiona jest koncepcja promocji regionu
poprzez turystyk# i rekreacj#. Stymulowanie geoturystyki promowa by region, a tym
samym mog aby poprawi( warunki %ycia spo eczno$ci lokalnej, ze wzgl#du na stworzenie nowych miejsc pracy. Forma edukacji geologicznej i $rodowiskowej udost#pniana w geoparku, stworzy aby szans# na zaspokojenie potrzeb intelektualnych
i zwi#kszenie $wiadomo$ci spo ecze'stwa, dotycz&cej zjawisk geologicznych, które
prowadzi y do ukszta towania si# z o%a. ,cie%ki geologiczne mog& by( przeznaczone
dla spo eczno$ci okolicznych miejscowo$ci w tym dla m odzie%y prowadz&cej zaj#cia
lekcyjne w terenie, s u%&ce jako pomoc dydaktyczna z ró%nych dziedzin przyrodniczych: geologii, geografii itp. Takie $cie%ki turystyczno-geologiczne mia yby pe ni(
funkcje poznawcze na temat pi#knych zjawisk przyrodniczych danego terenu, które s&
znacznie ciekawsz& form& zdobywania wiedzy ni% podr#czniki szkolne. Miejsce
pokopalniane to tak%e miejsce obserwacji wtórnej sukcesji ro$linno$ci, jak równie%
%ycia p azów, gadów oraz zbiorowisk gniazdowania ptactwa i innych unikatowych
siedlisk, dla których teren po eksploatacji surowców skalnych jest sprzyjaj&cym miejscem ich egzystencji.
Propozycja zagospodarowanie terenu pogórniczego po ca kowitym zaprzestaniu jej
dzia alno$ci jest przedstawiona na rys. 6, gdzie wyznaczone s& $cie%ki geologicznodydaktyczne, rowerowe, stanowiska obserwacyjne na zabezpieczonych barierkami
skarpach, oraz dwa zbiorniki: jako staw rybny oraz s u%&ce rekreacji wodnej. Pó noc-
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no-wschodni& cz#$( wyrobiska b#d& zajmowa y obiekty sportowe wraz z odpowiedni&
infrastruktur&.

Rys. 6. Koncepcja zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni „Góra%d%e”
Fig. 6. The concept of land development after exploitation activities at the Limestone Mine “Góra%d%e”

7. PODSUMOWANIE
Na przyk adzie Kopalni Wapienia „Góra%d%e” mo%na stwierdzi(, %e dzia alno$(
antropogeniczna objawiaj&ca si# pozorn& dewastacj" poprzez przemys wydobywczy,
w konsekwencji przynosi zupe nie odwrotne rezultaty, stwarzaj&c nowe siedliska dla
organizmów %ywych, ukazuj&c urozmaicony, du%o pi#kniejszy krajobraz poro$ni#ty
bujn& ro$linno$ci&, za któr& pod&%a niezwykle rzadka fauna. Umiej#tne upowszechnienie i wykorzystanie cennych walorów kopalni wapienia mo%e sprawi( wiele korzy$ci. Ods oni#cia unikatowych utworów skalnych, które powstaj& w procesie eksploatacji, zas uguj& na ochron# lub te% konserwacje. Ponadto bior&c pod uwag# aspekt
zachowania ró%norodno$ci przyrodniczej proponowan& form& zagospodarowania po
zako'czeniu dzia alno$ci górniczej jest utworzenie geoparku, w ramach którego
zaproponowano odtworzenie ró%norodnych siedlisk: wodnych (oczka wodne), &kowych, naskalnych, muraw kserotermicznych, zbiorowisk ornitologicznych, utworzenie
siedlisk zast#pczych dla ro$lin rzadkich i chronionych, a tak%e siedlisk dla rozwoju

22

p azów i gadów. Dodatkowo geopark ma by( podstaw& do popularyzowania wiedzy
geologicznej w$ród spo eczno$ci lokalnej, jak równie% poprzez geoturystyk# przyczyni si# do promocji regionu.

Praca powsta#a przy pomocy Kopalni Wapienia „Góra d e” oraz by#a cz$!ciowo finansowana
z Bada% Statutowych (zlec. 343-165).
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CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN RECLAMATION OF
POST MINING WOIDS THE LIMENSTONE MINE “GÓRA+D+E”
In the paper attempts to extend ways of reclamation of land degraded by mining activities in the
Limestone Mine “Góra%d%e”. Currently the forest and water direction of reclamation is carried out in
this area. It proposes to enrich this way of revitalization by introduce nature component with keeping
biodiversity. On the other hand due to socio-economic aspects supported by natural potential of
wildlife, the recreation and tourism ways of reclamation were proposed. Finally, after completion of
mining activities due to variety of species and valuable geological specimens the Geo-park with the
activation of geotourism is suggested on this mine area.

