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Wstęp

Górnictwo jest ważnym działem gospodarki, dostarczającym surowców 
niezbędnych dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju. Nie spo-
sób wyobrazić sobie funkcjonowania współczesnej cywilizacji bez produk-
tów uzyskiwanych z surowców wydobywanych metodami górniczymi – bez 
energii produkowanej ze spalania paliw kopalnych, bez przedmiotów z metali 
pozyskiwanych z rud, bez dróg czy wyrobów kamiennych wytwarzanych z 
surowców skalnych. Wydobywanie surowców energetycznych, metalicznych, 
chemicznych i skalnych jest zatem niezbędnym elementem współczesnego 
świata. Jednocześnie jednak eksploatacja górnicza związana jest z bardzo 
mocną ingerencją w środowisko naturalne, a za jego pośrednictwem także w 
życie człowieka. Nieprawidłowo prowadzone wydobycie kopalin prowadzić 
może do dewastacji krajobrazu, zniszczenia lub degradacji gleb, zanieczysz-
czenia wód i powietrza oraz utraty lub zmniejszenia różnorodności organi-
zmów żywych oraz przyczyniać się do pogorszenia jakości życia lokalnych 
społeczności. Od dawna opracowywane i doskonalone są metody ogranicza-
nia negatywnych oddziaływań górnictwa na otoczenie, na wszystkich etapach 
działalności wydobywczej począwszy od prac rozpoznawczych, na likwidacji 
zakładu górniczego kończąc. Jednym ze sposobów ograniczania negatywnego 
wpływu górnictwa na środowisko jest rekultywacja terenów poeksploatacyj-
nych, dzięki której terenom przekształconym działalnością górniczą przywra-
ca się wartości użytkowe lub przyrodnicze. Obecnie obowiązujące przepisy 
prawne czynią z rekultywacji integralną część procesu wydobywczego, bez 
której nie może działać żaden zakład górniczy.

Polskie górnictwo surowców skalnych obejmuje zróżnicowaną grupę skał 
począwszy od kopalin bardzo zwięzłych i zwięzłych, po surowce ilaste i okru-
chowe. Eksploatacją surowców skalnych w Polsce zajmują się odkrywkowe 
zakłady górnicze o zróżnicowanej wielkości o wydobyciu od kilku milionów 
ton rocznie po niewielkie zakłady z wydobyciem rzędu kilku tysięcy ton na 
rok. Rozmaitość surowców skalnych i ich właściwości, różnorodność tech-
nologii wydobycia, wreszcie zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych, 
społecznych i ekonomicznych w jakich funkcjonują zakłady górnicze powo-
dują, że istnieje wiele metod i kierunków  rekultywacji terenów poeksploata-
cyjnych.  Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnień związanych 
z procesem rekultywacji terenów przekształconych w wyniku eksploatacji 
surowców skalnych, w tym innowacyjnych rozwiązań stosowanych w celu 
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przywrócenia naturze terenów poeksploatacyjnych. Omówione zostały za-
równo zagadnienia ogólne związane z rekultywacją terenów pogórniczych 
jak i zagadnienia specyficzne dla górnictwa surowców skalnych, a poruszana 
tematyka dotyczy całego procesu naprawy obszarów przekształconych po-
cząwszy od metod wyboru kierunku rekultywacji na metodach rekultywacji 
szczegółowej skończywszy. 

Autor
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1. Zarys górnictwa surowców skalnych w Polsce

Surowce skalne obejmują szeroką i zróżnicowaną grupę ponad pięćdzie-
sięciu rodzajów skał, do której zalicza się surowce okruchowe, zwięzłe, ilaste 
oraz inne. Poziom wydobycia surowców skalnych jest zmienny i uzależniony 
m.in. od tempa rozwoju gospodarczego kraju, jednakże w ostatnich latach 
obserwuje się intensywny wzrost wydobycia tych surowców w Polsce (Kozioł  
i Czaja, 2010). Najnowsze dane ilustrujące bazę zasobową oraz wydobycie 
surowców mineralnych publikuje Państwowy Instytut Geologiczny - Pań-
stwowy Instytut Badawczy (Bilans zasobów…, 2012). 

Do zwięzłych surowców skalnych występujących w Polsce należą kamie-
nie łamane i bloczne, dolomity, kwarcyty ogniotrwałe, kwarc żyłowy, łupki, 
surowce skaleniowe, magnezyty, wapienie i margle oraz surowce skalne to-
warzyszące i odpadowe  przy czym dominującą grupę pod względem ilości 
wydobywanego surowca stanowią kamienie łamane i bloczne. Surowce te 
transportowane są na odległość do 400 km co powoduje, że są to surowce  
o znaczeniu regionalnym (Kozioł i Czaja, 2010).

Na krajową bazę surowcową kamieni łamanych i blocznych składają się 
skały magmowe, metamorficzne i osadowe. Skały osadowe stanowią około 
45 % zasobów bilansowych kamieni łamanych i blocznych, skały magmo-
we około 41 % zasobów geologicznych, a skały metamorficzne 14 %. Ska-
ły magmowe i metamorficzne występują głównie na Dolnym Śląsku oraz w 
mniejszym zakresie także w Małopolsce, natomiast skały osadowe są bardziej 
rozpowszechnione i występują także w województwie świętokrzyskim, pod-
karpackim, śląskim, lubelskim, małopolskim oraz na Kujawach. W roku 2011 
geologiczne zasoby bilansowe kamieni łamanych i blocznych, wyniosły 10 
424,97 mln ton, a wydobycie osiągnęło 84,58 mln ton. Produkcja kamieni ła-
manych i blocznych skupiona jest w województwach dolnośląskim (około 42 
% produkcji), świętokrzyskim (około 34 % produkcji) i małopolskim (około 
13 % produkcji). 

Drugą pod względem wielkości wydobycia grupą surowców zwięzłych po 
kamieniach łamanych i blocznych są wapienie i margle dla przemysłu cemen-
towego i wapienniczego. Wapienie margliste i margle są kopalinami przydat-
nymi wyłącznie w przemyśle cementowym. Wapienie o wysokiej zawartości 
CaCO3 są wykorzystywane w przemyśle wapienniczym. Stosowane są rów-
nież w przemysłach chemicznym, hutniczym, cukrowniczym oraz do produk-
cji mączek wapiennych i klinkieru cementowego. Kopaliny te występują dość 
powszechnie w południowej i centralnej Polsce. Większość zasobów znajduje 
się regionie opolskim, krakowsko-częstochowsko-wieluńskim, świętokrzy-
skim i lubelskim. W Polsce północnej wapienie jurajskie udokumentowano w 
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obszarze Barcin-Piechcin na Kujawach. Geologiczne zasoby wapieni i margli 
przemysłu cementowego i wapienniczego na koniec 2011 r. wyniosły ogółem 
18 156,61 mln ton, a wielkość wydobycia osiągnęła 49,0 mln ton (Bilans za-
sobów…, 2012). 

Dolomity to skały osadowe zbudowane głównie z mineralnego dolomitu  
zawierającego 30,4% CaO, 21,9% MgO i 47,7% CO2 oraz domieszek kalcy-
tu, a także innych minerałów, najczęściej wykształcone w postaci związków 
żelaza, glinu, krzemu, magnezu, a w dolomitach kruszconośnych – cynku  
i ołowiu (Bąk i inni, 2011). Stosowane są w przemyśle hutniczym i szklarskim 
jako topniki, w rolnictwie do produkcji nawozów wapniowo-magnezowych, 
budownictwie i drogownictwie jako kamień budowlany i kruszywo łamane 
oraz w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Złoża dolomitów występują w 
województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Geologiczne zasoby 
bilansowe dolomitów wynoszą 343,94 mln ton, a roczne wydobycie 3,57 mln 
ton (Bilans zasobów…, 2012)

Złoża gipsu i anhydrytu występują w Polsce w formacji mioceńskiej  
i cechsztyńskiej, ich bilansowe zasoby geologiczne, wynoszą blisko 259 mln 
ton. Złoża mioceńskie zlokalizowane są wzdłuż północnego obrzeżenia Za-
padliska Przedkarpackiego (dolina Nidy), natomiast złoża cechsztyńskie wy-
stępują na Dolnym Śląsku. W rejonie nidziańskim eksploatowane są złoża 
Borków-Chwałowice i Leszcze, a na Dolnym Śląsku trzy złoża: Lubichów, 
Nowy Ląd i Nowy Ląd-Pole Radłówka. Wydobycie gipsów i anhydrytów w 
2011 r. wyniosło około 1 226 tys. ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Łupki metamorficzne (fyllitowe, kwarcytowe i łyszczykowe) stosowane 
są w rolnictwie, budownictwie i przemyśle materiałów ogniotrwałych. Łupki 
fyllitowe występują w trzech złożach na terenie województwa opolskiego z 
których eksploatowane jest tylko jedno. Poziom ich wydobycia wynosi 151 
tys. ton rocznie. Łupki kwarcytowe występują jedynie w obrębie granitowego 
masywu strzelińskiego, na terenie województwa dolnośląskiego, natomiast 
łupki łyszczykowe  w dwóch złożach na terenie województwa dolnośląskie-
go. Roczne wydobycie łupków kwarcytowych według danych PIG wyniosło 
w 2011 roku około 40 tysięcy ton a łupków łyszczykowych około 5 tysięcy 
ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Magnezyty stosowane są w produkcji sztucznych nawozów wieloskładni-
kowych, w procesach uzdatniania wody, neutralizacji ścieków oraz jako do-
datek mineralny do pasz. Złoża magnezytów w Polsce występują na obszarze 
województwa dolnośląskiego. Eksploatowane jest tylko jedno złoże a poziom 
wydobycia wynosi 75 tys. ton (Bilans zasobów…, 2012).

Surowce skaleniowe wykorzystywane są w przemyśle ceramicznym (pro-
dukcja ceramiki szlachetnej i płytek ceramicznych), emalierskim oraz w hutni-
ctwie szkła. Złoża surowców skaleniowych występują w Polsce w wojewódz-
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twie dolnośląskim i małopolskim. Na Dolnym Śląsku rozpoznanych jest 9 
złóż tych surowców, z których dwa eksploatowane są w sposób ciągły, a jedno 
okresowo. W Małopolsce istnieją dwa złoża, z których żadne nie jest eksplo-
atowane. Zasoby bilansowe surowców skaleniowych w roku 2011 wyniosły 
137,04 mln ton, a wydobycie 25,79 tys. ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Złoża kalcytu krystalicznego, kwarcu żyłowego oraz krzemieni nie są 
obecnie eksploatowane.  

Według podziału stosowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny do 
grupy surowców okruchowych zalicza się piaski i żwiry, piaski formierskie, 
surowce szklarskie, piaski podsadzkowe, piaski kwarcowe do produkcji cegły 
wapienno-piaskowej i betonów komórkowych oraz żwirki filtracyjne. 

Naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe dzielą się na kruszywa grube 
obejmujące żwiry i pospółki oraz kruszywa drobne – piaszczyste. Złoża kru-
szyw piaszczysto-żwirowych występują licznie na terenie kraju, przy czym 
rozmieszczenie złóż piasków jest równomierne, natomiast kruszywa natural-
ne grube, znajdują się głównie w Polsce północnej, zachodniej i południowej, 
a jest ich zdecydowanie mniej w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie (Galos 
i Smakowski, 2010). Złoża naturalnych piasków i żwirów są w większości 
wieku czwartorzędowego, pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego i 
rzecznego. W południowej części kraju, podstawową rolę odgrywają złoża ge-
nezy rzecznej, a w Polsce północnej i centralnej złoża o genezie lodowcowej 
i wodnolodowcowej oraz rzecznej. Według stanu na koniec 2011 roku geolo-
giczne zasoby bilansowe kruszyw naturalnych wynosiły 17 232,56 mln ton, 
zasoby przemysłowe 3030,71 mln ton, a wydobycie 248,7 mln t (Bilans zaso-
bów…, 2012). Z uwagi na niską cenę jednostkową transport kruszyw żwiro-
wo-piaszczystych opłacalny jedynie na niewielkie odległości (maksymalnie 
50 – 100 km) co powoduje, że kopaliny te są w głównej mierze surowcem 
o znaczeniu lokalnym (Galos i Smakowski, 2010). Najwięcej złóż znajduje 
się obecnie w województwach: mazowieckim (1171), wielkopolskim (982), 
lubelskim (792), podkarpackim (744) i łódzkim (700). Kruszywa żwirowo-
piaszczyste mają szerokie zastosowanie m. in. w budownictwie mieszkalnym, 
drogownictwie czy pracach ziemnych (np. przy wymianie gruntów) i pod 
względem poziomu wydobycia dominują zdecydowanie w grupie surowców 
okruchowych.

Piaski formierskie, charakteryzujące się wysoką temperaturą spiekania są 
podstawowym surowcem do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych, 
wykorzystywanych w odlewnictwie. W Polsce złoża tego rodzaju piasków 
występują głównie w centralnej i południowej części kraju.  Na koniec 2011 
roku stan geologicznych zasobów bilansowych piasków formierskich wyniósł 
ogółem 336,6 mln ton,  a wydobycie 1,475 mln ton (Bilans zasobów…, 2012).  
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Surowce szklarskie stanowią podstawowy surowiec do produkcji szkła. 
Pozyskuje się je ze złóż piasków i słabo zwięzłych piaskowców kwarcowych, 
posiadających odpowiednie uziarnienie i znikomą zawartość tlenków barwią-
cych. W Polsce surowce szklarskie  występują na terenie dziesięciu woje-
wództw przy czym największe znaczenie mają złoża dolnośląskie z rejonu 
Bolesławca oraz łódzkie z rejonu Tomaszowa Mazowieckiego. Geologiczne 
zasoby bilansowe surowców szklarskich wyniosły w 2011 r. 633,36 mln ton, 
a wydobycie 2,290 mln ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Piaski podsadzkowe służą do sporządzania podsadzki hydraulicznej słu-
żącej  do wypełniania podziemnych wyrobisk górniczych w celu ochrony po-
wierzchni terenu przed deformacjami powstającymi w wyniku eksploatacji 
złóż kopalin. Udokumentowane złoża piasków podsadzkowych występują w 
rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz w Legnicko-Głogowskim 
Okręgu Miedziowym. W 2011 r. stan zasobów geologicznych piasków pod-
sadzkowych wyniósł 4476 mln ton. Wydobycie piasków podsadzkowych od 
końca lat osiemdziesiątych XX wieku systematycznie spada i w roku 2011 
wyniosło 7,49 mln ton (4,405 mln m3) (Bilans zasobów…, 2012).

Piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów ko-
mórkowych to odpowiednio czyste i drobnoziarniste czwartorzędowe piaski 
pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego oraz rzeczne i eoliczne. Pia-
ski te rozmieszczone są dość równomierne na terenie całego kraju z wyjątkiem 
Karpat, gdzie występuje ich niedobór. Zasoby bilansowe w roku 2011 wynio-
sły 262,24 mln ton, a wydobycie 745,2 tys. ton (Bilans zasobów…, 2012).

Dużą grupę surowców skalnych stanowią surowce ilaste. Surowcami ila-
stymi nazywane są surowce których podstawowym składnikiem użytecznym 
są minerały ilaste. Uzyskiwane są one z kopalin ilastych lub ilasto-piaszczy-
stych bezpośrednio po ich wydobyciu ze złoża lub po odpowiedniej przeróbce 
(Nieć i Ratajczak, 2004a). Według podziału stosowanego przez Polski Instytut 
Geologiczny surowce ilaste dzielą się na bentonity i iły bentonitowe, gliny 
ceramiczne, gliny ogniotrwałe, surowce ilaste ceramiki budowlanej, surowce 
ilaste do produkcji kruszywa lekkiego, surowce ilaste dla przemysłu cemen-
towego oraz surowce kaolinowe.

Bentonity i iły bentonitowe to kopaliny zbudowane głównie z minerałów 
grupy smektytów, którym towarzyszą inne minerały ilaste. Bentonity to skały 
ilaste, powstałe w wyniku montmorillonityzacji szkliwa wulkanicznego zwar-
tego w osadach piroklastycznych. Głównym składnikiem bentonitów są mi-
nerały z grupy smektytu (głównie montmorillonit), którym towarzyszą resztki 
materiału piroklastycznego (np. sanidyn, biotyt, kwarc). Iły bentonitowe od 
bentonitów odróżnia udział innych poza smektytami minerałów ilastych (Le-
wicka i Szlugaj, 2004). Bentonity i iły bentonitowe stosowane są w odlewni-



11

ctwie, w przemyśle ceramicznym, w pracach inżynieryjnych i hydrotechnicz-
nych, w rolnictwie i jako składnik płuczek wiertniczych. W Polsce występują 
najczęściej iły bentonitowe, natomiast bentonity właściwe są bardzo rzadkie. 
Udokumentowanych jest 7 złóż tych kopalin przy czym eksploatowane jest 
tylko jedno – złoże Krzeniów – w województwie dolnośląskim.  Geologiczne 
zasoby bilansowe bentonitów i iłów bentonitowych wynoszą 2,71 mln ton,  
a wielkość wydobycia około 0,91 tys. ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Gliny ceramiczne są głównym składnikiem do wyrobów ceramiki szla-
chetnej. Pod względem technologicznym dzielą się na gliny białowypalające 
się i kamionkowe. Złoża glin ceramicznych białowypalających się występują 
tylko w województwie dolnośląskim, a gliny ceramiczne kamionkowe wy-
stępują w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim. Pojedyncze złoża 
glin ceramicznych kamionkowych  występują w województwach: łódzkim, 
mazowieckim i śląskim. W 2011 roku gliny ceramiczne białowypalające się 
wydobywano z jednego złoża w ilości 131 tys. ton, natomiast eksploatacja 
glin kamionkowych prowadzona była w 3 złożach z których wydobyto 215 
tys. ton surowca (Bilans zasobów…, 2012).

Gliny ogniotrwałe stosowane są do produkcji wyrobów ogniotrwałych. W 
Polsce istnieje kilkanaście udokumentowanych złóż tej kopaliny, lecz tylko 
jedno jest eksploatowane.  Stan geologicznych zasobów bilansowych glin 
ogniotrwałych wynosił w 2011 r. 54,75 mln ton, a wydobycie 109 tys. ton 
(Bilans zasobów…, 2012).  

Surowce ilaste ceramiki budowlanej obejmują  różnorodne skały ilaste, 
które zarobione wodą tworzą plastyczną masę - poddającą się formowaniu 
oraz piaski zwane schudzającymi, które dodaje się do surowca ilastego dla 
polepszenia właściwości masy ceramicznej. Podstawowym składnikiem tych 
kopalin jest zwykle illit, towarzyszący mu beidellit oraz minerały mieszanopa-
kietowe (Nieć i Ratajczak, 2004b). W Polsce eksploatuje się czwartorzędowe, 
trzeciorzędowe, jurajskie, triasowe i permskie złoża tych kopalin. Surowce te 
występują na terenie całego kraju. Geologiczne zasoby bilansowe surowców 
ceramiki budowlanej na koniec 2011 roku wynosiły około 4044,70 mln ton,  
a wydobycie około 4,62 mln ton (Bilans zasobów…, 2012). 

Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego dzieli się na surowce do 
produkcji keramzytu (glińca) oraz do produkcji glinoporytu (agloporytu). W 
chwili obecnej eksploatowane są jedynie dwa złoża iłów do produkcji keram-
zytu zlokalizowane na Mazowszu i Pomorzu. 

Surowce ilaste do produkcji cementu wykorzystuje się w produkcji klin-
kieru cementowego. Wydobycie tych surowców jest niewielkie i wynosi 120 
tys. ton rocznie. Wydobycie prowadzi się tylko na Lubelszczyźnie (Bilans 
zasobów…, 2012). 
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Surowce kaolinowe wykorzystywane są przez przemysł ceramiczny, gu-
mowy, polimerów i włókna szklanego a także do produkcji płytek ceramicz-
nych,  ceramiki kamionkowej, białego cementu oraz materiałów ogniotrwa-
łych (Lewicka, 2004). W roku 2011 geologiczne zasoby bilansowe surowców 
kaolinowych wyniosły 213,16 mln ton, a wydobycie 285 tys. ton (Bilans za-
sobów…, 2012). 

Tabela 1.1. Liczba złóż, zasoby bilansowe (w mln ton) oraz poziom wydobycia (w mln 
ton) surowców skalnych w Polsce w roku 2011 według danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (Bilans zasobów… , 2012).

Kopalina
Liczba złóż Geologiczne 

zasoby bilan-
sowe 

Wydobycie 
razem zagospodaro-

wane

Surowce skalne ogółem 11 480 4 126 58 049,71 406,45

Surowce ilaste ogółem 1375 279 5073,33 5,71

Bentonity i iły bentonitowe 7 1 2,71 0,00

Gliny ceramiczne 27 4 136,32 0,35

Gliny ogniotrwałe 17 3 54,75 0,11
Surowce ilaste ceramiki budow-
lanej 1 240 263 4 044,70 4,62

Surowce ilaste d/p cementu 29 4 283,63 0,12
Surowce ilaste d/p kruszywa lek-
kiego 41 2 338,06 0,22

Surowce kaolinowe 14 2 213,16 0,29

Surowce okruchowe ogółem 8 932 3 456 23 427,68 262,11

Piaski i żwiry 8 628 3 387 17 232,56 248,69

Piaski formierskie 76 8 336,60 1,48

Piaski d/p betonów komórkowych i 
cegły wapienno-piaskowej

163 43 749,07 2,15

Piaski podsadzkowe 34 10 4 476,09 7,50

Surowce szklarskie 31 8 633,36 2,29

Surowce zwięzłe ogółem 1 173 391 29 548,70 138,63

Kamienie łamane i bloczne 731 315 10 424,97 84,58

Dolomity 12 4 343,94 3,57

Gipsy i anhydryty 15 5 258,97 1,23
Wapienie i margle przem. cement. 
i wap. 180 35 18 156,61 49,01

Kreda 193 25 199,16 0,13

Kwarcyty ogniotrwałe 18 - 6,88 -

Kwarc żyłowy 7 3 6,56 -

Magnezyty 6 1 14,57 0,08

Surowce skaleniowe 11 3 137,04 0,03
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W Polsce wydobywa się obecnie ponad 400 mln ton surowców skalnych 
rocznie (Tabela 1.1). Pod względem wielkości wydobycia rok 2011 był rokiem 
rekordowym – w porównaniu z rokiem 2010 wydobycie wzrosło o ponad 40 
%. Około 60 % produkcji to kruszywa żwirowo-piaskowe, a 30 % – kru-
szywa łamane. Złoża surowców skalnych występują z reguły na niewielkich 
głębokościach stąd też wydobywane są głównie metodami odkrywkowymi. 
Urabianie nadkładu oraz kopaliny może odbywać się metodami mechaniczny-
mi, strzałowymi, termicznymi i hydromechanicznymi. Metody mechaniczne 
wiążą się z użyciem koparek jedno- i wielonaczyniowych, kombajnów po-
wierzchniowych, ładowarek, spycharek, zrywarek i innych (Bęben, 2008). 
Metody strzałowe polegają na zastosowaniu materiałów wybuchowych. W 
metodach termicznych wykorzystywane są palniki wrębowe i wiertnice ter-
miczne, a w metodach hydromechanicznych stosuje się refulery (urządzenia 
ssące) (Kozioł i Machniak, 2011; Machniak i Borcz, 2012). Na dobór metody 
oraz sposobu urabiania największy wpływ ma urabialność skały czyli jej po-
datność na odspajanie od calizny pod wpływem działania sił zewnętrznych. 
Surowce zwięzłe eksploatuje się z zastosowaniem metod strzałowych, nato-
miast surowce okruchowe metodami mechanicznymi. Surowce ilaste wydo-
bywane są zasadniczo metodami mechanicznymi jakkolwiek do niedawna ist-
niały podziemne zakłady górnicze wydobywające iły z użyciem materiałów 
wybuchowych (Kozioł i inni, 2004).  

W przypadku eksploatacji surowców okruchowych w zależności od usytu-
owania poziomu wodonośnego względem stropu i spągu złoża rozróżnić moż-
na trzy typy eksploatacji  - eksploatację lądową (suchą), eksploatację spod 
wody (wodną) oraz eksploatację mieszaną (Kozioł  i Machniak, 2011). W 
zależności od stosowanej metody eksploatacji powstają różne obiekty pogór-
nicze wymagające różnych metod rekultywacji i zagospodarowania.

Ponieważ eksploatacja odkrywkowa wiąże się często z daleko idącą in-
gerencją w środowisko naturalne znaczny wpływ na produkcję kruszyw na-
turalnych mają czynniki środowiskowe. Ograniczenia w dostępie do złóż 
surowców skalnych wynikają z konieczności ochrony przyrody ożywionej  
i krajobrazu i związane są najczęściej istniejącymi na terenie kraju  wieloob-
szarowymi formami ochrony przyrody. Pomimo niekiedy negatywnego wpły-
wu eksploatacji surowców skalnych na środowisko, oczywistym jest, że ich 
wydobycie jest niezbędne dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kra-
ju. Odpowiednie działania w czasie  eksploatacji oraz prawidłowo przepro-
wadzona rekultywacja obiektów pogórniczych mogą znacząco zniwelować 
negatywne oddziaływania eksploatacji kruszyw na środowisko, a niekiedy 
nawet przyczynić się do poprawy jego stanu. 
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2. Oddziaływanie górnictwa surowców skalnych 
    na środowisko

Wydobycie surowców skalnych oddziałuje na szereg elementów środowi-
ska. Eksploatacja odkrywkowa  surowców skalnych powoduje przekształce-
nie rzeźby terenu oraz dewastację i degradację gleb, może wywoływać zmia-
ny stosunków wodnych, wpływać na jakość wód i powietrza, przyczyniać się 
do zmian lokalnego mikroklimatu, klimatu akustycznego, a także wpływać na 
świat roślin, zwierząt, a niekiedy także na dziedzictwo kulturowe człowieka. 

W wyniku eksploatacji odkrywkowej surowców skalnych w krajobrazie 
powstają nowe formy morfologiczne – usypiska, zwałowiska, wyrobiska i od-
słonięcia. Zmiany rzeźby terenu mają najczęściej charakter lokalny i zajmują 
stosunkowo niewielką część przeobrażonej powierzchni (Rutkowski, 1997; 
Szlagowski i inni, 1997), jednakże w przypadku dużych zakładów górniczych 
tworzone zwałowiska mogą stawać się lokalnymi dominantami krajobrazowy-
mi. W takim przypadku nieodpowiednio ukształtowane obiekty, o sztucznych, 
geometrycznych kształtach, wpływają zdecydowanie negatywnie na lokalny 
krajobraz. Podobnie niekorzystny wpływ na krajobraz mają źle ukształtowane 
wyrobiska, zarówno wgłębne jak i stokowe (Bogdanowski, 1997). Negatyw-
ny odbiór nowych form morfologicznych tworzonych w wyniku eksploata-
cji surowców skalnych jest tym większy im  bardziej widoczne są te obiek-
ty. Najbardziej niekorzystnie odbierane są formy nowo powstające, świeżo 
uformowane i nie pokryte roślinnością. Wraz z wprowadzeniem roślinności i 
zazielenieniem takich obiektów ich negatywny odbiór zdecydowanie maleje 
(Rutkowski, 1997).  

Należy podkreślić, że oddziaływanie górnictwa surowców skalnych na kra-
jobraz nie ma charakteru jednoznacznie negatywnego. W wielu przypadkach 
działalność zakładów górniczych eksploatujących surowce skalne przyczynia 
się do uatrakcyjnienia krajobrazu poprzez odsłonięcie ciekawych utworów 
skalnych i stworzenie nowych atrakcyjnych form morfologicznych (Wróbel, 
2007). W niektórych przypadkach stworzony w wyniku działalności wydo-
bywczej krajobraz może nawet podlegać ochronie. 

Odkrywkowa eksploatacja złóż prowadzi do dewastacji gleb na obszarze 
wyrobisk eksploatacyjnych i zwałowisk nadkładu. W wyrobiskach warstwa 
gleby zostaje zerwana wraz z zewnętrzną warstwą nadkładu – odsłonięte zo-
stają przy tym lite skały lub zwierciadło wód podziemnych przy eksploatacji 
złóż częściowo zawodnionych. Gleby pod zwałowiskami zostają zasypane 
odpadami wydobywczymi, ulegają zgnieceniu i całkowitemu zniszczeniu. 
W pobliżu obszarów wydobycia dochodzić może do degradacji gleb wsku-
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tek zmian stosunków wodnych, uszkodzenia mechanicznego, zanieczyszcze-
nia odpadami czy zwiększenia ilości kamieni w wyniku robót strzałowych. 
Zmiana stosunków wodnych może mieć charakter osuszenia gleb lub ich za-
wodnienia. W przypadku osuszenia gleb obserwuje się obniżenie lub zanik 
zwierciadła wody gruntowej występującej uprzednio w profilu glebowym lub 
bliskiej strefie podprofilowej. Tereny osuszone powstają wskutek drenującego 
oddziaływania robót górniczych (Eckes i Żuławski, 1988). Osuszenie gleb po-
woduje zwiększenie grubości warstwy aeracyjnej co zakłóca dotychczasowe 
naturalne procesy i prowadzi, w szczególności w utworach piaszczystych, do 
znacznego obniżenia ich produktywności (Gołda, 2005). Zawodnienie gleb 
polega na zwiększeniu uwodnienia profilu glebowego w wyniku podniesie-
nia się poziomu wody gruntowej, obniżenia powierzchni terenu lub napły-
wu i stagnacji wody opadowej. Na skutek zawodnienia gleb zmniejsza się 
grubość warstwy aeracyjnej, w profilu glebowym powstają warunki beztle-
nowe i ograniczona zostaje możliwość rozwoju systemów korzeniowych ro-
ślin. Uszkodzenie mechaniczne gleb polega na ich nadmiernym zagęszczeniu 
i zniszczeniu struktury w wyniku zgniecenia. Do zgniecenia gleb dochodzi 
w miejscach ruchu maszyn górniczych oraz samochodów transportujących 
urobek. Znaczne zagęszczenie gleby zmienia jej dotychczasowe właściwo-
ści fizyczne, chemiczne i biologiczne i wywołuje wiele negatywnych zjawisk 
takich jak ograniczenie  wzrostu korzeni roślin czy zmniejszenie infiltracji  
i magazynowania wody opadowej, co skutkuje nasileniem zjawisk erozyjnych 
(Lipiec i Rejman, 2007). 

Do zanieczyszczenia chemicznego gleb może dojść w przypadku niepra-
widłowego stosowania materiałów wybuchowych, a także na skutek wycie-
ków paliw i olejów stosowanych w maszynach górniczych i przeróbczych. 
Roboty strzałowe powodują zanieczyszczenie gleb pyłami emitowanymi w 
czasie urabiania skał, a rozrzut odłamków skalnych powoduje zakamienienie 
gleb w pobliżu miejsc eksploatacji. Na skutek tych różnorodnych oddziały-
wań w terenie górniczym powstaje mozaika gleb o różnych profilach i zróżni-
cowanych właściwościach (Szlagowski, 1993).    

Eksploatacja surowców skalnych może oddziaływać drenująco na wody 
podziemne. Efekt taki występuje w przypadku eksploatacji kopalin z głębo-
kich wyrobisk, w których poziomy eksploatacyjne położone są poniżej po-
ziomu wód podziemnych i które na potrzeby eksploatacji muszą być odwad-
niane. Drenaż wód podziemnych prowadzić może do powstania leja depresji 
wokół wyrobiska i lokalnej zmiany reżimu wodnego gleb (Szlagowski, 1993; 
Motyka  i inni, 2003). W niektórych przypadkach, gdy w bezpośrednim są-
siedztwie znajduje się kilka wyrobisk wgłębnych, zasięg wywołanego przez 
ich odwadnianie leja depresji może być znaczny (Szlagowski i inni, 1997). 
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Wydobycie surowców skalnych może stwarzać zagrożenie dla Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), gdyż w wyniku robót górniczych 
może dojść do przerwania ciągłości warstw skalnych izolujących wody 
GZWP od wpływów zewnętrznych i zwiększyć tym samym ich ekspozycję na 
potencjalne czynniki zanieczyszczające (Szlagowski i inni, 1997). 

Eksploatacja surowców skalnych może pogarszać jakość wód płynących 
oraz podziemnych poprzez ich zanieczyszczenie substancjami chemicznymi 
lub zawiesiną wymywaną przez wody opadowe z obszaru zakładu górniczego 
(Radwanek-Bąk, 1998). Źródłem substancji zanieczyszczających wody mogą 
być chemiczne resztki materiałów wybuchowych w otworach strzałowych, a 
także resztki materiałów pędnych, olejów i smarów które w przypadku awarii 
maszyn lub ich niestarannej obsługi mogą przedostawać się do wód (Szla-
gowski, 1993). 

W czasie eksploatacji surowców skalnych emitowane są do atmosfery za-
nieczyszczenia gazowe i pyłowe. Emisja i jednych i drugich ma najczęściej 
charakter niezorganizowany. Źródłami gazów są maszyny górnicze, kotłow-
nie zakładowe oraz roboty strzałowe. Pyły emitowane są w czasie wierce-
nia otworów strzałowych, załadunku i rozładunku urobku oraz w procesach 
przeróbczych. Poważnym źródłem zanieczyszczenia pyłami jest też transport 
urobku po terenie zakładu górniczego, a także ruch samochodów klientów 
kopalni. Do emisji pyłów dochodzi też z pozbawionych okrywy roślinnej po-
wierzchni zwałowisk i wyrobisk. 

Wydobycie surowców skalnych wiąże się z emisją hałasu oraz drgań. 
Źródłem hałasu jest praca maszyn górniczych, urządzeń przeróbczych, samo-
chodów transportujących urobek i odpady wydobywcze oraz roboty strzało-
we. Emisja drgań związana jest w robotami strzałowymi oraz pracą urządzeń 
przeróbczych. Zarówno hałas jak i drgania mogą mieć charakter ciągły, okre-
sowy lub incydentalny (Brodkom, 2001). W przypadku zakładów górniczych 
eksploatujących surowce skalne najczęściej mamy do czynienia z emisją hała-
su i drgań o charakterze okresowym (eksploatacja maszyn górniczych i prze-
róbczych, ruch samochodów transportujących urobek) i incydentalnym (uru-
chamianie maszyn górniczych, załadunek urobku do maszyn przeróbczych, 
roboty strzałowe). Hałas o charakterze ciągłym występuje rzadziej np. w 
zakładach górniczych, w których urobek transportowany jest taśmociągami. 
Zasięg emitowanego hałasu poza obszarem kopalni jest z reguły niewielki (z 
wyjątkiem robót strzałowych) z uwagi na obecność naturalnych zapór takich 
jak skarpy wyrobisk i zwałowisk, natomiast wewnątrz zakładu górniczego w 
szczególności w pobliżu pracujących maszyn urabiających, ładujących, wiert-
nicach czy urządzeniach przeróbczych i sortujących poziom hałasu może  być 
znaczny.  
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Odkrywkowa eksploatacja surowców skalnych silnie oddziałuje na świat 
organizmów żywych. W początkowym okresie eksploatacji, w czasie robót 
udostępniających, jest to wpływ negatywny objawiający się zniszczeniem 
siedlisk, okrywy roślinnej i migracją zwierząt. Jednakże w późniejszym okre-
sie, na etapie eksploatacji kopaliny oraz po likwidacji zakładu górniczego czę-
sto jest to wpływ pozytywny. Eksploatacja surowców skalnych przyczynia się 
bowiem do stworzenia na relatywnie niewielkim obszarze bogactwa różno-
rodnych siedlisk, w tym siedlisk rzadkich i zagrożonych. Siedliska typowe dla 
obszarów kopalnianych to ściany skalne,  stałe i  tymczasowe zbiorniki wodne 
oraz zwałowiska odpadów górniczych. Siedliska te są zasiedlane przez różne, 
często rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Już w czasie eksploatacji, na terenie 
czynnej kopalni powstają obszary będące atrakcyjnymi siedliskami dla cen-
nych przedstawicieli fauny. Na przykład w koleinach pozostawianych przez 
ciężarówki podczas transportu urobku lub odpadów na terenie zakładu górni-
czego tworzą się oligotroficzne i płytkie zbiorniki wodne. Zbiorniki te mogą 
być wykorzystywane np. przez płazy z gatunków Bombina variegata  (kumak 
górski) czy Bufo calamita (ropucha paskówka). W ścianach kopalni mogą za-
kładać swoje gniazda ptaki z gatunków takich jak Bubo bubo (puchacz) lub 
Falco peregrinus (sokół wędrowny). Zwały odpadów pogórniczych stanowią 
atrakcyjne siedliska dla wielu gatunków roślin (Rademacher i inni, 2008). 

Ze szczególnym oddziaływaniem górnictwa skalnego na środowisko wiąże 
się użycie materiałów wybuchowych. Technika strzelnicza jest podstawowym 
sposobem urabiania skał zwięzłych. Zastosowanie materiałów wybuchowych 
w eksploatacji górniczej umożliwia uzyskiwanie znacznych ilości urobku 
o odpowiednim rozdrobnieniu, a tym samym zoptymalizowanie procesów 
wydobywczych i przeróbczych, wiąże się jednak z ujemnymi skutkami dla 
otoczenia. Zagrożenia związane z zastosowaniem materiałów wybuchowych 
obejmują: drgania parasejsmiczne, rozrzut odłamków skalnych, podmuch 
(powietrzną falę uderzeniową), zagrożenie toksycznymi gazami powybu-
chowymi, oddziaływanie na górotwór i stateczność zboczy oraz zagrożenia 
ekologiczne (Modrzejewski, 2009). Spośród wymienionych zagrożeń drgania 
parasejsmiczne są głównym niepożądanym efektem urabiania skał materia-
łami wybuchowymi. Stanowią one największe zagrożenie dla obiektów ku-
baturowych, infrastruktury i górotworu. Skutki oddziaływania drgań parasej-
smicznych mogą ujawniać się dopiero po upływie pewnego czasu zależnego 
od częstości odstrzałów. Drgania parasejsmiczne są też niekiedy uciążliwe dla 
ludzi, gdyż percepcja drgań o wyższych częstotliwościach jest znaczna (On-
derka, 1997). Zastosowanie nowoczesnych technologii strzelniczych pozwala 
zredukować zagrożenie dla obiektów kubaturowych oraz uciążliwość drgań 
parasejsmicznych dla ludzi nawet w przypadku strzelań z użyciem znacz-
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nych ładunków materiałów wybuchowych. Powietrzna fala uderzeniowa to 
najczęściej fale infrasoniczne, niesłyszalne lub słabo słyszalne dla ludzkiego 
ucha, które jednak wywołują drgania różnych przedmiotów (okien, drzwi, na-
czyń itp.) i tym samym wywołują efekty akustyczne (Onderka, 1997). 

Stosowanie materiałów wybuchowych powoduje emisje gazów i pyłów. 
Materiały wybuchowe przy detonacji nie ulegają całkowitemu rozkładowi, 
stąd też w gazach odstrzałowych występują składniki trujące takie jak tlenek 
węgla i tlenki azotu. Ilość powstających w czasie strzelania toksycznych ga-
zów zależy od składu chemicznego stosowanych materiałów wybuchowych, 
właściwości fizycznych, warunków strzelania i rodzaju opakowania (Onder-
ka, 1997). W trakcie urabiania skał materiałami wybuchowymi powstaje ga-
zowo-pyłowy obłok, który może być wyrzucany na wysokość kilkuset metrów  
i unoszony z wiatrem na znaczne odległości. Obłok taki może zawierać pyły 
w ilości od 600 mg/m3 do 5000 mg/m3, pyły te mogą być unoszone nawet na 
odległość 2 – 3 km (Szlagowski, 1993). Silne inwersje występujące w atmo-
sferze mogą powodować pozostawanie pyłów i gazów w wyrobisku górni-
czym przyczyniając się do pogorszenia jakości powietrza w kopalni.  

Zakres oddziaływania eksploatacji na poszczególne elementy środowiska 
jest zmienny i zależy od etapu działalności górniczej (udostępnienie, eksplo-
atacja, likwidacja zakładu górniczego), wydobywanej kopaliny, lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych (hydrologicznych, geologicznych i hydrogeo-
logicznych, ekologicznych) oraz stosowanej technologii wydobycia i prze-
róbki kopaliny. Udostępnienie złoża wiąże się z destrukcyjnym wpływem na 
środowisko naturalne – usunięta zostaje roślinność, gleba, powstaje nowa in-
frastruktura wydobywcza, transportowa i przeróbcza, zwiększa się emisja ga-
zów, pyłów oraz hałasu i drgań. W czasie eksploatacji złoża mogą występować 
drgania górotworu wywołane robotami strzałowymi, hałas emitowany przez 
pracujące maszyny górnicze, emisja pyłów i gazów oraz dochodzić może do 
odwodnienia terenów otaczających złoże. Po zakończonej działalności górni-
czej pozostaje przekształcona powierzchnia terenu (wyrobiska i zwałowiska), 
zmienione naturalne poziomy wód gruntowych oraz elementy infrastruktury. 
Odpowiednio zaplanowane działania rekultywacyjne mogą przyczynić się do 
zniwelowania negatywnych skutków działalności wydobywczej i przekształ-
cenia terenów pogórniczych w obiekty o wysokiej wartości przyrodniczej i/
lub gospodarczej. 
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3. Aspekty formalnoprawne rekultywacji

Pod pojęciem rekultywacji rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom 
zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodni-
czych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości 
fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie 
gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg 
(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2004 nr 121 poz. 1266 
z późniejszymi zmianami).  Rekultywacja jest pierwszym etapem naprawy te-
renów zdewastowanych działalnością górniczą i poprzedza etap zagospodaro-
wania który zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oznacza 
rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych. 

Konieczność rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z zapisów 
ustawy zasadniczej dotyczących kwestii ochrony środowiska. Zgodnie z arty-
kułem 5 Konstytucji,  Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W myśl artykułu 86 ustawy 
zasadniczej „każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Zapisy te 
wymuszają prowadzenie eksploatacji kopalin z poszanowaniem środowiska 
naturalnego i nakładają obowiązek naprawienia szkód w środowisku spowo-
dowanych działalnością górniczą. W kwestiach szczegółowych dotyczących 
odpowiedzialności za środowisko Konstytucja odsyła do innych ustaw. 

Obowiązki przedsiębiorcy górniczego związane z rekultywacją terenów 
poeksploatacyjnych zawarte są w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.
U. z 2011 nr 163 poz. 981) oraz odnośnych rozporządzeniach. Zgodnie z za-
pisami powyższych przepisów działania rekultywacyjne realizowane są na 
wszystkich etapach działalności górniczej. Przewidywany sposób likwidacji 
zakładu górniczego oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej nale-
ży określić już na etapie ubiegania się o koncesję na wydobycie kopaliny. Za-
pisy dotyczące planowanej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wyma-
gane są w projekcie zagospodarowania złoża i planie ruchu zakładu górnicze-
go. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wyma-
gań dotyczących projektów zagospodarowania złóż z dnia 24 kwietnia 2012 
r. (Dz. U. z 2012 poz. 511) nakłada obowiązek określenia przewidywanego 
sposobu likwidacji zakładu górniczego oraz przewidywanego sposobu rekul-
tywacji gruntów po działalności górniczej. Natomiast zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych 
z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 372) plan ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego powinien określać przewidywane kierunki, sposób oraz 
terminy rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji gruntów przekształconych w 
wyniku prowadzenia ruchu zakładu górniczego. 
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Pojęcie kierunku rekultywacji nie zostało zdefiniowane w przepisach 
prawnych, natomiast występuje w Polskiej Normie PN-G-07800 (Górnictwo 
odkrywkowe. Rekultywacja. Ogólne wytyczne projektowania). Norma ta de-
finiuje rekultywację zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych oraz wymienia i definiuje kierunki rekultywacji: rolny, leśny, komu-
nalny, wodny oraz specjalny. Według PN-G-07800 rekultywacja rolna polega 
na przygotowaniu gruntów do zagospodarowania rolniczego, rekultywacja 
leśna przygotowuje grunty do zagospodarowania leśnego, a rekultywacja w 
kierunku komunalnym przygotowuje grunty pod zagospodarowanie do celów 
komunalnych czyli np. pod parki, zieleńce, obiekty sportowe i wypoczyn-
kowe. Rekultywacja wodna polega na przygotowaniu terenów pod zbiorniki 
wodne oraz budowę tych zbiorników natomiast kierunek specjalny rekulty-
wacji to przygotowanie terenów pod zagospodarowanie inne niż w rekulty-
wacji rolnej, leśnej, komunalnej i wodnej. Norma ta nie określa metody wy-
boru kierunku rekultywacji i nie przedstawia żadnych zaleceń w tym zakresie. 
Zgodnie z normą ustalenie kierunku rekultywacji gruntów przekształconych 
odbywa się w fazie przygotowawczej rekultywacji na wniosek osoby praw-
nej, która wskutek działalności przemysłowej przekształciła lub przekształci 
te tereny i jest zobowiązana do ich rekultywacji. 

Ustalenie optymalnego kierunku rekultywacji oraz zakresu niezbędnych 
do tego celu prac jest kluczowe dla sukcesu procesu naprawy i uproduktyw-
nienia terenów przekształconych. Wybór właściwego kierunku rekultywacji 
powinien być wynikiem uzgodnień pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 
stronami - przedsiębiorstwem górniczym odpowiedzialnym za rekultywację, 
samorządem lokalnym będącym gospodarzem terenów na których znajdują 
się rekultywowane obiekty oraz ewentualnie innymi lokalnymi organizacjami 
i stowarzyszeniami. 

W kwestiach szczegółowych związanych z rekultywacją terenów pogórni-
czych Prawo geologiczno-górnicze (Artykuł 129) odsyła do Ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
nakłada obowiązek wykonania rekultywacji na osobę powodującą utratę albo 
ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Osoba ta jest zobowiązana do 
przeprowadzenia rekultywacji na własny koszt. Zgodnie z zapisami Ustawy 
rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje 
na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Rekultywację prowadzić 
należy na bieżąco w miarę jak grunty przekształcone w wyniku działalno-
ści przemysłowej stają się zbędne oraz zakończyć się w terminie do 5 lat od 
zaprzestania tej działalności. Organem podejmującym decyzje określające 
stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów oraz wyznacza-
jącym osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów, kierunek i termin wyko-
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nania rekultywacji jest starosta. Starosta również wydaje decyzję o uznaniu 
rekultywacji za zakończoną po zasięgnięciu opinii:

- dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – 
  w odniesieniu do działalności górniczej;
- dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku 

narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kie-
runku rekultywacji;

-  wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Nadzór i kontrolę nad pracami rekultywacyjnymi sprawują Minister Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej, Minister Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa, marszałek województwa, starosta powiatowy 
oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (art. 26). Osoby te 
są uprawnione do wstępu na grunt i teren zakładu przemysłowego, wglądu 
do dokumentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów, żądania wyjaśnień i 
zasięgania informacji, a także pobierania próbek gleby lub roślin do analizy. 
Kontrola obejmuje m. in. wykonanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i 
zdegradowanych oraz przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi 
oraz innym zjawiskom powodującym trwałe pogarszanie wartości użytkowej 
gruntów. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na 
sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z 
dokumentacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza wymagań technicznych 
oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zakoń-
czenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania działalności przemysło-
wej. W razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w odpo-
wiednim terminie okresie stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200% od 
dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona.

W przypadku prac rekultywacyjnych wyrobisk kontrolę sprawuje dyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego. 

Prowadzenie prac związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem w kie-
runku wodnym wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo wodne (Dz.U. 
z 2012 r. nr 0, poz. 145). Ustawa ta reguluje gospodarowanie wodami, kształ-
towanie i ochronę zasobów wodnych, określa zasady korzystania z wód oraz 
zarządzania zasobami wodnymi. Przepisy tej ustawy odnoszące się do wód 
stojących stosuje się także do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu 
powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami (artykuł 
5). Wodami takimi są np. wody wypełniające wyrobiska po eksploatacji su-
rowców skalnych.  Prawo wodne nakłada obowiązek uzyskiwania pozwoleń 
wodnoprawnych m.in. w przypadku szczególnego korzystania z wód, regu-
lacji wód, zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód 
oraz wykonywania urządzeń wodnych. W trakcie realizacji robót rekultywa-
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cyjnych na terenach po odkrywkowej eksploatacji kopalin konieczne może 
być uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, odbudowę, rozbu-
dowę, przebudowę, rozbiórkę względnie likwidację urządzeń wodnych. Pod 
pojęciem urządzeń wodnych rozumie się  urządzenia służące kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich do których zalicza się między in-
nymi wykonywane w ramach prac rekultywacyjnych zbiorniki wodne, rowy, 
nabrzeża i kąpieliska. W przypadku gdy rekultywowane obiekty zlokalizowa-
ne są na obszarach położonych w pobliżu wód płynących, konieczne może 
być uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zmianę ukształtowania terenu 
na gruntach przylegających do wód, który ma wpływ na warunki przepły-
wu wody. Natomiast jeśli rekultywowane obiekty znajdują się na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią wymagane jest uzyskanie zgody dyrek-
tora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na odstępstwo od zakazu wy-
konywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budow-
lanych,

- sadzenia drzew lub krzewów,
- zmiany ukształtowania terenu oraz wykonywania innych robót. 
Do prac związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem odnosić się 

mogą także przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.). Prowadzenie robót polegających na regulacji wód, 
robót melioracyjnych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki 
wodne, na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, w szczegól-
ności na terenach, na których występują skupiska roślinności o szczególnej 
wartości przyrodniczej, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, 
terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chro-
nionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i 
innych organizmów wodnych, wymaga uzyskania decyzji regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia takich robót 
(art. 118 ust. 1). 

W przypadku gdy prace rekultywacyjne związane są z prowadzeniem ro-
bót budowlanych lub wykonywaniem obiektu budowlanego, zastosowanie 
znajdują przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.). 
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4. Metody wyboru kierunku rekultywacji

Pojęcie kierunek rekultywacji określa przyszły sposób użytkowania tere-
nów poprzemysłowych (pogórniczych). Podstawowe kierunki rekultywacji 
definiuje norma PN-G-07800, są to kierunek rolny, leśny, komunalny, wodny 
oraz specjalny. W literaturze fachowej istnieje jednak szereg innych, bardziej 
rozbudowanych klasyfikacji kierunków rekultywacji oraz metod wyboru kie-
runku rekultywacji i uproduktywnienia gruntów przekształconych działalnoś-
cią górniczą.  

4.1 Metoda Cymermana

Cymerman (1988) wymienia sześć głównych kierunków rekultywacji: 

− Kierunek rolniczy, polegający na przygotowaniu obszaru zdewasto-
wanego do użytkowania rolniczego tj. przekształcenie go w grunty 
orne, pastwiska lub inne uprawy. 

− Kierunek leśny polegający na przygotowaniu terenów poeksploata-
cyjnych do zagospodarowania leśnego.

− Kierunek rybacki, polegający na przekształceniu płytkich zbiorników 
poeksploatacyjnych w stawy rybne.  

− Kierunek infrastrukturowy, mający na celu przygotowanie terenu 
poeksploatacyjnego pod budownictwo mieszkaniowe, gospodarcze 
lub inne. 

− Kierunek rekreacyjny, polegający na przystosowaniu terenów poeks-
ploatacyjnych do pełnienia funkcji rekreacyjnych (np. zbiorniki wod-
ne do uprawiania sportów).  

− Kierunek melioracyjny, którego realizacja ma na celu poprawienie 
warunków wilgotnościowych na terenach sąsiadujących z rekultywo-
wanym nieużytkiem.  

O wyborze kierunku rekultywacji według Cymermana decydują: 

1. Sposób dotychczasowego użytkowania terenu

2. Czynniki przyrodnicze otaczającego terenu takie jak:
- położenie geograficzne i uwarunkowania fizjograficzne
- warunki klimatyczne oraz mikroklimatyczne
- charakter i jakość użytków występujących w otoczeniu
- warunki hydrologiczne
- warunki glebowe
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3. Czynniki społeczno-gospodarcze takie jak:

- sposób przyszłego wykorzystania terenu
- struktura agrarna
- stopień uzbrojenia terenu
- ludność i zatrudnienie

4. Czynniki techniczno-ekonomiczne określające ewentualne koszty i korzy-
ści oraz możliwości techniczne wykonania określonego projektu 

Wybór kierunku rekultywacji następuje po wykonaniu analizy głównych 
czynników umożliwiających lub ograniczających możliwość zagospodaro-
wania terenów po rekultywacji w określonym celu. Do głównych czynników 
należą: 

- Ukształtowanie pionowe
- Pokrycie roślinnością
- Rodzaj gruntów otaczających i powierzchnia obszaru nieproduktywnego
- Stosunki wodne
- Skład granulometryczny rekultywowanego gruntu

W wyborze kierunku rekultywacji można posłużyć się tabelami sporzą-
dzonymi przez Cymermana (1988) – tabelą wyboru kierunku uproduktyw-
nienia (Tabela 4.1) oraz tabelą punktów priorytetowych (Tabela 4.2). W ta-
beli wyboru kierunku uproduktywnienia poszczególne wiersze odpowiadają 
poszczególnym wariantom cech, a kolumny określają kierunki rekultywacji. 
W polu na przecięciu kolumny z wierszem  podany jest stopień przydatności 
określonej cechy dla odpowiedniego kierunku rekultywacji. Wyszczególnio-
nych zostało sześć stopni:

1. Cecha sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu dużym: + 3
2. Cecha sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu średnim: + 2
3. Cecha sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu małym: + 1
4. Cecha nie sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu małym: - 1
5. Cecha nie sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu średnim: - 2
6. Cecha nie sprzyja określonemu kierunkowi rekultywacji w stopniu dużym: - 3

Tabela punktów priorytetowych zawiera dodatkowe punkty które należy 
przyznaje się kierunkom preferowanym w oparciu o kryteria ekonomiczne. 

Wyboru kierunku rekultywacji dokonuje się sumując dla poszczególnych 
kierunków rekultywacji wyniki z tabeli 4.1 i 4.2 i tworząc zbiorczą ocenę 
w formie tabeli 4.3. Kierunek rekultywacji, który uzyskał największą liczbę 
punktów jest kierunkiem preferowanym.
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Tabela 4.1 Tabela wyboru kierunku uproduktywnienia (Cymerman, 1988).

Określone cechy Kierunki uproduktywnienia

rolniczy leśny

ry
ba

ck
i

in
fra

st
ru

kt
ur

ow
y 

rekreacyjny meliora-
cyjny

r ł ps iglasty liścia-
sty

mie-
szany wodny space-

rowy
hy-
dro fito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Położenie w 
stosunku do 
poziomu gruntów 
otaczających i 
wielkości odchy-
lenia

Nadpozio-
mowe

małe < 5m +1 +1 +2 +2 +2 +2 -3 +1 -3 +2 -2 +1
średnie 
5-10 m +1 -2 +1 +2 +2 +2 -3 -1 -3 +1 -3 +1

duże> 
10m -2 -2 +1 +2 +1 +2 -3 -1 -3 +1 -3 -1

Poziomowe +3 +2 +2 +2 +1 +2 -1 +2 -2 +1 -1 +1

Podpozio-
mowe

małe < 5m +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Średnie

5-10 m
-2 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -2 +2 -1 +2 +1

duże> 
10m -2 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -2 +2 -1 +2 -1

Mieszane

małe < 5m +1 +1 +2 +2 +2 +1 -1 +2 -1 +1 +1 
-1 +1

Średnie

5-10 m
-1 -1 +1 +2 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1

duże> 
10m -2 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -2 -1 +1 -1 -1

Zboczowe -1 -1 +2 +2 +2 +2 -3 -1 -3 +1 -2 +1
Pokrycie roślin-
nością drzewia-
stą

Zerowe +3 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 -1
Punktowe +2 +2 +2 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1
Plamowe -1 +1 +1 +2 +2 +2 -1 -1 -1 +1 -1 +1
Całkowite -3 -2 -2 +2 +2 +3 -2 -2 -2 +1 -2 +1

Pokrycie roślin-
nością zieloną

Zerowe nagie +1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1 -1 +1 +1
Częściowe zaziele-
nione +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 

-1 +1 +1 +1 +1 +1

Całkowicie zadrze-
wione + +2 +3 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1

Rodzaj użytków 
otaczających i 
powierzchnie 
obszaru niepro-
duktywnego

R
< 0,5 ha +3 +1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1
> 0,5 ha +3 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1

Ł
< 0,5 ha -1 +3 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1
> 0,5 ha -1 +3 +2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 +1 +1

Ps
< 0,5 ha +1 +1 +3 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 +1
> 0,5 ha -1 +1 +3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1

Ls
< 0,5 ha -2 -1 -1 +2 +3 +3 -2 -1 -1 +1 -1 -1
> 0,5 ha -1 -1 +1 +2 +3 +3 -1 -1 -1 +2 -1 -1

B

< 0,5 ha +1 
-1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +2 +1 +1 -1 -1

> 0,5 ha +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +2 +1 +1 -1 -1
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Tabela 4.1 C.d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stosunki 
wodne

Tereny 
całkowi-
cie pokry-
te wodą

zbiornik 
płytki do 
1 m

-3 -2 -2 -1 -2 -2 +2 -3 +2 -2 +1 -2

zbiornik 
średni 
głęboki od 
1 do 5 m

-3 -3 -3 -3 -3 -3 +3 -3 +3 -3 +2 -2

zbiornik 
głęboki 
>5 m

-3 -3 -3 -3 -3 -3 +2 -3 +3 -3 +1 -3

Tereny 
w części 
pokryte 
wodą

tereny 
zalane -3 -2 -2 -3 -2 -2 +2 -3 +2 -1 +1 -2

tereny 
zalane -2 -1 -2 -3 -1 -1 +1 -2 +1 +1 

-1 +1 -1

tereny 
zalane -2 +1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 +1 +1 +1 -1

Teren zabagniony -2 +1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 +1 -2 +1 +1
Teren o właściwych 
warunkach wodnych +3 +3 +3 +1 +1 +1 -1 +1 -2 +1 -2 -1

Teren suchy +1 -2 -1 +2 -1 +1 -3 +2 -2 +2 -2 +1
Skład me-
chaniczny

Utwory 
pocho-
dzenia 
geolo-
gicznego

rumoszowe 
i kamieni-
ste

-3 -3 -2 +1 -1 +1 -2 +1 -3 +1 -3 -1

żwirowe -2 -2 -1 +2 -1 +1 -1 +1 -2 +1 -2 +1
piaszczyste

-1 -1 -1 +3 +1 +1 -1 +2 -1 +2 -1 +1

gliniaste i 
iłowe +3 +2 +2 -1 +2 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1

pyłowe +3 +2 +2 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
torfowe -1 +3 +1 -2 +1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 +1

Utwory 
pocho-
dzenia 
sztucz-
nego

gruzowiska
-2 -2 -1 +1 +2 +1 -2 +1 -2 -1 -2 -1

materiały 
utwardzają-
ce drogę

-2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 +1 -2 -1 -2 -1

odpady 
komunalne +1 -1 +1 +1 +1 -2 -3 -1 -2 -2 -2 +1

odpady 
przemysło-
we

-2 -2 -2 +1 +1 +1 -2 -1 -2 -1 -2 +1
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Tabela 4.2  Liczba punktów priorytetowych na poszczególne kierunki uproduktywnienia 
(Cymerman, 1988).

Kierunki uproduktywnienia Liczba punktów priorytetowych
Rolniczy grunty orne 6

pastwiska 4
łąki 4

Leśny iglasty 3
liściasty 3

mieszany 4
Rybacki 2

Infrastrukturowy 1
Rekreacyjny „wodny” 0

„spacerowy” 0
Melioracyjny hydromelioracyjny 0

fitomelioracyjny 0

Tabela 4.3 Tabela wyboru kierunku uproduktywnienia (Cymerman, 1988).

Liczba punk-
tów za

Kierunki uproduktywnienia

rolnicze leśne rybacki Infra-
struk-
turowy

rekreacyjne meliora-
cyjne

r ps ł iglasty liścia-
sty

miesza-
ny

wodny space-
rowy

hydro fito

1 Ukształ-
towanie 
pionowe

2 Pokrycie 
roślinnoś-
cią drze-
wiastą

3 Pokrycie 
roślinnoś-
cią zielną

4 Rodzaj 
gruntów 
otaczają-

cych
5 Stosunki 

wodne
6 Uziarnie-

nie mate-
riału two-
rzącego

7 Priorytet 
gospodar-

czy
Razem
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Metoda wyboru kierunku rekultywacji według Cymermana jest metodą 
prostą, jednakże punktacja służąca do wyboru kierunku rekultywacji stworzo-
na została w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i odzwierciedla ów-
czesne preferencje. Przykładowo największą liczbę punktów priorytetowych 
przyznano rekultywacji w kierunku rolnym co w dzisiejszych czasach i w 
odniesieniu np. do terenów po eksploatacji surowców skalnych nie zawsze 
jest słuszne. Metoda ta nadal może być stosowana przy wyborze kierunku 
rekultywacji, jednakże korekty i uzupełnienia wymaga tabela punktów prio-
rytetowych, która jest w dużej mierze nieaktualna.

4.2 Metoda Malewskiego

Malewski (1998) wyróżnia sześć głównych kierunków rekultywacji: 

− przyrodniczy (zwiększający zasoby przyrody ożywionej, tworzenie 
nisz ekologicznych),

− rekreacyjno-turystyczny (place zabaw, boiska, amfiteatry, ogrody 
działkowe),

− rolniczy, 
− leśny, 
− wodny (zbiorniki retencyjne, baseny kąpielowe, stawy rybne),
− przemysłowy (składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych, 

poeksploatacyjnych, przeróbczych).

W zaproponowanej systematyce kierunków rekultywacji pojawia się kie-
runek przyrodniczy, nie uwzględniony w normie PN-G-07800, ani w klasy-
fikacji Cymermana. Kierunek ten może mieć duże znaczenie w rekultywacji 
obszarów przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji surowców 
skalnych, gdyż w licznych pracach wykazano, że tereny te mogą odgrywać 
ważną rolę w kształtowaniu lokalnej bioróżnorodności i pełnić ważne funkcje 
ekologiczne (Sarosiek, 1999; Kwiatkowski, 1999; Rostański, 2003; Barga-
Więcławska, 2003; Bzdon, 2010; Baszczyńska i Kaźmierczak, 2011).

Preferencje dotyczące kierunku rekultywacji są często inne dla władz sa-
morządowych, społeczności i organizacji lokalnych, a inne dla przedsiębiorcy 
górniczego (Malewski, 1998). Przykładowo, Kaźmierczak i Malewski (2003) 
stwierdzili, że w aglomeracji wrocławskiej w 45% procentach przypadków 
występowała rozbieżność pomiędzy gminami a przedsiębiorcami górniczy-
mi odnośnie preferencji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów poeksploatacyjnych. Priorytety gminy są wypadkową polityki zarządu, 
rady, opinii publicznej oraz różnych grup interesów i organizacji działających 
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na obszarze gminy. Priorytetem kopalni najczęściej jest minimalizacja za-
kresu i kosztów rekultywacji. Z uwagi na różnice w preferencjach dotyczą-
cych wyboru kierunku rekultywacji pomiędzy najbardziej zainteresowanymi 
stronami Malewski (1998) proponuje podejście eksperckie. Zaproponowana 
metoda podobnie jak metoda Cymermana bazuje na ocenie punktowej możli-
wych wariantów rekultywacji. W metodzie tej eksperci działający z poziomu 
powiatu lub regionu, ale zorientowani w lokalnych uwarunkowaniach doty-
czących rekultywowanego obiektu oceniają preferencje kopalni, władz lokal-
nych oraz ewentualnie innych zainteresowanych stron, a ich oceny wyrażane 
są liczbowo w dowolnej skali (np. -1 do +1), przy czym wartość najwyższa 
przypisywana jest kierunkowi najbardziej preferowanemu. Metoda polega na 
ilościowym określeniu skutków preferencji odnośnie kierunku rekultywacji 
wyrażonych przez każdą z zainteresowanych stron dla zasobów lokalnego 
środowiska. Wynik takiej oceny wyraża się wzorem: 

W = E*P

gdzie  W =[w]j,j = 1,2… wynik W wyboru k- polityki na wartość środowiska 
w określonych komponentach

E = [[e]i,j = 1,2 …. – macierz ocen eksperta (-1(eij)1). Wartość eij 
określa ilościowy (w skali -1 do +1) wpływ wyboru i-kierunku (rol-
ny, leśny, inny) na j-komponent środowiska (np. zasoby leśne, rolne, 
wodne, przyrodnicze, gospodarkę). 

P = [p]i,k = 1,2…..- wektor preferencji k-uczestnika procesu (pole-
ga na przypisaniu wag jednostkowych lub procentowych określonym 
kierunkom w taki sposób aby suma wag wyniosła 1 lub 100%).

Po wykonaniu obliczeń dla wszystkich rozpatrywanych wariantów rekulty-
wacji i zagospodarowania kierunek o najwyższej liczbie W uznawany jest za 
preferowany. 

4.3 Metoda Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)  

Najbardziej rozbudowany system klasyfikacji kierunków rekultywacji za-
prezentowała Ostręga (2004). Autorka wyróżnia kierunki ogólne oraz kierunki 
szczegółowe i funkcje. Zaproponowana systematyka kierunków rekultywacji 
uwzględnia różnorodne sposoby rekultywacji terenów pogórniczych (Tabela 
4.4).
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Tabela 4.4 Ogólne i szczegółowe kierunki rekultywacji (Ostręga, 2004).

Kierunki ogólne Kierunki szczegółowe, funkcje 
Kulturowy dydaktyczny: ścieżki tematyczne, sale koncertowo-konfe-

rencyjne, laboratoria 
kontemplacyjny: parki pamięci, miejsca pamięci 
artystyczny: muzea przemysłu, ekspozycje, sale wysta-
wowe i koncertowe, galerie, teatry, sceny, kina itp. 

Przyrodniczy ochronny: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ob-
szary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochro-
na gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, zadarnienie, za-
krzewienie, zazielenienie 

Leśny lasy ochronne, lasy gospodarcze
zadrzewienia o charakterze estetycznym, parkowym, kra-
jobrazowym

Wodny rekreacja: kąpieliska, sporty wodne 
gospodarczy: zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody pitnej 

Gospodarczy budownictwo mieszkaniowe, campusy, bazy turystyczno-
hotelowe, garaże 
parki przemysłowe 
usługi: inkubatory przedsiębiorczości, magazyny, sklepy, 
hurtownie, parkingi 
składowiska odpadów 

Rekreacyjny obiekty sportowe np. stoki narciarskie, tory saneczkowe, 
trasy turystyczne, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki 
zdrowotne, place zabaw, parki rozrywki, ośrodki sportów 
ekstremalnych, skate-parki 

Rolniczy hodowla 
uprawy: grunty orne, sady, łąki, pastwiska, ogrody dział-
kowe 

W celu wyboru optymalnego kierunku rekultywacji zaproponowane zosta-
ło zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego. Analityczny Proces 
Hierarchiczny (ang. Analytic Hierarchy Process – AHP) jest metodą heury-
styczną stworzoną przez Saaty’ego (2001) w celu ułatwienia dokonywania 
optymalnych wyborów w przypadku wielokryterialnych problemów decy-
zyjnych. W metodzie AHP skomplikowane, wielokryterialne problemy redu-
kowane są do serii porównań parami, których dokonują eksperci w drodze 
indywidualnych wywiadów lub w czasie grupowego spotkania połączonego 
z dyskusją nad możliwymi rozwiązaniami. Pozwala to na liczbowe wyraże-
nie wagi analizowanych elementów. Metoda AHP umożliwia uwzględnienie 
opinii szerokiej grupy zainteresowanych stron, a równocześnie eliminuje pro-
pozycje skrajne. 
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AHP jest metodą wieloetapową. W pierwszym etapie  następuje ogólne 
zdefiniowanie problemu, sprecyzowanie celu nadrzędnego oraz czynników 
głównych i cząstkowych, mających wpływ na sposób jego rozwiązania.  
W drugim etapie następuje skonstruowanie wielopoziomowej struktury hie-
rarchicznej na którą składają się: cel nadrzędny, kryteria główne, kryteria 
cząstkowe (atrybuty) oraz analizowane warianty (Rysunek 4.1). Umożliwia to 
skupienie się na niewielkiej liczbie elementów na każdym poziomie. Ilość ele-
mentów na danym poziomie (n) nie powinna przekraczać 7 ± 2. Przekroczenie 
tej liczby może skutkować niekonsekwencją porównań (Saaty, 2001), gdyż 
jak stwierdzono w badaniach psychologicznych, człowiek może bez pomyłki 
porównać jednocześnie 7 ± 2 obiektów (Adamus i Szara, 2000). 

Rysunek 4.1  Schemat ogólnej struktury hierarchicznej (Ostręga, 2004).

W trzecim etapie analizy metodą AHP następuje wyznaczenie macierzy 
porównań elementów modelu hierarchicznego i określenie ich wag. Poszcze-
gólne elementy modelu hierarchicznego, tj. kryteria główne, cząstkowe oraz  
warianty, znajdujące się na kolejnych poziomach struktury hierarchicznej 
oceniane są poprzez porównania parami – każdy z każdym. Porównania par 
elementów na danym poziomie modelu hierarchicznego dokonywane są w 
odniesieniu do kryterium znajdującego się na poziomie bezpośrednio wyż-
szym. Porównań dokonuje grupa wybranych ekspertów na podstawie swoich 
własnych doświadczeń. Etap czwarty procesu to obliczenie wektora prioryte-
tów analizowanych elementów. Wyraża on oceny analizowanych kryteriów  
i wariantów ze względu na cel nadrzędny a jego składowe określają stopień w 
jakim elementy niższego poziomu posiadają cechę zdefiniowaną na poziomie 
wyższym. W etapie piątym następuje sprawdzenie zgodności porównań dla 
całej struktury hierarchicznej poprzez obliczenie współczynnika konsekwen-
cji. Końcowym elementem procesu jest synteza ocen przedstawiająca wyni-
ki końcowe w postaci priorytetów policzonych dla wariantów decyzyjnych. 
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Wartości priorytetów stanowią podstawę uporządkowania zbioru wariantów i 
przy czym na wariant najlepszy uznaje się ten który uzyskał najwyższą war-
tość priorytetu. 

Metoda AHP może być stosowana do rozwiązywania rozmaitych proble-
mów decyzyjnych, jednym z jej zastosowań może być określenie optymalne-
go sposobu zagospodarowania obszarów pogórniczych. Model hierarchiczny 
rozwiązania takiego problemu przedstawia Rysunek 4.2 (Ostręga, 2004).  

Rysunek 4.2 Hierarchiczny model decyzyjny wyboru optymalnego sposobu zagospo-
darowania rejonu poeksploatacyjnego (według Ostręga, 2004). 

4.4 Ogólne zasady wyboru kierunku rekultywacji 

Omówione w poprzednich rozdziałach systematyki kierunków rekulty-
wacji oraz metody ich wyboru obarczone są pewnymi niedoskonałościami. 
Systematyka kierunków zaproponowana przez Cymermana nie uwzględnia 
kierunku określonego przez Malewskiego i Ostręgę jako kierunek „przyrodni-
czy” czyli wykorzystania obiektów pogórniczych w celu zwiększenia lokalnej 
bioróżnorodności i stworzenia w nich nisz ekologicznych i siedlisk dla rzad-
kich gatunków flory i fauny. Tymczasem właściwości terenów przekształco-
nych przez górnictwo surowców skalnych powodują, że często właśnie takie 
ich wykorzystanie jest najrozsądniejsze i korzystne zarówno dla przedsiębior-
cy górniczego, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. W przypadku 
metody wyboru zaproponowanej przez Cymermana wyraźnie można zauwa-
żyć nieaktualność stosowanej punktacji zwłaszcza w tabeli punktów prioryte-
towych. Zaproponowana punktacja jest odzwierciedleniem preferencji odnoś-
nie kierunku rekultywacji jakie obowiązywały w latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Z kolei zastosowane przez Malewskiego i Ostręgę określenie „kieru-
nek przyrodniczy” jest nieścisłe, gdyż zarówno kierunek leśny jak i rolny są 
również kierunkami przyrodniczymi – celem rekultywacji w tych kierunkach 
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jest tak naprawdę odtworzenie ekosystemów leśnych oraz agroekosystemów 
(Krzaklewski, 2005). Lepszym określeniem wydaje się zatem „kierunek eko-
logiczny” gdyż lepiej oddaje przeznaczenie tak zrekultywowanych obszarów. 
Zaproponowane przez tych autorów eksperckie metody wyboru kierunku re-
kultywacji są metodami nie do końca obiektywnymi. Uzyskany wynik w du-
żej mierze uzależniony jest od preferencji ekspertów wypełniających ankiety 
i dokonujących porównań i ocen. Omówione wyżej trzy metody wyboru kie-
runku rekultywacji mogą służyć zatem jako narzędzia pomocnicze w procesie 
decyzyjnym, jednak żadna z nich nie powinna być stosowana bezkrytycznie. 

Wyboru kierunku rekultywacji można dokonać również bez stosowania 
skomplikowanych metod decyzyjnych a jedynie bazując na analizie czynni-
ków warunkujących wybór kierunku rekultywacji. Zasady racjonalnego wy-
boru kierunku rekultywacji sformułowali np. Gołda (2005) i Paulo (2008). 
Gołda (2005) proponuje wybór kierunku rekultywacji terenów pogórniczych 
oprzeć na analizie czynników zewnętrznych charakteryzujących otoczenie re-
kultywowanego obszaru oraz czynników wewnętrznych czyli cech przezna-
czonego do rekultywacji obszaru. Do najważniejszych czynników zewnętrz-
nych należą:

- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), 
które narzucają koncepcję wykorzystania przestrzeni i z którymi wybra-
ny kierunek rekultywacji musi być zgodny,

- uwarunkowania społeczno-gospodarcze otoczenia obiektu, np. sposób 
użytkowania terenów otaczających nieużytek, struktura ludności, poziom 
zatrudnienia,

- uwarunkowania przyrodnicze np. warunki klimatyczne, hydrologiczne  
i hydrogeologiczne, glebowe, występowanie określonych gatunków fau-
ny lub flory,

Uwzględnienie szerokiego wachlarza czynników zewnętrznych umożliwia 
wybór optymalnego kierunku rekultywacji oraz pozwala na lepsze dostoso-
wanie zabiegów naprawczych do lokalnych warunków. 

Do czynników wewnętrznych należą cechy samego obiektu takie jak jego 
geometria, rzeźba i stosunki wodne oraz właściwości utworów budujących 
zewnętrzną warstwę. Geometria obiektu, czyli kształt zwałowiska lub wy-
robiska decyduje o walorach krajobrazowych oraz o możliwości pełnienia 
określonych funkcji. Prawidłowe kształtowanie obiektu od początku jego po-
wstawania jest bardzo ważne, gdyż późniejsza przebudowa może być niemoż-
liwa ze względów technicznych lub finansowych. Uwzględnienie przyszłych 
funkcji obiektu już na etapie prac górniczych może znacząco obniżyć nakłady 
konieczne do jego rekultywacji. 
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Właściwości utworów budujących zewnętrzną warstwę tworzonego obiek-
tu przy przyrodniczym zagospodarowaniu rekultywowanego decydują o moż-
liwości wzrostu wprowadzanej roślinności oraz jakości tworzących się gleb. 
Pod pojęciem właściwości utworów rozumie się szereg cech fizycznych i che-
micznych gruntu takich jak uziarnienie, struktura, gęstość właściwa, gęstość 
objętościowa, zdolności sorpcyjne, odczyn, zawartość składników odżyw-
czych dla roślin czy zawartość substancji toksycznych. Od właściwości grun-
tów w dużej mierze zależą właściwości odtwarzanego siedliska. Dokładne 
określenie właściwości utworów budujących wierzchnią warstwę nieużytku 
jest więc niezbędne dla prawidłowego wyboru kierunku rekultywacji. 

Według Paulo (2008) celem wyboru kierunku rekultywacji obszarów 
przekształconych przez górnictwo surowców skalnych, jest zaprojektowanie 
użytkowania terenów pogórniczych odpowiednio do uwarunkowań przyrod-
niczych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu rekultywowanego obiek-
tu. Zaproponowana metodyka zawiera cztery etapy. W pierwszym etapie do-
konywana jest analiza cech społecznych i gospodarczych otoczenia, obecnego 
użytkowania terenu, przyrostu ludności i planów rozwoju gospodarczego. W 
etapie drugim wykonuje się wstępną analizę środowiska przyrodniczego w 
celu wykrycia ewentualnych przeszkód dla zaplanowanego zagospodarowa-
nia. Etap trzeci polega na wprowadzeniu  niezbędnych poprawek i uzupełnień 
do wstępnych planów zagospodarowania obszarów pogórniczych. Wreszcie 
w czwartym etapie następuje analiza czynników ekonomicznych oraz wybór 
jednego z planów alternatywnych. 

Przedstawione wyżej metody nie wyczerpują oczywiście tematu metody-
ki wyboru kierunku rekultywacji. Wśród innych możliwych do zastosowania 
metod wymienić można metodę burzy mózgów (brainstorming) przy udziale 
kilku ekspertów albo metodę „warsztatów przyszłości” polegającą na zaanga-
żowaniu w wybór kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenów poeks-
ploatacyjnych przedstawicieli lokalnej społeczności. 

5. Uwarunkowania przyrodnicze, społeczne  
i ekonomiczne rekultywacji obszarów przekształconych 
przez górnictwo surowców skalnych 

Wybór kierunku rekultywacji, szczegółowych rozwiązań naprawczych 
oraz dobór metod rekultywacji wymagają dokonania analizy szeregu uwarun-
kowań przyrodniczych, społeczno-gospodarczych oraz ekonomicznych zwią-
zanych bezpośrednio z rekultywowanym obiektem bądź z jego otoczeniem. 
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5.1 Uwarunkowania przyrodnicze
 
5.1.1 Geometria obiektów 
Geometria obiektów należy do czynników wewnętrznych, związanych 

bezpośrednio z rekultywowanym obszarem. W górnictwie skalnym rozróżnić 
można dwie grupy obiektów: wyrobiska związane z wydobyciem surowców 
okruchowych i ilastych oraz tereny eksploatacji surowców zwięzłych obejmu-
jące wyrobiska (kamieniołomy) oraz zwałowiska nadkładu i odpadów  wydo-
bywczych. Wyrobiska po surowcach okruchowych i ilastych mają najczęściej 
formę wgłębną. Ukształtowanie wyrobiska uzależnione jest od cech struktu-
ralno-teksturalnych górotworu, formy zalegania złoża w górotworze, kształtu 
złoża oraz sposobu prowadzenia eksploatacji (Sroga i inni, 1998). Wymiary  
i parametry wyrobisk po eksploatacji surowców okruchowych i ilastych moż-
na przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków dostosować do wy-
magań preferowanego kierunku rekultywacji. 

W przypadku wyrobisk po surowcach zwięzłych wyróżnia się kamienio-
łomy stokowe, wgłębne, stokowo-wgłębne, wierzchowinowe i wierzchowi-
nowo-wgłębne (Chwastek i inni, 1998). Wyrobiska stokowe oraz stokowo-
wgłębne powstają wskutek eksploatacji stoku wzniesienia lub doliny (rys. 
5.1). Ich ukształtowanie jest z reguły niekorzystne dla zagospodarowania 
rolniczego czy leśnego, lecz obiekty takie po zakończeniu eksploatacji mogą 
stać się miejscami atrakcyjnymi dla rekreacji i turystyki (Chwastek i inni, 
1998) oraz stanowić ważne nisze ekologiczne przyczyniając się do zwięk-
szenia bioróżnorodności na danym obszarze (Brodkom, 2001; Rademacher  
i inni, 2008). Wyrobiska wierzchowinowe powstają w wyniku eksploatacji od 
wierzchołka wzgórza (rys 5.1). W wyniku takiej eksploatacji powstaje obszar 
niewiele wyniesiony ponad otaczający teren lub też wyrobisko wgłębne w 
postaci krateru. Są to z reguły obiekty suche stąd też mogą być wykorzystane 
jako miejsca lokalizacji obiektów uciążliwych lub służyć jako składowiska 
odpadów. Sprzyja temu ich ukształtowanie w formie krateru ograniczające 
oddziaływanie takich obiektów na otoczenie. 
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Rysunek 5.1 Typy i formy wyrobisk towarzyszących eksploatacji surowców skalnych 
(Chwastek, 1976). A – odkrywka wgłębna, B – odkrywka stokowo-wgłębna, C – od-
krywka stokowa, D – odkrywka wierzchowinowa, E – odkrywka wierzchowinowo-
wgłębna.
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Ważną cechą decydującą o możliwościach rekultywacji wyrobisk i zwało-
wisk jest nachylenie ich zboczy. Z reguły w chwili zamykania zakładów gór-
niczych nachylenie zboczy jest zbyt strome i wymagane jest ich złagodzenie. 
Dla zagospodarowania rolniczego wymagane jest nachylenie mniejsze niż 15° 
(około 1:4), uprawy leśne zakładać można przy znacznie większym nachyle-
niu, wynoszącym nawet 30° – 35° (około 1 : 1,5) (Paulo, 2008). Według Eckes 
i innych (2009) dla rekultywacji leśnej dopuszczalne jest nachylenie skarp 
osiągające nawet 60° (1:0,6). Pamiętać jednak należy, że strome zbocza nara-
żone są na procesy erozyjne, osuwiska oraz zmywanie i spełzywanie pokry-
wy glebowej, ponadto prace zalesieniowe na stromych zboczach są również 
utrudnione.  W przypadku kamieniołomów nachylenie zboczy wyrobisk jest z 
reguły znaczne (niekiedy dochodzi nawet do 90°) co w praktyce wyklucza re-
kultywację rolną. Bardzo duże nachylenie ścian wyrobisk jest również znacz-
nym utrudnieniem dla rekultywacji leśnej, powodującym, że obiekty te klasy-
fikuje się jako specjalnie trudne i bardzo trudne do rekultywacji (Krzaklew-
ski, 1988). W przypadku wyboru rekultywacji leśnej bardzo strome zbocza 
powinny zostać złagodzone w celu umożliwienia wprowadzenia roślinności  
i odtworzenia gleby. Złagodzenie zboczy nie zawsze jest jednak możliwe, 
gdyż wymaga zajmowania znacznych powierzchni oraz poniesienia dodat-
kowych, znacznych kosztów. W takich przypadkach należy zrezygnować z 
rekultywacji leśnej i wybrać alternatywny kierunek rekultywacji. 

W zakładach górniczych wydobywających surowce zwięzłe często oprócz 
wyrobiska elementem wymagającym rekultywacji jest także zwałowisko 
nadkładu. Rozmiary zwałowisk w kamieniołomach są z reguły niewielkie, 
co wynika z małej grubości nadkładu. Oprócz materiału nadkładowego zwa-
łowane są na nim również odpady z przeróbki kopaliny głównej, oraz ewen-
tualnie przerosty złożowe.  Zwałowiska przy kamieniołomach charakteryzują 
się często stromym nachyleniem zboczy, co powoduje, że rekultywowane są 
najczęściej w kierunku leśnym. 

Ukształtowanie obszarów zdewastowanych działalnością górniczą jest 
jednym z najważniejszych czynników decydujących o trudności rekultywacji 
i możliwości wprowadzenia roślinności na obszary rekultywowane. Stąd też 
w klasyfikacji terenów rekultywowanych stworzonej przez Tadeusza Skawi-
nę uwzględnia się rzeźbę terenu charakteryzowaną przez wysokość obiektów  
i nachylenia stoków (Eckes i inni, 2009). Ze względu na deniwelacje form nad- 
i podpoziomowych w stosunku do terenu przyległego wyróżnia się obiekty: 

- niskie (płytkie) – do 10 m 
- średnio wysoki (średnio głębokie) – od 10 m do 20 m
- wysokie (głębokie) – od 20 m do 50 m
- bardzo wysokie (bardzo głębokie) – ponad 50 m 
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Skarpy podzielone zostały na trzy kategorie: 
S1 – skarpy pochyłe lub strome uporządkowane. Należą tu skarpy uporząd-
kowane, o wyrównanej mikrorzeźbie i uregulowanych stosunkach wodnych, 
w tym niskie o nachyleniu do 30̊, średnio wysokie o nachyleniu generalnym 
do 20̊, wysokie i bardzo wysokie o nachyleniu generalnym systemu skarp  
i półek do 14̊
S2 – skarpy bardzo strome uporządkowane, w tym niskie o nachyleniu 35̊ 
- 45̊, średnio wysokie o nachyleniu generalnym 20̊ - 30̊, wysoki i bardzo wy-
sokie o nachyleniu generalnym systemu skarp i półek 14̊ - 20̊, należą tu skarpy 
takie jak w S1, lecz nieuporządkowane, rozcięte przez erozję i osuwiska.
S3 – skarpy urwiste, w tym niskie o nachyleniu przekraczającym 45̊, śred-
nio wysokie o nachyleniu generalnym powyżej 30̊, wysokie i bardzo wysokie  
o nachyleniu generalnym systemu skarp i półek powyżej 20̊ , należą tu skarpy 
takie jak w S2, lecz nieuporządkowane. 

5.1.2 Warunki wodne
Warunki wodne odgrywają istotną rolę przy w wyborze sposobu rekulty-

wacji zarówno wyrobisk surowców okruchowych i ilastych, jak i kamienioło-
mów po eksploatacji surowców zwięzłych. W przypadku eksploatacji surow-
ców okruchowych w zależności od położenia zwierciadła wód gruntowych 
wyróżnić można złoża suche, złoża częściowo zawodnione oraz złoża zawod-
nione (podwodne) (Glapa i Jonek, 1999). Eksploatacja tych złóż prowadzi do 
powstawania wyrobisk cechujących się różnymi warunkami wodnymi. 

Złoża suche występują powyżej pierwszego poziomu wodonośnego. Eks-
ploatacja tych złóż powoduje zmniejszenie odległości pomiędzy powierzchnią 
terenu, a zwierciadłem wód gruntowych co może przyczyniać się do poprawy 
stosunków wodnych. W przypadku eksploatacji złóż suchych ważne jest takie 
zaprojektowanie robót górniczych, aby spąg wyrobiska znalazł się w odpo-
wiedniej dla projektowanego kierunku rekultywacji odległości od zwierciadła 
wód gruntowych. Właściwe położenie zwierciadła wód gruntowych zależy od 
kierunku rekultywacji oraz właściwości gruntów budujących spąg wyrobiska. 
Dla rekultywacji rolniczej wymagane jest aby zwierciadło wód gruntowych 
znajdowało się na głębokości około 0,7 m jeśli mamy do czynienia z grun-
tami lekkimi, o niewielkim zasięgu wzniosu kapilarnego lub na głębokości 
od 1,2 m do 2 m w przypadku gleb cięższych. W przypadku rekultywacji w 
kierunku leśnym gruntów lekkich optymalne jest położenie wód gruntowych 
na głębokości 0,5 – 0,6 m (Krzaklewski, 1988), na gruntach cięższych zwier-
ciadło wód gruntowych powinno znajdować się na głębokości 0,8 m – 1,5 m. 
Projektując położenie spągu względem zwierciadła wód gruntowych należy 
uwzględnić również wahania poziomu wód. Nie uwzględnienie zmienności 
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położenia zwierciadła wód gruntowych, zwłaszcza ewentualnego podnosze-
nia się jego poziomu w okresach roztopów lub zwiększonych opadów może 
prowadzić do okresowych podtopień założonych upraw.    Zarówno zbyt płyt-
kie jak i zbyt głębokie położenie wód gruntowych utrudnia przeprowadzenie 
rekultywacji i pogarsza jej efekty. W przypadku zbyt głębokiego położenia 
wód gruntowych grunty charakteryzuje gospodarka opadowo-wodna co ozna-
cza, że wzrost roślin jest uzależniony od wielkości i rozkładu opadów. Zbyt 
wysokie położenie wód gruntowych pogarsza właściwości powietrzne gleb, 
ogranicza strefę penetracji korzeni i utrudnia rozwój roślin. Wysoko położone 
zwierciadło wód gruntowych ogranicza dobór roślin w rekultywacji leśnej, 
gdyż niektóre gatunki drzew nie są w stanie przetrwać na zbyt wilgotnym  
siedlisku, uniemożliwia też właściwą gospodarkę rolną. W takim przypadku 
należy wykonać dodatkowe prace melioracyjne w celu obniżenia poziomu 
wód gruntowych bądź też podnieść powierzchnię terenu poprzez przykrycie 
jej warstwą utworów przydatnych do rekultywacji o miąższości zapewnia-
jącej odpowiednią głębokość zwierciadła wód gruntowych. Do scharaktery-
zowania stosunków wilgotnościowych w rekultywowanym gruncie zastoso-
wać można klasyfikację opisaną przez Krzaklewskiego (2005). Obejmuje ona 
ustalenie średniej rocznej głębokości występowania zwierciadła wód grunto-
wych, określenie stopnia retencyjności rekultywowanych utworów oraz typu 
gospodarki wodnej. W zależności od głębokości występowania zwierciadła 
wody gruntowej wyróżnia się: 

- tereny z wodą gruntowo-glebową głęboką, zwierciadło wody występuje 
poniżej 3 m,

- tereny z wodą gruntowo-glebową średnio głęboką, głębokość zwierciadła 
wody 1 – 3 m,

- tereny z wodą gruntowo-glebową płytką, zwierciadło wody na głębokości 
0,3 – 1,0 m,

- tereny podtopione, z wodą na powierzchni lub w bardzo płytkiej strefie 
przypowierzchniowej (0 – 0,3 m).

Retencyjność gruntów określa się jako: 
- retencyjność dużą, wadliwą – gdy grunty cechują się dużą pojemnością 

wodną, lecz z wodą trudno dostępną dla roślin oraz małą przepuszczal-
nością. Grunty te, ze względu na utrudnioną infiltrację, są często fizjolo-
gicznie suche, chociaż po deszczu woda może stagnować na powierzchni,

- retencyjność dużą, korzystną – gdy grunty cechują się dużą zdolnością 
magazynowania wody dostępnej dla roślin i średnią przepuszczalnością,

- retencyjność małą –  gdy grunty cechują się małą zdolnością magazyno-
wania wody i znaczną przepuszczalnością,
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- retencyjność wybitnie małą – gdy grunty charakteryzują się małą zdol-
nością zatrzymywania wody na skutek nadmiernej porowatości niekapi-
larnej.

Wyróżnia się tereny o trzech typach gospodarki wodnej gleb:

- tereny o typie gospodarki opadowo-retencyjnej (OR) – jedynym źród-
łem zaopatrzenia roślin w wodę są opady atmosferyczne magazynowane 
w przestrzeniach międzyziarnowych. Zwierciadło wody gruntowej leży 
zbyt głęboko, poza zasięgiem korzeni roślin albo nie wykształca się (gli-
ny, iły).

- tereny o typie gospodarki opadowo-gruntowo-wodnej  (OGW)  – zasoby 
wody w strefie korzeniowej pochodzą albo wyłącznie z magazynowanej 
jej w przestrzeniach międzyziarnowych, a okresowo ich źródłem może 
być podnoszące się wyżej zwierciadło wód gruntowych,

- tereny o typie gospodarki gruntowo-wodnej (GW) – zwierciadło wody 
gruntowej, albo strefa wody kapilarnej podpartej, znajduje się stale w 
zasięgu górnej albo środkowej strefy profilu glebowego.

W złożach częściowo zawodnionych poziom wód gruntowych występu-
je poniżej stropu  warstwy eksploatowanej kopaliny. W trakcie eksploatacji 
następuje zmiana warunków przyrodniczych z lądowych na wodne, a część 
przejętych pod eksploatację terenów staje się zbiornikiem wodnym (Glapa  
i Jonek, 1999). Naturalnym kierunkiem rekultywacji takich obiektów jest re-
kultywacja wodna z możliwym przeznaczeniem zbiorników na cele rybackie, 
rekreacyjne, retencyjne lub ekologiczne (poprawa jakości środowiska i zwięk-
szenie lokalnej bioróżnorodności). Rekultywacja rolna lub leśna zawodnio-
nych wyrobisk poeksploatacyjnych możliwa jest po ich zasypaniu i odtworze-
niu warstwy gleby. Działanie takie jest jednak kosztowne i wymaga dostępu 
do znacznej ilości materiałów służących do zasypania zbiornika oraz odtwo-
rzenia warstwy urodzajnej gleby. Rolna lub leśna rekultywacja zawodnionych 
wyrobisk poeksploatacyjnych powinna być realizowana jedynie w przypadku, 
gdy istnieją wyraźne przeciwskazania dla rekultywacji wodnej. Przeciwska-
zaniem takim może być np. zagrożenie jakości wód zbiornika wynikające z 
sąsiedztwa zakładów przemysłowych, składowisk odpadów lub intensywnie 
nawożonych pól uprawnych. Wybór wodnego kierunku rekultywacji powi-
nien wiązać się z dostosowaniem jego kształtu do pełnienia określonych ce-
lów przy czym szczególnie ważne jest ukształtowanie stref brzegowych. 

O kierunku zagospodarowania zbiornika końcowego decyduje szereg 
czynników takich jak parametry zbiornika, docelowe położenie zwierciadła 
wody, jakość wody, zagospodarowanie zlewni, położenie zbiornika względem 
istniejącej sieci hydrograficznej, potrzeby społeczno-gospodarcze i podatność 
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na degradację (Polak i inni, 2011). Podatność zbiornika na degradację uza-
leżniona jest od jego średniej głębokości, objętości, długości linii brzegowej, 
stratyfikacji wód, powierzchni dna czynnego i objętości epilimnionu, wskaź-
nika wymiany wody, powierzchni jeziora i powierzchni zlewni oraz zagospo-
darowania zlewni. Dla zagospodarowania gospodarczego (rybackiego) ko-
nieczne są stateczne i dostępne skarpy przynajmniej w części brzegów zbior-
nika, łagodnie nachylone brzegi umożliwiające bytowanie roślin przybrzeż-
nych, płaski spąg wyrobiska oraz odpowiedni odczyn (pH = 6,0 – 8,5), skład 
chemiczny i natlenienie wód. Dla zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika 
wymagane jest aby tereny wokół niego nadawały się do zadrzewienia. Brzegi 
zbiornika nie powinny być podmokłe, a skarpy otaczające zbiornik powinny 
być łagodnie nachylone, łatwo dostępne i łatwe do rekultywacji biologicz-
nej. Dno zbiornika powinno być łagodnie wyprofilowane i pozbawione nie-
równości, a przynajmniej część brzegów powinna być zbudowana z piasków 
lub żwirów. Zbiorniki przeznaczane do celów rekreacyjnych muszą posiadać 
wodę o odpowiedniej jakości chemicznej i sanitarnej oraz być odporne na de-
gradację. W przypadku zagospodarowania ekologicznego ważna jest urozma-
icona linia brzegowa i oraz łagodne wyprofilowanie dna, szczególnie w strefie 
brzegowej oraz zagospodarowanie otoczenia zbiornika w kierunku ekologicz-
nym. Jeśli zbiornik pełnić ma funkcje retencyjne musi posiadać połączenie z 
siecią hydrograficzną, zdolności retencyjne, możliwość zabudowy urządzeń 
piętrzących i spustowych, odpowiednie właściwości hydrogeologiczne skał w 
otoczeniu akwenu (wodoprzepuszczalność) oraz warunki geotechniczne (sta-
teczność skarp) (Polak i inni, 2011). 

W złożach zawodnionych poziom wody występuje stale powyżej stropu 
złoża (Glapa i Jonek, 1999). Wyrobiska po eksploatacji takich złóż powinny 
być rekultywowane w kierunku wodnym z przeznaczeniem do renaturyzacji  
i wykorzystania jako użytki ekologiczne, względnie jako tereny rekreacyjne. 

 W przypadku eksploatacji surowców zwięzłych, z obecnością wód pod-
ziemnych mamy do czynienia w wyrobiskach wgłębnych i stokowo-wgłęb-
nych. W czasie eksploatacji wyrobiska są odwadniane, natomiast po ustaniu 
wydobycia wypełniają się wodą tworząc zbiorniki wodne. Obiekty takie są 
często bardzo atrakcyjne krajobrazowo, a wysoka jakość wód zachęca do 
ich wykorzystania w celach sportowo-rekreacyjnych. Właściwa rekultywa-
cja takich obiektów jest jednak zadaniem bardzo trudnym. Za rekultywację 
nie należy uznać samego tylko napełnienia wyrobiska wodą. Podobnie jak w 
przypadku innych rekultywowanych obiektów w pierwszym rzędzie należy 
zastanowić się nad funkcjami jakie pełnić ma zbiornik. Decyzja o planowa-
nych funkcjach zbiornika powinna zostać podjęta jak najwcześniej, najlepiej 
jeszcze przed rozpoczęciem działalności górniczej, w celu właściwego dobo-
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ru parametrów eksploatacji. Przebudowa kamieniołomu na etapie rekultywa-
cji czy zagospodarowania jest kosztowna i skomplikowana, a niekiedy wręcz 
niemożliwa. W przypadku zalanych obiektów możliwe są jedynie drobne pra-
ce korekcyjne, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości tkwią-
cych w tych obiektach. Rekultywacja zawodnionych kamieniołomów powinna 
zostać poprzedzona wykonaniem modelu hydrogeologicznego, w celu ustale-
nia ostatecznego położenia zwierciadła wody po zakończeniu eksploatacji. 
W przypadku zaplanowania rekreacyjnego użytkowania obiektu przynajmniej 
część brzegów projektowanego zbiornika powinna zostać przystosowana do 
wykorzystania rekreacyjnego. Oznacza to łagodne wyprofilowanie skarp nad-
wodnych oraz – do pewnej głębokości - także podwodnych. Rekreacyjne wy-
korzystanie zbiornika w kamieniołomie wymaga ponadto likwidacji miejsc 
niebezpiecznych lub ich trwałego zabezpieczenia oraz stworzenia odpowied-
niej infrastruktury (drogi, parkingi, mała architektura). 

5.1.3  Klimat i mikroklimat  
Klimat jest ważnym czynnikiem wpływającym na efekty rekultywacji rea-

lizowanej dla kierunków przyrodniczych – rolnego, leśnego i ekologicznego, 
ponieważ warunki klimatyczne wpływają na rozmieszczenie i życie organi-
zmów roślinnych i zwierzęcych w biosferze. 

Klimat czyli charakterystyczny zespół zjawisk i procesów atmosferycz-
nych występujący na określonym obszarze geograficznym charakteryzowa-
ny jest przez szereg parametrów takich jak średnia temperatura roczna, suma  
i rozkład opadów czy długość zalegania pokrywy śnieżnej. Czynniki te de-
cydują o przynależności danego miejsca do określonej krainy przyrodniczej, 
określają długość sezonu wegetacyjnego, warunkują naturalny zasięg wy-
stępowania gatunków roślin i zwierząt. Warunki klimatyczne decydują więc  
o wyborze odpowiednich gatunków i odmian roślinności, terminach nasadzeń, 
siewu czy wielkości i wierności plonowania. 

Klimat wpływa także na intensywność procesów glebotwórczych. Ge-
neralnie klimat ciepły i wilgotny intensyfikuje procesy glebotwórcze oraz 
sprzyja szybszemu powstawaniu gleb i ich większej aktywności biologicznej. 
W klimatach chłodnych i suchych procesy glebowe ulegają spowolnieniu,  
a gleby są mniej aktywne biologicznie. Odtworzenie gleb w nieodpowiednich 
warunkach klimatycznych może być bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemoż-
liwe.  

Czynniki wpływające na klimat to szerokość geograficzna, odległość od 
mórz i oceanów, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie powierzch-
ni oraz dominujące kierunki wiatru.  Dla klimatu Polski decydujące znaczenie 
mają:
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– położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych decydujące o 
wysokości Słońca nad horyzontem, a co za tym idzie o dopływie energii 
słonecznej,  

– odległość od Oceanu Atlantyckiego oraz wpływ morza Bałtyckiego, 
– przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ masywów gór-

skich ułatwiający migrację mas powietrza na kierunku wschód-zachód, 
– położenie stałych (niżu islandzki i wyż azorski) i sezonowych  (wyż azja-

tycki) ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia, decydujące o przepły-
wie mas powietrza o różnych cechach fizycznych. 

Pogodę nad Polską kształtują masy powietrza napływające z różnych ob-
szarów, charakteryzujące się różnymi właściwościami fizycznymi:  

– powietrze polarno-morskie, napływające znad Atlantyku
– powietrze polarno-kontynentalne, napływające znad Europy Wschodniej 

i Azji
– powietrze arktyczno-morskie oraz arktyczno-kontynentalne, napływające 

z północy
– powietrze zwrotnikowo-morskie, docierające z rejonu Morza Śródziem-

nego i Azorów
– powietrze zwrotnikowo-kontynentalne, docierające znad Azji Mniejszej 

i północnej Afryki 

Klimat Polski nie jest jednolity na całym obszarze kraju (Woś, 1999; Ko-
żuchowski, 2011). Przez Polskę przebiega granica między klimatem umiarko-
wanym ciepłym i wilgotnym, a klimatem borealnym, śnieżno-leśnym, a także 
izoamplitudy roczne 20° i 23°C, wyznaczające granice między klimatem oce-
anicznym, a kontynentalnym.

Istnieje wiele klasyfikacji klimatu Polski (Romer, 1949; Okołowicz i Mar-
tyn, 1984; Woś, 1996). Według często stosowanej klasyfikacji Romera (1949) 
w Polsce wyróżnia się 7 typów klimatycznych zróżnicowanych pod wzglę-
dem średnich temperatur, opadów i wiatrów. Typy klimatyczne występujące 
w Polsce to:

- Klimat bałtycki panujący na wybrzeżu i w ujściu Wisły. Charakteryzują 
go łagodne zimy, chłodniejsze niż w pozostałych regionach lata, a co za 
tym idzie mniejsza roczna amplituda temperatur, silne wiatry i relatywnie 
wysoka suma opadów (600-700 mm rocznie). 

- Klimat pojezierzy, panujący na Pojezierzu Pomorskim i Pojezierzu Ma-
zurskim, charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrza, chłodnymi, 
długimi zimami oraz częstym występowaniem wiosennych przymroz-
ków. Roczne sumy opadów są dość wysokie (600 – 700 mm). Klimat ten 
cechuje najkrótszy na obszarze Polski nizinnej okres wegetacyjny (okres 
w którym średnia dobowa temperatura jest wyższa niż 5 ̊C). 
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- Klimat Krainy Wielkich Dolin obejmuje największy obszar Polski i wy-
stępuje na terenach nizinnych, między innymi Wielkopolski i Mazowsza. 
Jest to klimat łagodny, o długim okresie wegetacyjnym, charakteryzuje 
się jednak niewielkimi rocznymi sumami opadów  (450 – 500 mm) przez 
co zdarzają się często niedobory wody w glebach.  

- Klimat wyżyn środkowych występuje na terenie Wyżyny Śląskiej i Wy-
żyny Lubelskiej z Roztoczem. Jest to klimat o dużym lokalnym zróżnico-
waniu wynikającym z urozmaiconej rzeźby terenu. Dominują w nim cech 
klimatu kontynentalnego (gorące lata, mroźne zimy), średnie temperatury 
roczne są wysokie, stosunkowo często występują  tu opady o charakterze 
nawalnym. Roczna suma opadów wynosi 600 – 700 mm.

- Klimat nizin i kotlin podgórskich obejmuje swoim zasięgiem Nizinę Ślą-
ską i Kotlinę Sandomierską. Dominują łagodne warunki pogodowe, ob-
szary te mają najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny i bardzo korzystne 
ilości oraz roczny rozkład opadów. 

- Klimat górski i podgórski występuje na podnóżach Karpat i Sudetów 
oraz w samych górach. Z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu wystę-
pują znaczne różnice klimatyczne w strefach lokalnych. Generalnie jest 
to klimat stosunkowo chłodny z długimi zimami i sporą ilością opadów 
przekraczającą lokalnie 1300 mm rocznie. 

- Klimat zaciszy górskich występujący na obszarze Kotliny Orawskiej, 
Kotliny Spiskiej, Pienin oraz części Beskidu Niskiego charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem dobowych temperatur i znacznym zróżnicowa-
niem jeśli chodzi o nasłonecznienie i wiatry. 

Dla warunków rekultywacji w górnictwie skalnym duże znaczenie ma mi-
kroklimat czyli klimat lokalny występujący na niewielkim obszarze, różnią-
cy się pod pewnym względami od klimatu regionalnego. Znaczny wpływ na 
kształtowanie mikroklimatu ma rzeźba terenu, nachylenie i ekspozycja stoku 
oraz pokrywa roślinna. Występowanie lokalnych, silnych wiatrów związanych 
z rzeźbą terenu ma negatywny wpływ na wegetację poprzez wzrost transpi-
racji, a także możliwość uszkadzania roślin przez materiał niesiony wiatrem. 
Ekspozycja stoku silnie wpływa na lokalne wahania temperatury. Na stokach 
o wystawie południowej, w słoneczne dni gleba (grunt) może rozgrzewać się 
do bardzo wysokich temperatur co powoduje przesychanie roślinności. Prob-
lem ten jest szczególnie istotny w pierwszych latach rekultywacji, w warun-
kach niedostatecznej okrywy roślinnej. Z kolei na stokach o wystawie północ-
nej, szczególnie tych mocniej nachylonych problemem może być mniejsza 
ilość światła, ograniczająca rozwój roślinności. Lokalne deniwelacje mogą 
być przyczyną powstawania zmrozowisk, czyli miejsc w których gromadzi 
się zimne  i ciężkie powietrze, a jego odpływ jest utrudniony. Sprzyja to po-
wstawaniu przymrozków co znacząco utrudnia wprowadzenie roślinności. 
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Zróżnicowanie mikroklimatu będące skutkiem zróżnicowania mikrorzeźby 
może istotnie wpływać na wyniki rekultywacji biologicznej, stąd też lokalne 
warunki klimatyczne powinny być każdorazowo uwzględniane przy projekto-
waniu działań rekultywacyjnych.

5.1.4 Właściwości utworów budujących wierzchnią warstwę 
nieużytków
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o możliwościach 

i warunkach rekultywacji są właściwości utworów budujących zewnętrzną 
warstwę nieużytków. W przypadku obszarów przekształconych przez górni-
ctwo surowców skalnych często mamy do czynienia z terenami bezglebowy-
mi – niezawodnionymi wyrobiskami na których warstwa gleby została zdarta 
w trakcie robót udostępniających oraz zwałowiskami na obszarze których gle-
by zostały zasypane materiałami odpadowymi.  

Właściwości utworów budujących wierzchnią warstwę nieużytku zależą 
od czynników geologicznych – ilości i jakości nadkładu, właściwości utwo-
rów spągowych podścielających warstwę eksploatowanej kopaliny, a także 
od czynników antropogenicznych – systemu gospodarki nadkładem i tech-
nologii wydobycia.  Dla pełnej oceny właściwości gruntów podlegających 
rekultywacji należy przeprowadzić szereg analiz obejmujących badania mi-
neralogiczne oraz badania właściwości fizycznych, chemicznych i fizyko-
chemicznych utworów (Gołda, 2005). Badania mineralogiczne obejmują 
analizę mikroskopową, chemiczną, dyfraktometryczną, rentgenograficzną, 
termiczną, spektrofotometryczną i wiele innych koniecznych do rozpoznania 
składu mineralogicznego  utworów geologicznych. Poznanie składu minera-
logicznego utworów umożliwia wstępną prognozę ich głównych właściwości.  
Właściwości fizyczne gruntów decydujące o ich przydatności do rekultywacji 
to skład mechaniczny (uziarnienie), granice konsystencji, gęstość właściwa  
i objętościowa, porowatość i jej rozkład, pojemność sorpcyjna oraz zdolności 
retencyjne. Właściwości fizyczne utworów pozwalają na określenie stopnia 
trudności uprawy, stosunków powietrzno-wodnych w badanych utworach  
i ich podatności na erozję. Należy podkreślić, że poprawa właściwości fizycz-
nych utworów jest często bardzo trudna lub niemożliwa, stąd też właściwości 
te determinują przydatność gruntów do rekultywacji i mają decydujące zna-
czenie dla określenia stopnia trudności rekultywacji. 

Właściwości chemiczne utworów jakie należy zmierzyć by ocenić ich 
przydatność do rekultywacji obejmują odczyn (kwasowość) utworów, ich 
skład chemiczny, ilości i formy występowania składników odżywczych roślin 
oraz pierwiastków toksycznych, ilość materii organicznej, stopień zasolenia 
itd. Analizy właściwości chemicznych są konieczne dla rozróżnienia utworów 
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toksycznych od nietoksycznych, określenia zasobności utworów w składniki 
odżywcze i zaprojektowania sposobu ich nawożenia, a także określenia za-
grożenia nadmiernym zakwaszeniem i obliczenia niezbędnych ilości substan-
cji potrzebnych do neutralizacji lub immobilizacji skażeń. 

Jak widać z powyższego zestawienia teoretyczna liczba analiz koniecz-
nych do dokładnego scharakteryzowania przydatności utworów do rekultywa-
cji jest bardzo duża, a może dodatkowo wzrosnąć w przypadku obecności w 
nadkładzie materiałów toksycznych z uwagi na konieczność określenia źródła 
i poziomu toksyczności. Stąd też, stworzonych zostało kilka systemów klasy-
fikacyjnych określających przydatność gruntów do rekultywacji które bazują 
na kilku najważniejszych właściwościach gruntów - takich jak klasyfikacja 
aktywności glebotwórczej Żuławskiego czy klasyfikacja przydatności rekul-
tywacyjnej utworów geologicznych Skawiny i Trafas. Zastosowanie tych kla-
syfikacji pozwala na pierwszą ocenę jakości gruntów budujących nieużytek  
i określenie ich przydatności do rekultywacji. 

  

5.1.5 Uwarunkowania ekologiczne
Zakłady górnicze eksploatujące surowce skalne zlokalizowane są często 

w sąsiedztwie terenów  cennych pod względem przyrodniczym, a niekiedy 
nawet działają wewnątrz obszarów objętych różnymi formami ochrony przy-
rody. Z tego względu już na etapie prowadzenia działalności górniczej, a także 
na etapie rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych należy uwzględnić uwa-
runkowania ekologiczne i biologiczne.  Jedną z najważniejszych kwestii jakie 
należy uwzględnić przy planowaniu i projektowaniu rekultywacji obszarów 
pogórniczych jest ochrona bioróżnorodności. Bioróżnorodność (różnorodność 
biologiczna) to pojęcie określające zróżnicowanie życia na wszystkich pozio-
mach jego organizacji. Pojęcie to obejmuje rozmaitość gatunków, genetyczną 
zmienność wewnątrzgatunkową, a także rozmaitość wielogatunkowych ukła-
dów przyrodniczych, tj. ekosystemów i krajobrazów (Sienkiewicz, 2010). 

Bioróżnorodność może być określana na różnych poziomach – genetycz-
nym, gatunkowym i ponadgatunkowym. Ocena różnorodności genetycznej 
odnosi się do zasobów genowych różnych gatunków oraz do zmienności ge-
netycznej w obrębie gatunku. Wymaga ona skomplikowanych badań labo-
ratoryjnych. Różnorodność genetyczna nie jest uwzględniana jako czynnik 
wpływający na planowanie i projektowanie działań rekultywacyjnych. Róż-
norodność ekosystemowa zwana też różnorodnością zbiorowisk lub różno-
rodnością  ekologiczną odnosi się zarówno do bogactwa typów ekosystemów, 
zróżnicowania siedlisk i procesów ekologicznych, a także do rozmieszczenia  
i zasięgów gatunków oraz funkcji i roli gatunków kluczowych w ekosyste-
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mach (Sienkiewicz, 2010). Z uwagi na duże znaczenie jakie mogą mieć tereny 
poeksploatacyjne dla kształtowania bogactwa siedlisk i nisz ekologicznych 
wpływ planowanych działań rekultywacyjnych na różnorodność ekosystemo-
wą powinien być uwzględniany przy projektowaniu zabiegów rekultywacyj-
nych i wyborze kierunku rekultywacji (Baszczyńska i Kaźmierczak, 2011). 
Najczęściej stosowaną miarą bioróżnorodności jest różnorodność gatunkowa, 
która jest określana liczbą różnych gatunków występujących na danym obsza-
rze oraz częstością ich występowania (udziałem). Wpływ planowanych dzia-
łań na różnorodność gatunkową jest ważnym czynnikiem, który należy brać 
pod uwagę projektując działania rekultywacyjne. 

W przypadku wyboru jednego z przyrodniczych kierunków rekultywa-
cji, wszelkie działania naprawcze powinny służyć ochronie, a tam gdzie to 
możliwe zwiększaniu różnorodności biologicznej (Rademacher  i inni, 2008). 
Zwiększaniu bioróżnorodności służyć może szereg działań takich jak np. wie-
lofunkcyjne wykorzystanie rekultywowanego terenu i odtworzenie różnorod-
nych siedlisk o istotnym znaczeniu ekologicznym, ulepszenie siedlisk poprzez 
poprawę ich właściwości hydrologicznych, fizycznych lub chemicznych,  
a także wykorzystanie do rekultywacji warstwy gleby i podglebia usuniętych 
w trakcie prac udostępniających.  

Kwestie ochrony bioróżnorodności są szczególnie ważne w przypad-
ku obiektów zlokalizowanych w pobliżu lub w obrębie obszarów objętych 
różnymi formami ochrony przyrody np. obszarów Natura 2000. Utworzenie 
sieci obszarów Natura 2000 jest realizacją polityki Unii Europejskiej, której 
jednym z priorytetów jest zachowanie różnorodności biologicznej. Podwa-
liny europejskiej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej stanowią 
Unijne dyrektywy siedliskowa i ptasia. Dyrektywy te stały się podstawą do 
stworzenia sieci obszarów służących ochronie najcenniejszych gatunków pta-
ków na terenie całej UE oraz pomagających  zachować niektóre rzadkie i za-
grożone rodzaje siedlisk oraz siedliska konieczne, by zagwarantować dalsze 
przetrwanie niektórym rzadkim i zagrożonym gatunkom (Komisja Europej-
ska, 2011). Należy nadmienić, że sieć Natura 2000 nie jest zbiorem ścisłych 
rezerwatów przyrody, w których wszelka działalność człowieka jest zakaza-
na. Działalność człowieka w tych obszarach – także działalność wydobywcza 
– może być podejmowana, pod warunkiem, że  będzie prowadzona w sposób, 
który nie wpływa negatywnie na spójność obszarów Natura 2000. 

Działania rekultywacyjne mogą obejmować rozwiązania ekologiczne słu-
żące przywróceniu pewnych gatunków i siedlisk na obszarach objętych od-
działywaniem zakładów górniczych, mogą zatem przyczynić się do tworzenia 
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siedlisk i ochrony niektórych gatunków wymienionych w unijnych dyrekty-
wach przyrodniczych. Planowanie rekultywacji z uwzględnieniem celów sieci 
Natura 2000 jest szczególnie zalecane w sytuacji gdy działania naprawcze 
można włączyć do regionalnej lub krajowej strategii ochrony (Komisja Euro-
pejska, 2011).

Dyrektywy siedliskowa i ptasia nakładają obowiązek podjęcia środków 
łagodzących i kompensujących w przypadku wystąpienia negatywnych skut-
ków działalności gospodarczej dla celów sieci Natura 2000. Środki łagodzące 
mają na celu minimalizację lub neutralizację negatywnych skutków działalno-
ści gospodarczej dla obszarów chronionych, a środki kompensujące mają na 
celu kompensowanie skutków na obszarach, na których spójność negatywnie 
wpływa działalność gospodarcza, tak aby zachować ogólną spójność sieci ob-
szarów Natura 2000.

Działalność rekultywacyjna może być traktowana jako środek łagodzący 
negatywne skutki działalności wydobywczej na obszary Natura 2000 jeśli w 
wyniku działań naprawczych w stosunkowo krótkim czasie po rekultywacji 
nastąpi znaczne zredukowanie negatywnych skutków wydobycia. Głównym 
kryterium, jakie musi być spełnione, by rekultywacja odpowiadała warunkom 
przyjętym dla środków łagodzących dla obszarów Natura 2000 jest zacho-
wanie integralności obszaru Natura 2000 dotkniętego skutkami wydobycia 
czyli spójności jego struktury ekologicznej i funkcji na całym jego terenie. 
Aby działania rekultywacyjne mogły być uznane za środki łagodzące muszą 
spełniać następujące warunki: 

- być ukierunkowane na siedliska lub gatunki, które dotknięte są szkodli-
wymi skutkami 

- być ukierunkowane na obszar dotknięty szkodliwymi skutkami
- prowadzić do znacznego zmniejszenia czasu trwania, zasięgu i natężenia 

negatywnego wpływu, a zmniejszenie to musi być osiągnięte w krótkim 
czasie od momentu rozpoczęcia wydobycia.

Działania rekultywacyjne zasadniczo nie mogą być traktowane jako środki 
kompensujące, gdyż działania kompensacyjne powinny zostać wprowadzone 
przed rozpoczęciem działalności wydobywczej. Możliwe jest jednak uzna-
nie rekultywacji terenu jednej kopalni za działanie kompensacyjne dla innego 
przedsięwzięcia wydobywczego realizowanego w innej lokalizacji wiążącego 
się z wystąpieniem negatywnych skutków dla sieci Natura 2000. W takim 
przypadku konieczne jest odtworzenie tych rodzajów siedlisk, na które ne-
gatywny wpływ ma planowane przedsięwzięcie wydobywcze lub też zakoń-
czone sukcesem odnowienie lub zwiększenie populacji gatunków, dla których 
wystąpią negatywne skutki realizacji planowanego przedsięwzięcia.  W przy-
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padku poważnej degradacji terenu przywrócenie oryginalnych skupisk roślin 
i zwierząt jest niezwykle trudne. Planując działania rekultywacyjne w jed-
nym zakładzie górniczym jako kompensację dla innego planowanego do uru-
chomienia zakładu wymagane jest dokładne przeanalizowanie wykonalności  
i efektywności tworzenia lub przywracania siedlisk lub populacji gatunków  
o jakości równoważnej co jakość siedlisk i gatunków dotkniętych szkodli-
wymi skutkami (Komisja Europejska, 2011). Dodatkowym warunkiem jest 
odpowiednia lokalizacja rekultywowanego obiektu pozwalająca zachować 
spójność sieci Natura 2000.

Możliwość tworzenia w wyniku rekultywacji siedlisk o wysokiej wartości 
w zakresie różnorodności biologicznej jest znaczna. W wielu przypadkach 
zalewane wyrobiska piasku, gliny i żwiru, stają się cennymi obszarami siedli-
skowymi dla zimującego ptactwa wodnego i gatunków wodnych. Lepsze zro-
zumienie potencjału, jaki posiadają tereny po eksploatacji surowców skalnych 
dla realizacji krajowych i lokalnych celów różnorodności biologicznej oraz 
zastosowanie odpowiednich technik inżynierii środowiska powoduje, że eko-
logiczny kierunek ich rekultywacji może być jedną z najbardziej przyjaznych 
środowisku metod naprawy obszarów pogórniczych. 

5.1.6 Uwarunkowania krajobrazowe 
Jednym z ważnych oddziaływań górnictwa surowców skalnych na środo-

wisko jest zmiana krajobrazu. W wyniku eksploatacji powstają nowe formy 
morfologiczne takie jak zwałowiska i wyrobiska, które przekształcają lokal-
ny krajobraz. Zmiany w krajobrazie wywołane działalnością górniczą mogą 
mieć charakter negatywny lub pozytywny stąd też w projektach rekultywacji 
i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych powinny być brane pod 
uwagę także aspekty krajobrazowe (Stawicki, 2003; Pietrzyk-Sokulska, 2003; 
Wawrzyniak i inni, 2003). W przypadku negatywnego wpływu eksploatacji na 
walory krajobrazowe należy dążyć do jego usunięcia, natomiast w przypadku 
pozytywnych zmian w krajobrazie należy dążyć do ich zachowania, a nawet 
wyeksponowania.  

Krajobraz zdefiniować można jako zespół zewnętrznych cech środowiska 
wraz ze składnikami antropogenicznymi występujący na naturalnie ograni-
czonym terenie (Dwucet i inni, 1992). Na obraz powierzchni ziemi składają 
się jej rzeźba, hydrografia, szata roślinna oraz trwałe twory antropogeniczne 
(Nieć i inni, 2003).  Działania naprawcze podejmowane w ramach rekulty-
wacji obszarów przekształconych działalnością górniczą powinny dążyć do 
rewaloryzacji krajobrazu tj. do jego odnowy oraz podniesienia jego wartości 
użytkowej, kulturowej i estetycznej. Rewaloryzację krajobrazu można osiąg-
nąć poprzez rekonstrukcję, konserwację lub kreację krajobrazu (Bogdanowski, 
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1988; Dwucet i inni, 1992). Rekonstrukcja krajobrazu polega na przywróceniu 
jakości lokalnego krajobrazu poprzez takie ukształtowanie rekultywowanego 
obiektu, aby wtapiał się on w otoczenie. W skrajnym przypadku rekonstruk-
cja krajobrazu polegać może na przywróceniu powierzchni ziemi formy jaką 
miała przed rozpoczęciem działalności górniczej. Tego typu rozwiązanie jest 
jednak bardzo kosztowne i czasochłonne i powinno być stosowane jedynie w 
wyjątkowych przypadkach, w których nastąpiła ewidentna dewastacja krajo-
brazu. Konserwacja krajobrazu polega na zachowywaniu form powstałych w 
wyniku eksploatacji, ich zabezpieczeniu i stworzeniu warunków do trwałego 
utrzymania, natomiast kreacja krajobrazu oznacza ukształtowanie nowych 
form morfologicznych, dotąd nie występujących na danym obszarze (Dwu-
cet i inni, 1992). W przypadku rekultywacji obszarów przekształconych przez 
górnictwo skalne często mamy do czynienia zarówno z konserwacją jak i z 
kreacją krajobrazu. 

Ważnym aspektem wpływającym na atrakcyjność krajobrazu może być 
jego budowa geologiczna. Naturalne obiekty przyrody nieożywionej takie 
jak skałki, odsłonięcia czy jaskinie często decydują o wysokiej atrakcyjności 
krajobrazu i obejmowane są różnymi formami ochrony. Nowe formy morfo-
logiczne powstające w wyniku prac eksploatacyjnych również mogą podno-
sić atrakcyjność lokalnego krajobrazu, zatem najbardziej wartościowe obiekty 
(np. odsłonięcia skalne) należy objąć ochroną i uwzględnić w planowanych 
działaniach rekultywacyjnych (Wróbel, 2007). 

Intensywna działalność górnicza przyczynić się może do ukształtowania 
specyficznego krajobrazu geologicznego. Na krajobraz geologiczny składają 
się naturalne formy morfologiczne powierzchni ziemi, formy morfologiczne 
powstałe w wyniku procesów naturalnych sprowokowanych przez człowieka, 
naturalne i sztuczne odsłonięcia utworów skalnych, wyrobiska poeksploata-
cyjne i inne ślady działalności górniczej oraz budowle wzniesione z kopa-
lin skalnych (Nieć i inni, 2003). Odpowiednio wyeksponowany i objaśniony 
krajobraz geologiczny może być przedmiotem zainteresowania i stanowić  
o atrakcyjności turystycznej regionu. W wyniku eksploatacji górniczej su-
rowców skalnych powstają odsłonięcia utworów skalnych, które wzbogacają 
lokalny krajobraz geologiczny (Nieć i inni, 2003; Nita, 2010). Najbardziej 
wartościowe z nich, dokumentujące historię i procesy formowania skorupy 
ziemskiej zasługują na trwałą ochronę jako zabytki lub pomniki przyrody nie-
ożywionej. Planując prace rekultywacyjne należy więc zadbać o ich właści-
we zabezpieczenie i wyeksponowanie. Pozostałe odsłonięcia, nie posiadające 
szczególnych walorów naukowych i nie kwalifikujące się do objęcia ochro-
ną prawną należy również uwzględnić w kształtowaniu krajobrazu terenów 
poeksploatacyjnych i odpowiednio wkomponować w otoczenie, tak aby pod-
nieść jego walory estetyczne.  
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Oprócz odsłonięć, obiektami powstającymi w czasie eksploatacji surow-
ców skalnych są zwałowiska nadkładu oraz odpadów przeróbczych. Oczywi-
stym jest, że o atrakcyjności krajobrazu decydują nie tylko odsłonięcia intere-
sujących formacji geologicznych powstałe w czasie eksploatacji, lecz również 
ukształtowanie znajdujących się w pobliżu zwałowisk. Bryły zwałowisk po-
winny być dostosowane do morfologii otaczających terenów. Zdecydowanie 
należy unikać tworzenia brył o regularnych geometrycznych kształtach takich 
jak np. stożek czy ostrosłup ścięty. W przypadku powstania takich obiektów 
podczas eksploatacji, należy rozważyć ich całkowitą lub przynajmniej częś-
ciową przebudowę.  Poprzez odpowiednie wymodelowanie ich rzeźby oraz 
wprowadzenie okrywy roślinnej można uzyskać efekt wizualnego scalenie z 
otoczeniem, co ma decydujące znaczenie dla atrakcyjności krajobrazu. 

5.2 Uwarunkowania ekonomiczne

Rekultywacja jest integralną częścią działalności górniczej, której celem 
jest osiągnięcie określonych zysków dzięki wydobyciu kopaliny. Dlatego 
też działania rekultywacyjne nie powinny generować nadmiernych kosztów. 
Ograniczenie kosztów rekultywacji można osiągnąć poprzez odpowiednio 
wczesne wyznaczenie kierunku rekultywacji, przygotowanie jej koncepcji, 
wprowadzenie postulatów rekultywacyjnych do dokumentacji górniczej oraz 
prowadzenie eksploatacji w taki sposób aby ukształtować obiekty pogórnicze z 
uwzględnieniem ich przyszłych funkcji. Optymalne ukształtowanie wyrobiska 
pod kątem przyszłego zagospodarowania wiąże się ze zwiększeniem kosztów 
wydobycia. Przykładowo w górnictwie zwięzłych surowców skalnych mak-
symalne wykorzystanie złoża możliwe jest wtedy gdy ściany eksploatacyjne 
są pionowe, a półki mają minimalną szerokość. Jednakże tak ukształtowa-
ne obiekty są trudne do zagospodarowania, a praktycznie jedyną ich funkcją 
może być funkcja ekologiczna, która nie zawsze jest najbardziej pożądaną z 
punktu widzenia lokalnej społeczności. Oprócz ograniczenia funkcjonalno-
ści, źle ukształtowane wyrobiska poeksploatacyjne stanowić mogą zagroże-
nie dla ludności i wymagają dodatkowego zabezpieczenia i nadzoru. Odpo-
wiednie kształtowanie wyrobisk już na etapie eksploatacji jest bardzo istotne, 
gdyż zmiana parametrów wyrobiska w procesie rekultywacji jest nierealna ze 
względu na wysokie koszty. W obecnej praktyce rekultywacyjnej nie zmienia 
się kształtu wyrobisk docelowych w kamieniołomach, lecz dostosowuje się 
sposób rekultywacji i przyszłe funkcje obiektu do kształtu i charakteru wyro-
biska poeksploatacyjnego. W efekcie często powstają  obiekty o ograniczonej 
użyteczności, sprawiające wiele problemów ich kolejnym użytkownikom (np. 
kamieniołom Zakrzówek w Krakowie). Mniej strome ukształtowanie zboczy 
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wyrobisk może wiązać się z koniecznością powiększenia obszaru górnicze-
go i podniesieniem kosztów eksploatacji. Jednakże uwzględniając długi czas 
działania zakładów górniczych, rozłożenie kosztów dodatkowych robót na 
dłuższy czas jedynie nieznacznie podniesie koszt wydobywanej kopaliny. Na-
leży też zwrócić uwagę, że złagodzenie nachylenia zboczy nie musi dotyczyć 
całego wyrobiska lecz tylko jego części przeznaczonej np. do użytkowania 
rekreacyjnego. Konkludując, wczesne ustalenie kierunku rekultywacji tere-
nów pogórniczych zwiększa możliwości wyboru kierunku rekultywacji, gdyż 
umożliwia odpowiednie prowadzenie robót górniczych, dostosowujące tereny 
eksploatacyjne do pełnienia innych funkcji po zakończeniu wydobycia. Prze-
budowa wyrobisk i zwałowisk dopiero na etapie rekultywacji ze względów 
ekonomicznych jest możliwa jedynie w ograniczonym zakresie, zatem geo-
metria już ukształtowanych obiektów ogranicza możliwości wyboru kierunku 
rekultywacji. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przed-
siębiorca górniczy jest zobowiązany do przygotowania obiektu do pełnienia 
przyszłych funkcji. Nie jest natomiast odpowiedzialny za zagospodarowanie 
zrekultywowanych obiektów. Zadanie to należy do przyszłych użytkowników 
zrekultywowanych terenów poeksploatacyjnych. W konsekwencji wyłącze-
nia obowiązku zagospodarowania samorząd lokalny nie może wymagać od 
przedsiębiorcy górniczego realizacji obiektów na terenach poeksploatacyj-
nych, które nie są bezpośrednio związane z procesem rekultywacji np. bu-
dowa przystani, portów małej żeglugi w akwenach wodnych itp. W praktyce 
europejskiej obiekty takie realizowane są wspólnie z samorządem lokalnym 
lub inwestorem zewnętrznym na podstawie odrębnych porozumień jednak ich 
realizacja nie jest związana z obowiązkiem rekultywacji. W procesie wybo-
ru sposobu rekultywacji terenów poeksploatacyjnych należy wziąć powyższe 
pod uwagę. Kierunek rekultywacji powinien być dostosowany do ustawowe-
go zakresu obowiązków przedsiębiorcy a realizacja ewentualnych obiektów 
towarzyszących dostosowana do możliwości finansowania ze strony samo-
rządów lub przyszłych administratorów terenów zrekultywowanych.

W procesie  wyboru kierunku rekultywacji  należy uwzględnić problem 
kosztów utrzymania obiektu po zakończeniu rekultywacji. Dotyczy to szcze-
gólnie kierunków specjalnych związanych z rekreacją. Utrzymanie obiektów 
przeznaczonych do rekreacji w odpowiednim stanie, pozwalającym na właś-
ciwe ich użytkowanie wiąże się z kosztami, na które przyszły użytkownik 
musi być przygotowany. Przeszacowanie wpływów z tytułu rekreacyjnego 
sposobu rekultywacji prowadzi do sytuacji w której napływ środków związa-
nych z użytkowaniem obiektu nie równoważy  kosztów właściwego utrzyma-
nia obiektu. W konsekwencji niewłaściwie utrzymywane obiekty  podupadają  
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i zamiast stanowić atrakcję lokalną stają się obciążeniem dla gminy a co gor-
sza mają niekorzystny wpływ na wizerunek górnictwa w odbiorze społecz-
nym. W procesie wyboru kierunku rekultywacji należy więc dążyć do tego 
aby obiekt po rekultywacji nie generował nadmiernych kosztów związanych 
z jego utrzymaniem. 

5.3 Uwarunkowania społeczne

Przy wyborze sposobu rekultywacji należy uwzględnić również uwa-
runkowania społeczne. Podstawowymi czynnikami, które należy wziąć pod 
uwagę planując rekultywację i zagospodarowanie terenów pogórniczych są 
parametry demograficzne lokalnej społeczności (liczba ludności, struktura 
wiekowa), poziom zamożności, poziom wykształcenia, poziom bezrobocia, 
poziom przestępczości, lokalne tradycje i zwyczaje, jakość życia mieszkań-
ców, potrzeby i oczekiwania społeczne oraz poziom akceptowalności spo-
łecznej. Informacje pochodzące z charakterystyki wymienionych czynników 
społecznych pozwalają dostosować rodzaj planowanych funkcji dla obiektów 
rejonu poeksploatacyjnego do profilu jego przyszłych użytkowników. Przy 
wyborze kierunku rekultywacji pomocne mogą być zapisy dokumentów stra-
tegicznych dotyczących rozwoju lokalnych  jednostek administracyjnych, na 
terenie których położone są obszary wymagające działań naprawczych. Wy-
znaczone kierunki rozwoju gmin i powiatów odzwierciedlają bowiem oczeki-
wania lokalnych społeczności, a tym samym mogą ułatwić wybór właściwej 
koncepcji rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

6. Zasady kształtowania obiektów poeksploatacyjnych  
w górnictwie surowców skalnych

Jednym z warunków udanej rekultywacji obszarów przekształconych przez 
górnictwo surowców skalnych jest właściwe ukształtowanie podstawowych 
obiektów powstających w wyniku eksploatacji kopalin tj. wyrobisk i zwało-
wisk odpadów wydobywczych, a także terenów  po infrastrukturze zakładu 
górniczego. 

Tereny po infrastrukturze muszą zostać uporządkowane, co oznacza ko-
nieczność usunięcia wszystkich urządzeń technicznych, które służyły wy-
dobyciu i przeróbce kopalin, usunięcie sieci rozprowadzania mediów (linie 
energetyczne, rurociągi itp.) oraz rozbiórkę wszystkich budynków, łącznie z 
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fundamentami, chyba, że w planowanym zagospodarowaniu przewiduje się 
ich zachowanie i wykorzystanie do pełnienia innych funkcji. 

W przypadku wyrobisk jak i zwałowisk kluczową sprawą jest odpowied-
nie ukształtowanie zboczy oraz powierzchni płaskich – spągu wyrobiska  
i wierzchowiny zwałowiska. 

Ogólne zasady kształtowania zwałowisk opisuje Polska Norma PN-G-
07800. W przypadku zwałowisk norma nie dopuszcza budowy obiektów stoż-
kowych charakteryzujących się małym udziałem wierzchowiny do całkowitej 
powierzchni zwałowiska. Stosunek powierzchni wierzchowiny do całkowitej 
powierzchni zwałowiska nie powinien być mniejszy niż 1:3 dla zagospoda-
rowania rolniczego i 1:6 dla zagospodarowania leśnego. Zbocza zwałowisk 
należy kształtować jako system skarp i rozdzielających je tarasów. Terasowa-
nie zboczy odgrywa ważną rolę w zapobieganiu erozji wodnej, gdyż poprzez 
zmniejszenie długości ciągłego stoku, zmniejsza się energia wody spływa-
jącej wzdłuż stoku i unoszącej cząstki gleby. Wysokość skarp nie powinna 
przekraczać 10 m, natomiast ich nachylenie może być różne w zależności od 
docelowego zagospodarowania, trwałej stateczności oraz technicznych moż-
liwości wykonania. Norma PN-G-07800 zaleca nachylenie skarp 1:3,3 (około 
17̊), umożliwiające wykonywanie prac ziemnych spycharkami. Utrzymanie 
takiego nachylenia nie zawsze jest jednak możliwe, stąd też dopuszcza się for-
mowanie skarp stromszych. Im stromsza skarpa tym niższa powinna być jej 
wysokość. Nachylenie skarp 1:3,3 jest wystarczające dla rekultywacji leśnej, 
która realizowana być może nawet na skarpach o nachyleniu 1:1,5, a nawet 
1:1 (35̊ – 45̊), jednakże wyklucza rekultywację rolną, która wymaga znacznie 
mniejszych nachyleń (maksymalnie 1:4, a optymalnie 1:7 i mniej). Koniecz-
ność zachowania niewielkich spadków powoduje, że rolny kierunek rekulty-
wacji nie jest realizowany na zboczach zwałowisk odpadów wydobywczych 
górnictwa surowców skalnych. 

W formowanym układzie zbocza zwałowiska skarpy przedzielane są tara-
sami, których szerokość powinna w przybliżeniu być równa połowie wysoko-
ści wyżej ległej skarpy, lecz nie mniejsza niż 3 m (Karczewska, 2008). Tarasy 
powinny być ukształtowane z przeciwspadkiem rzędu 1:10 – 1:20, w celu spo-
wolnienia spływu wody wzdłuż zbocza. Przy górnej i dolnej krawędzi zbocza 
należy przewidzieć odpowiednio górny i dolny pas ochronny. Szerokości tych 
pasów uzależnione są od parametrów formowanego zwałowiska. Najczęściej 
przyjmuje się, że szerokości pasów ochronnych równe są dwu- lub trzykrot-
ności wysokości przyległej skarpy.  Zadaniem górnego pasa ochronnego jest  
zapobieganie spływowi wód z wierzchowiny zwałowiska oraz zabezpiecza-
nie roślinności rosnącej na wierzchowinie. Górny pas ochronny powinien być 
uformowany z przeciwspadkiem 1:10 – 1:20 oraz  obsadzony roślinnością 
odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne, wprowadzoną w gęstszej 
więźbie. Zadaniem dolnego pasa ochronnego jest przejmowanie ewentual-
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nych niewielkich ruchów masowych jakie mogą wystąpić na zwałowisku. 
Przy kształtowaniu wierzchowiny należy zwrócić uwagę na lokalne spadki w 
mikrorzeźbie, które zgodnie z zaleceniami normy PN-G-07800 nie powinny 
przekroczyć 1:6 w przypadku rekultywacji leśnej i 1:10 dla rekultywacji leś-
nej. Prawidłowe ukształtowanie zwałowiska obejmuje również stworzenie sy-
stemu jego odwodnienia w celu uregulowania stosunków wodnych. Jest to za-
danie trudne gdyż występują tu wzajemnie sprzeczne uwarunkowania (Gołda, 
2005). Woda opadowa jest czynnikiem powodującym procesy erozyjne, któ-
rych nasilenie jest tym większe im większe są powierzchnie lokalnych zlewni. 
Zebrana woda, szczególnie po opadach nawalnych, może powodować silne 
rozmycia skarp, niszcząc ukształtowaną rzeźbę zwałowiska oraz wprowa-
dzoną roślinność. Dla ograniczenia tych negatywnych skutków stosowane są 
rozwiązania mające za zadanie ujęcie i sprowadzenie wód poza zwałowisko. 
Z drugiej strony szybkie odprowadzenie wód poza obiekt może prowadzić 
do deficytu wody dla roślin, gdyż zwałowiska charakteryzują się gospodarką 
retencyjną, co oznacza, że woda dyspozycyjna dla roślin pochodzi wyłącznie 
z opadów atmosferycznych zatrzymanych przez grunt. Prawidłowe zaprojek-
towanie systemu odwodnienia zwałowiska wymaga zatem rozwiązań wypo-
środkowanych, chroniących obiekt przed rozmywaniem, a jednocześnie nie 
dopuszczających do jego przesuszenia. Efekt taki można uzyskać np. poprzez 
ukształtowanie powierzchni zwałowiska w taki sposób aby wody opadowe 
zostały rozdzielone na szereg małych zlewni. Wody z poszczególnych małych 
zlewni mogą być ujmowane poprzez budowę oczek wodnych  lub siedlisk 
wilgotnych i podmokłych. Do zatrzymywania wód opadowych przyczynia 
się też wspomniane wcześniej terasowanie zboczy i formowanie tarasów z 
przeciwspadkiem. Odprowadzenie wód można realizować z zastosowaniem 
specjalistycznych urządzeń melioracyjnych, takich jak rowy odwadniające, 
bystrotoki, sprowadzenia rurowe, wychwytywacze rumoszu i osadniki, jed-
nakże obiekty te narażone są na szybkie niszczenie w wyniku komprymacji 
gruntu lub wymywania podłoża (Gołda, 2005). Ponadto rozwiązania takie 
niekorzystnie wpływają na estetykę tworzonych obiektów. Ograniczenie nisz-
czącego działania wód opadowych na powierzchnię zwałowiska można uzy-
skać dzięki wprowadzeniu roślinności, która umacnia powierzchnię poprzez 
rozwój systemów korzeniowych, ogranicza niszczące działanie deszczy na 
powierzchnię poprzez rozwój koron (intercepcja) oraz wykorzystuje w proce-
sach życiowych znaczne ilości wody.  

Prawidłowe ukształtowanie zwałowiska powinno trwale zabezpieczać 
obiekt przed erozją. Służy temu wspomniane wyżej łagodzenie kąta na-
chylenia zboczy i ich terasowanie jednakże najlepszą ochronę przed erozją 
zapewnia wprowadzenie zwartej pokrywy roślinnej. Rośliny stosowane do 
zabezpieczenia przeciwerozyjnego powinny charakteryzować się dynamicz-
nym wzrostem i rozbudowanym systemem korzeniowym. Rośliny drzewia-
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ste zapewniają pełną ochronę przeciwerozyjną skarp dopiero po kilku latach 
rozwoju, dlatego nowo uformowane skarpy należy zabezpieczyć przed erozją 
stosując różnorodne zabiegi agrotechniczne. Najprostszym rozwiązaniem jest 
usunięcie drobnych rynienek erozyjnych o głębokości ≤ 10 cm (rillmarek) 
i wysiew odpowiednio dobranych mieszanek traw i roślin motylkowatych 
względnie mulczowanie lub hydromulczowanie z zastosowaniem odpowied-
nich do warunków lokalnych środków nośnych oraz mieszanek nasion traw  
i roślin motylkowatych (Koda i inni, 2010). Do zabezpieczenia skarp bardziej 
narażonych na erozję zastosować można płotki z kiszek faszyny lub płotki 
z żywokołów wierzbowych ułożone warstwicowo lub tworzące romboidalną 
strukturę. W przypadku mocno nachylonych skarp, których nie można od-
powiednio złagodzić i wyprofilować, można zastosować zabezpieczenia in-
żynierskie takie jak ściany oporowe, przypory, ażurowe konstrukcje betono-
we, geokraty, geosiatki, geowłókniny ewentualnie domieszki stabilizatorów 
chemicznych takich jak wapno lub cement (Koda i inni, 2010). Kształtując 
zwałowiska należy jednak dążyć do tego aby takie rozwiązania stosowane 
były jak najrzadziej. 

Formowanie skarp wyrobisk uzależnione jest warunków wodnych (nie-
co inaczej kształtuje się zbocza wyrobisk suchych, a inaczej zawodnionych), 
charakteru wydobywanej kopaliny (inaczej kształtowane są zbocza w kopal-
niach surowców okruchowych  i ilastych a inaczej surowców zwięzłych) oraz 
planowanej funkcji wyrobisk. Przy projektowaniu profilu zboczy wyrobisk 
należy wziąć pod uwagę warunki trwałej stateczności, która powinna być za-
chowana w trakcie budowy i późniejszego użytkowania wyrobiska, ponadto 
należy uwzględnić kierunek rekultywacji wyrobiska oraz kwestie krajobrazo-
we i estetyczne. 

Uwarunkowania i możliwości kształtowania zboczy wyrobisk są inne w 
przypadku eksploatacji okruchowych i ilastych, a inne w przypadku surow-
ców zwięzłych. Zbocza suchych wyrobisk po eksploatacji surowców okru-
chowych i ilastych powinny być kształtowane z nachyleniem maksymalnie 
1:2 w górnej części, natomiast w dolnej z nachyleniem 1:3 lub mniejszym 
(Rysunek 6.1). Optymalny przekrój zbocza wyrobiska suchego powinien być 
zbliżony do paraboli o nachyleniu wzrastającym od podstawy w kierunku gór-
nej krawędzi zbocza. W miarę możliwości górną krawędź wyrobiska należy 
lekko uwypuklić tworząc niewielkie obwałowanie.  
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Rysunek 6.1 Przykład ukształtowania zbocza suchego wyrobiska  
(według Merkblätter…, 1982 - zmodyfikowany). 

W przypadku eksploatacji spod wody zbocze w części podwodnej, do 
głębokości około 2 m poniżej średniego poziomu wody powinno zostać wy-
płaszczone do nachylenia co najmniej 1:4 w celu ograniczenia niszczącego 
oddziaływania falującej wody (Rysunek 6.2). Na większych głębokościach 
nie należy przekraczać naturalnego nachylenia tj. 1:1,5 – 1:2. Część nadwod-
ną zbocza można uformować w układzie półek i skarp z nachyleniem docho-
dzącym maksymalnie do 1:2. Pamiętać jednak należy, że takie ukształtowanie 
skarp ogranicza możliwość rekreacyjnego wykorzystania zbiornika wodnego 
z uwagi na zbyt duże nachylenie jego brzegów. 

Rysunek 6.2 Przykład ukształtowania zbocza wyrobiska zawodnionego  
(według Merkblätter…, 1982 - zmodyfikowany). 
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Przeznaczenie zbiornika na cele rekreacyjne (kąpielisko) wymaga nieco 
innego ukształtowania wyrobiska, a w szczególności jego strefy brzegowej. 
Ze względów bezpieczeństwa podwodną część zbocza, do głębokości około 
2 m poniżej średniego lustra wody należy ukształtować ze spadkiem około 
1:10, i dopiero poniżej tej głębokości stopniowo zwiększać kąt nachylenia 
zbocza, aż do naturalnego kąta 1:1,5 – 1:2. Część nadwodną należy ukształto-
wać również z niewielkim nachyleniem, w formie szerokiej plaży względnie 
w układzie kilku teras rozdzielonych niewielkimi skarpami o nieco większym 
nachyleniu (Rysunek 6.3). Strefa brzegowa wyrobiska, przeznaczona do za-
gospodarowania rekreacyjnego powinna w części nadwodnej jak i podwodnej 
zostać przykryta warstwą żwiru lub grubego piasku o miąższości co najmniej 
40 cm. Podnosi to komfort korzystania z kąpieliska oraz zapobiega podsiąka-
niu wód gruntowych w strefie przeznaczonej do plażowania.

   

Rysunek 6.3 Warianty ukształtowania strefy brzegowej zbiornika wodnego dla 
zagospodarowania rekreacyjnego.
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W przypadku rekultywacji wodnej dla zagospodarowania ekologicznego 
(zwiększenie lokalnej bioróżnorodności) należy zadbać o takie ukształtowa-
nie czaszy wyrobiska oraz stref przybrzeżnych dzięki któremu osiągnie się 
możliwie największe bogactwo różnorodnych siedlisk. W ukształtowanym 
zbiorniku powinny znaleźć się strefy z głęboką wodą, płycizny, wyspy, za-
toki oraz półwyspy (Rysunek 6.4). Nachylenie skarp podwodnych w strefach 
przybrzeżnych powinno być niewielkie (1:8 – 1:10) i wzrastać stopniowo 
wraz z oddalaniem się od brzegu zbiornika. Części nadwodne skarp powinny 
mieć niewielkie nachylenie, aczkolwiek część z nich można ukształtować ze 
stromym nachyleniem w celu stworzenia możliwości gniazdowania dla ta-
kich gatunków ptaków jak zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) czy jaskółka 
brzegówka (Riparia riparia). W przypadku większych wyrobisk możliwe jest 
wielofunkcyjne przeznaczenie tworzonych zbiorników wodnych. W takim 
przypadku należy wyznaczyć strefy obiektu o różnych funkcjach i odpowied-
nio do nich zaprojektować ukształtowanie stref przybrzeżnych. 

 

Rysunek 6.4 Przykład ukształtowania strefy brzegowej w rekultywacji dla zagospoda-
rowania ekologicznego (według Merkblätter…, 1982 - zmodyfikowany).

Kształtowanie spągu suchych wyrobisk po eksploatacji  surowców okru-
chowych i ilastych jest stosunkowo łatwe i polega na ich wyrównaniu i uregu-
lowaniu stosunków wodnych.

Kształtowanie wyrobisk po eksploatacji surowców zwięzłych jest bardziej 
skomplikowane, niż w przypadku surowców luźnych. Wyrobiska po eksplo-
atacji surowców zwięzłych cechują się często bardzo stromym nachyleniem 
ścian wynoszącym najczęściej 70̊ – 80̊. Skarpy takich wyrobisk są bardzo 
trudne do rekultywacji biologicznej, dlatego często pozostawia się je bez 
wprowadzania roślinności. Mogą one stanowić wartościowe siedliska dla nie-
których gatunków roślin i zwierząt lub być elementem wzbogacającym lo-
kalny krajobraz. Warunkiem pozostawienia takich zboczy bez jakiejkolwiek 
ingerencji jest ich trwała stateczność. W przypadku zagrożenia osunięciami 
lub obrywami skał, zbocza należy bezwzględnie złagodzić. Przebudowa stro-
mo nachylonych zboczy polega na ich złagodzeniu – kąt nachylenia powi-
nien być mniejszy niż 60̊ (Rysunek 6.5), a wysokość poszczególnych pięter 
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nie powinna przekraczać 12 m. Pomiędzy piętrami należy ukształtować półki 
o szerokości co najmniej 2 m, z lekkim przeciwspadkiem oraz obwałowa-
niem umożliwiającym nawiezienie gruntu potencjalnie żyznego o miąższości 
kilkudziesięciu cm w celu wprowadzenia sadzonek krzewów. W przypadku 
wyrobisk suchych dolną część zbocza należy dodatkowo złagodzić do nachy-
lenia około 1:2 podzwałowując ją materiałem nadkładowym lub odpadami 
z przeróbki kopaliny i obsadzić roślinnością. W przypadku kamieniołomów 
zalanych dla których przewiduje się wykorzystanie rekreacyjne część zboczy 
wyrobiska należy wyprofilować w taki sposób aby umożliwić bezpieczne zej-
ście do wody. Wymaga to znacznego złagodzenia zboczy wyrobiska oraz ła-
godnego ukształtowania części nadwodnej oraz podwodnej zbocza w rejonie 
przeznaczonym na kąpielisko.

Rysunek 6.5 Przykład ukształtowania skarpy kamieniołomu (według Merkblätter…, 
1982 – zmodyfikowany).

Kształtowanie spągu kamieniołomów suchych polega na ich 
wyprofilowaniu w sposób umożliwiający grawitacyjne odprowadzenie 
nadmiaru wód opadowych, wyrównaniu oraz pokryciu warstwą materiału 
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glebotwórczego oraz materiału potencjalnie żyznego w celu umożliwienia 
wprowadzenia roślinności. Warstwa materiału glebotwórczego pokrywająca 
spąg kamieniołomu powinna umożliwiać prawidłowe ukorzenienie się 
planowanej do wprowadzenia roślinności. W przypadku rekultywacji leśnej 
należy przyjąć, że miąższość warstwy utworów pokrywających spąg powinna 
wynosić około 2 m.  

7. Metody oceny przydatności utworów geologicznych  
do rekultywacji

Działania rekultywacyjne prowadzone są na obiektach zbudowanych 
z materiałów o różnym pochodzeniu geologicznym, powstałych w wyniku 
różnych procesów technologicznych. Prawidłowe rozpoznanie jakości tych 
utworów jest warunkiem powodzenia szczegółowej fazy rekultywacji. Ist-
nieje kilka metod oceny przydatności gruntów do rekultywacji. Do najważ-
niejszych należą metoda Żuławskiego oraz metoda Skawiny i Trafas (Gołda, 
2005; Eckes i inni, 2009).  

7.1 Klasyfikacja aktywności glebotwórczej utworów metodą 
Żuławskiego 

Klasyfikacja Żuławskiego dokonuje podziału utworów podlegających re-
kultywacji na podstawie ich składu granulometrycznego. Według autora me-
tody, uziarnienie gruntów ma decydujące znaczenie dla kształtowania się ich 
aktywności biologicznej, określanej również jako aktywność glebotwórcza.

W klasyfikacji Żuławskiego wyróżnia się dwie grupy utworów:
a) grunty o sprzyjających właściwościach glebotwórczych,
b) grunty o złych właściwościach glebotwórczych z różnych przyczyn.
Utwory o złych właściwościach glebotwórczych to utwory cechujące się 

niskimi zdolnościami retencyjnymi, skrajnie niskimi zawartościami składni-
ków odżywczych dla roślin oraz złymi właściwościami chemicznymi. Należą 
tutaj utwory szkieletowe: skaliste, rumoszowe lub żwirowe oraz gruboziarni-
ste piaszczyste, a także utwory toksyczne  i aktywne termicznie.

Grunty o sprzyjających właściwościach glebotwórczych dzieli się na czte-
ry kategorie: 

Kategoria I – utwory o bardzo wysokiej czynności gleboznawczej, któ-
rym przypisuje się –10 punktów szacunkowych w ramach 10-cio punk-
towej skali,
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Kategoria II – utwory czynne glebotwórczo i łatwe do biologicznego za-
gospodarowania, o 7 – 8 punktów szacunkowych,
Kategoria III – utwory dość czynne glebotwórczo, ale trudne do biolo-
gicznego zagospodarowania, o 4 – 6 punktach szacunkowych,
Kategoria IV – utwory o bardzo niskiej czynności glebotwórczej  
o wartości 2 – 3 punktów szacunkowych.
Utwory o złych właściwościach glebotwórczych o wartości szacunkowej 
od 0 – 2 punktów.

O zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii decyduje procentowa za-
wartość poszczególnych frakcji ziemistych. Kategorie aktywności glebotwór-
czej zostały naniesione na trójkąt Fereta (Rysunek 7.1), stąd też znajomość 
składu mechanicznego utworu pozwala na jednoznaczne zakwalifikowanie go 
do jednej z wyżej wymienionych kategorii.  

Rys 7.1 Kategorie aktywności glebotwórczej oparte na gruntoznawczej klasyfikacji li-
tologicznej według Żuławskiego (Gołda, 2005). I, II, III, IV – kategorie aktywności 
glebotwórczej. P – piasek, Pπ – piasek pylasty, πp – pył piaszczysty, π – pył, Pg – piasek 
gliniasty, Gp – glina piaszczysta, G – glina, Gπ – glina pylasta, Gpz – glina pylasta 
zwięzła, Ip – ił piaszczysty, I – ił, Iπ – ił pylasty.
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Według Żuławskiego utwory czynne glebotwórczo należące kategorii I  
i II, w przypadku prawidłowo uformowanej rzeźby rekultywowanego obiek-
tu, oznaczają się dużą aktywnością tworzących się z nich gleb co przy rolni-
czym kierunku rekultywacji umożliwia uzyskiwanie z nich wysokich plonów 
w stosunkowo krótkim czasie po zagospodarowaniu, przy relatywnie niskich 
kosztach i niewielkiej intensywności nawożenia oraz zabiegów agrotech-
nicznych. Ryzyko destrukcyjnego działania czasu w stosunku do fizycznych 
właściwości utworów tej kategorii jest niewielkie. O przynależności utworów 
rekultywowanych do I lub II kategorii decyduje niemal wyłącznie skład me-
chaniczny (Gołda 2005, Eckes i inni, 2009). Należą tu utwory o prawidło-
wych stosunkach powietrzno-wodnych, dzięki czemu grunty te cechują się 
odpowiednią przepuszczalnością, zadowalającą zdolnością retencjonowania 
wód opadowych, korzystnymi właściwościami sorpcyjnymi oraz dobrą za-
sobnością w składniki odżywcze.  Grunty kategorii I w porównaniu z grun-
tami zaliczanymi do kategorii II cechuje mniejsza zależność plonowania od 
wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych. Dzięki temu uzyskuje się na 
nich przeciętnie wyższe plony, większa jest też wierność plonowania, a możli-
wość szerszego wachlarza roślin uprawnych ułatwia opracowanie płodozmia-
nu rekultywacyjnego. Grunty III kategorii są trudniejsze do rekultywacji m.in. 
z uwagi na możliwość pogorszenia się ich właściwości fizycznych (dotyczy 
to głównie utworów zwięźlejszych). Utwory kategorii IV to grunty o zbyt 
lekkim uziarnieniu skutkującym słabymi zdolnościami retencyjnymi i podat-
nością na przesuszanie. Cechują się niskimi zdolnościami sorpcyjnymi, a co 
za tym idzie niską zawartością składników odżywczych.  

Klasyfikacja Żuławskiego pozwala na zgrubne prognozowanie klasy bo-
nitacyjnej odtwarzanych gleb. Obiekty zbudowane do głębokości co najmniej 
jednego metra wyłącznie z utworów I kategorii mogą osiągnąć wartość boni-
tacyjną gruntu ornego odpowiadającego I lub II klasie bonitacyjnej, natomiast 
zbudowane z utworów II kategorii mogą w przyszłości wykształcić się gleby 
klasy bonitacyjnej IIIa lub IIIb. Grunty zakwalifikowane do IV kategorii po 
rekultywacji mogą osiągnąć IV a, IV b i V klasę bonitacyjną. Grunty kategorii 
IV charakteryzują się bardzo lekkim uziarnieniem wykluczającym ich zago-
spodarowanie w kierunku rolniczym, jednakże, na lepszych odmianach tej 
kategorii mogą wykształcić się wartościowe siedliska leśne (Gołda, 2005). 

7.2 Klasyfikacja przydatności utworów geologicznych dla potrzeb 
rekultywacji metodą Skawiny i Trafas

Klasyfikacja Skawiny i Trafas (1971) wyróżnia szereg klas różniących się 
przydatnością do rekultywacji:  
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Klasa A – grunty bardzo dobre, przydatne do rekultywacji rolnej,
Klasa B – grunty dobre, mniej przydatne do rekultywacji rolnej, natomiast 
bardzo przydatne do rekultywacji leśnej,
Klasa C – grunty wadliwe, nieprzydatne do rekultywacji rolnej, a dla rekulty-
wacji leśnej dopiero po częściowym ulepszeniu,
Klasa D – grunty złe, nieproduktywne i nieprzydatne dla rekultywacji, wyma-
gające podstawowego użyźnienia lub izolacji,
Klasa E – grunty toksyczne, nieprzydatne dla rekultywacji, wymagające neu-
tralizacji lub izolacji, 

W klasie E wyróżnia się podklasy:

EC – grunty toksyczne, które po neutralizacji mogą być przeklasyfikowane co 
najmniej do klasy C,
ED – grunty toksyczne, które po neutralizacji mogą być przeklasyfikowane 
tylko do klasy D.

Utwory klas od A do C to grunty potencjalnie produktywne, klasa D to 
grunty jałowe, ale nietoksyczne,  natomiast klasa E to grunty toksyczne.  

Najbardziej problematycznym elementem zaproponowanej klasyfikacji 
jest odróżnienie gruntów toksycznych od pozostałych, gdyż wymaga to prze-
prowadzenia szeregu analiz laboratoryjnych co jest trudne i kosztowne. Źród-
łem toksyczności utworów geologicznych mogą być (Gołda, 2005): 

- nadmierna zawartość siarczków lub siarki rodzimej,
- zasolenie,
- nadmierna zawartość pierwiastków śladowych 
- podatność na czynność termiczną,
- niekorzystny odczyn,
- podwyższona radioaktywność,
- zawartość substancji ropopochodnych. 

Część danych na temat ewentualnego występowania utworów toksycz-
nych, ich rozmieszczenia i charakterystyki można pozyskać z dokumentacji 
geologicznej, opisu technologii i opracowań naukowych, jednakże najczęściej 
utwory toksyczne wymagają szeregu dodatkowych badań laboratoryjnych w 
celu szczegółowego rozpoznania przyczyn toksyczności oraz opracowania 
odpowiednich technik naprawczych. 

Utwory nietoksyczne zalicza się do odpowiedniej klasy, na podstawie licz-
by bonitacyjnej (LB) która przyjmuje maksymalną wartość 100. Liczbę boni-
tacyjną oblicza się według wzoru: 

LB = WL + WCa + WSo+ WSp
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gdzie:

WL – wskaźnik litologiczny obliczany na podstawie zawartości procento-
wej frakcji pyłu i iłu 

Dla utworów zawierających do 20 % frakcji iłu wartość wskaźnika litolo-
gicznego oblicza się ze wzoru:

WL = ił + 0,5 pył
gdzie:

ił – zawartość procentowa frakcji iłu (ø < 0,002 mm)
pył - zawartość procentowa frakcji pyłu (ø = 0,05 – 0,002 mm)

Dla utworów zawierających powyżej 20 % frakcji iłu wzór na obliczenie 
wskaźnika litologicznego przyjmuje postać:

WL =20 + 0,5 pył

Wartość wskaźnika litologicznego zawiera się w przedziale 0 – 60 punk-
tów. Jest to najważniejszy składnik liczby bonitacyjnej, uzależniony od skła-
du granulometrycznego gruntu. Z uwagi na ogromne znaczenie uziarnienia 
dla kształtowania wielu innych cech gruntu, w tym jego aktywności glebo-
twórczej wysoka wartość wskaźnika litologicznego jest warunkiem zaliczenia 
utworu do utworów przydatnych do rekultywacji. 

Wskaźnik wapniowy (WCa) wyznacza się na podstawie zawartości CaCO3. 
W zależności od zawartości węglanu wapnia utwór geologiczny otrzymuje od 
0 do 15 punktów (Tabela 7.1).

Tabela 7.1. Wartość wskaźnika wapniowego (WCa) w zależności od zawartości wę-
glanu wapnia. 

Zawartość CaCO3 (%) WCa

<1 0
1 – 3 5
3 – 5 10

5 – 10 15
10 – 20 10
20 – 50 5

> 50 0

Wskaźnik spoistości (WSp) obliczany jest na podstawie oznaczenia wskaź-
nika plastyczności (Wp). Wskaźnik plastyczności to różnica pomiędzy granicą 
płynności (Ly) i granicą plastyczności (Lp):

   Wp = Ly – Lp
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Wartości wskaźnika spoistości wynoszą od 0 do 10 punktów, przy czym 
najwyżej punktowane są utwory mało spoiste w górnych przedziałach oraz 
średnio spoiste w  dolnych przedziałach (Tabela 7.2). Utwory bardzo spoiste 
o wartości wskaźnika plastyczności powyżej 20, są bardzo trudne do uprawy 
i wymagają zastosowania w tym celu specjalistycznego sprzętu stąd też w 
klasyfikacji otrzymują 0 punktów. Utwory sypkie które nie wykazują tendencji 
zbrylania otrzymują wartość wskaźnika spoistości 0. 

Tabela 7.2. Wartość wskaźnika spoistości (WSp) w zależności od wskaźnika plastycz-
ności.

Wskaźnik plastyczności (%) WSp

<1 0
1 – 3 3
3 – 6 6
6– 12 10

12 – 16 6
16 – 20 3

> 20 0

Wskaźnik sorpcji (WSo) wyznacza się na podstawie sorpcji oznaczonej 
przy pomocy błękitu metylenowego (BM). Przyjmuje on wartości od 0 do 15 
punktów przy czym klasyfikacja premiuje  utwory o wyższych zdolnościach 
sorpcyjnych. Zależność pomiędzy sorpcją błękitu metylenowego a wartością 
wskaźnika sorpcji przedstawia Tabela 7.3.  

Tabela 7.3 Wartość wskaźnika sorpcji (WSo) w zależności od sorpcji błękitu metyle-
nowego. 

Pojemność sorpcyjna 
błękitu metylenowego

(BM) w cmol(+)/kg
WSo

<3 0
3 – 5 3
5 – 7 5
7 – 9 7
9 – 12 9

12 – 15 12
> 15 15

Suma wskaźników litologicznego, wapniowego, spoistości i sorpcji daje 
wartość liczby bonitacyjnych (LB). Na podstawie wartości liczby bonitacyj-
nej utwór zaliczany jest do odpowiedniej klasy. 
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Klasa A   LB > 75 punktów
Klasa B 50 <     LB ≤ 75 punktów
Klasa C 21 ≤ LB ≤ 50 punktów
Klasa D  LB < 21 punktów

Grunty toksyczne klasy E mogą być zaliczane są do podklasy EC lub ED 
jeśli po usunięciu czynnika toksycznego na podstawie liczby bonitacyjnej 
uzyskują:  

LB ≥ 21 punktów  - klasa EC 
gdy LB < 21 punktów - klasa ED

Gołda (2005) zaproponował wydzielenie dodatkowych podklas w obrębie 
klasy A oraz D. Do zagospodarowania rolnego powinny zostać zaklasyfiko-
wane tylko utwory najlepsze gwarantujące szybkie przekształcenie surowego 
gruntu w produktywną glebę umożliwiającą uzyskiwanie wysokich plonów 
przy relatywnie niskich nakładach. Warunek ten spełniają tylko utwory naj-
lepsze o liczbie bonitacyjnej większej od 85 punktów. W związku z tym za-
proponowany został podział klasy A na podklasę A1 charakteryzowaną jako 
utwory najlepsze, szczególnie przydatne do rekultywacji rolnej lub mogące 
służyć do poprawienia właściwości utworów gorszych oraz podklasę A2 do 
której należą utwory bardzo dobre z powodów lokalnych lub ważnych uwa-
runkowań przeznaczane do rekultywacji rolnej. Klasa D również została roz-
dzielona na dwie podklasy D1 o liczbie bonitacyjnej powyżej 10 punktów o 
raz D2 o LB mniejszym niż 10. Grunty podklasy D1 charakteryzowane są 
jako utwory słabe, na których jednak mogą wytworzyć się niektóre wartościo-
we siedliska leśne natomiast klasa D2 to utwory najgorsze, jałowe wymagają-
ce szczególnych metod użyźnienia lub izolacji.

Klasyfikacja Skawiny i Trafas charakteryzuje się dużą uniwersal-
nością, a jednocześnie jest nieskomplikowana i nie wymaga wykony-
wania dużej liczby analiz laboratoryjnych. Oznaczenia wykonywane 
na potrzeby tej klasyfikacji są proste i nie wymagają stosowania dro-
gich urządzeń laboratoryjnych. Klasyfikacja bazuje na względnie sta-
łych i trudnych do zmiany właściwościach utworów rekultywowanych,  
a uzyskane wyniki dobrze charakteryzują potencjalne możliwości przekształ-
cenia rekultywowanego utworu w glebę.  

Klasyfikacja przydatności utworów geologicznych do rekultywacji nie po-
winna być traktowana jako metoda wyboru kierunku rekultywacji (rolny lub 
leśny), gdyż o wyborze kierunku rekultywacji oprócz jakości gruntu decydo-
wać może szereg innych czynników (np. ukształtowanie terenu, czynniki spo-
łeczne, ekonomiczne czy przyrodnicze). Ponadto przydatność gruntu np. do 
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rekultywacji rolnej nie implikuje konieczności rekultywacji w tym kierunku. 
Metoda ta może i powinna być stosowana wszędzie tam gdzie celem jest przy-
wrócenie równowagi w przyrodzie i odtworzenie ekosystemów lądowych.

7.3 Ocena właściwości chemicznych i fizykochemicznych gruntów

Przedstawione w poprzednich rozdziałach metody oceny przydatności 
utworów geologicznych do rekultywacji bazują na pomiarze ograniczonej 
liczby właściwości fizycznych gruntów. Jednakże, warunkach siedliskowych 
dla wprowadzanej roślinności i przydatności gruntu do rekultywacji decydują 
także inne jego chemiczne i fizykochemiczne właściwości – nie ujęte w kla-
syfikacjach Trafas i Skawiny oraz Żuławskiego. Dla pełniejszej oceny jakości 
gruntów należy więc dodatkowo zmierzyć odczyn gruntu w wodzie i w KCl, 
kwasowość hydrolityczną, gęstość właściwą i objętościową, zawartość pod-
stawowych składników odżywczych – N, P, K, materii organicznej (węgla 
organicznego) oraz wymiennych form Mg2+, Ca2+, K+, Na+. 

Pomiar odczynu dostarcza informacji o kwasowości gruntu. Kwasowość, 
która pochodzi od jonów wodorowych znajdujących się w roztworze glebo-
wym nosi miano kwasowości czynnej i jest określana poprzez pomiar pH w 
wodzie (Zawadzki, 1999). Kwasowość powodowana przez jony wodoru i gli-
nu  zasorbowane w kompleksie sorpcyjnym gleby określa się jako kwasowość 
wymienną i oznacza poprzez pomiar pH w 1 M roztworze KCl. Na podstawie 
odczynu mierzonego w wodzie i KCl można określić kwasowość gleb stosu-
jąc np. klasyfikację Puchalskiego i Prusinkiewicza (1990) (Tabela 7.4). Dla 
bardzo kwaśnych utworów pogórniczych skala ta może być rozszerzona we-
dług pomiaru pH w wodzie o trzy grupy (Krzaklewski i inni, 1997): 

- pH = 3,0 – 3,5 – grunty toksycznie kwaśne
- pH = 2,5 – 3,0 – grunty silnie toksycznie kwaśne
- pH < 2,5 – grunty ekstremalnie toksycznie kwaśne 

Tabela 7.4  Ocena odczynu gleby na podstawie pomiaru pH.
pHH2O pHKCl

Alkaliczny >8,0 >8,0
Słabo alkaliczny 7,3 – 8,0 7,3 – 8,0

Obojętny 6,8 – 7,2 6,6 – 7,2
Słabo kwaśny 6,1 – 6,7 5,6 – 6,5

Kwaśny 5,6 – 6,0 4,6 – 5,5
Silnie kwaśny 4,5 – 5.5 3,5 – 4,5

Bardzo silnie kwaśny <4,5 < 3,5
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Kwasowość hydrolityczną mierzy się poprzez wyparcie silnie związanych 
w kompleksie sorpcyjnym jonów wodoru i glinu w wyniku działania na glebę 
roztworów soli hydrolizujących zasadowo (np. octanu wapnia). Kwasowość 
hydrolityczną oznacza się w celu określenia potrzeb wapnowania gruntu. 

Gęstość właściwa (ciężar właściwy) gruntu to stosunek fazy stałej gruntu 
do objętości zajmowanej przez tę fazę. Uzależniona jest ona głównie od składu 
mineralnego gruntu. Gęstość objętościowa (pozorny ciężar właściwy) gruntu 
to stosunek ciężaru gruntu o nienaruszonej strukturze do jego objętości. Zale-
ży ona od uziarnienia gruntu i jego struktury. Na podstawie pomiaru gęstości 
właściwej i objętościowej można obliczyć wskaźnik porowatości gruntu.

Pomiar zawartości N, P, K i kationów wymiennych służy oszacowaniu 
zasobności gruntu w składniki odżywcze, a co za tym idzie określeniu tro-
ficzności siedliska. Na podstawie tych pomiarów ustala się również potrzeby, 
dawki i sposoby nawożenia gruntów rekultywowanych. Istnieje wiele metod 
oznaczania zawartości wyżej wymienionych pierwiastków. Są one opisane w 
specjalistycznych podręcznikach analitycznych i normach. 

8. Wprowadzenie roślinności na obszary 
poeksploatacyjne w górnictwie skalnym

Rekultywacja terenów pogórniczych w kierunku leśnym, ekologicznym 
czy parkowym wiąże się z koniecznością wprowadzenia roślinności. Wymaga 
to odpowiedniego przygotowania podłoża, zaprojektowania składu gatunko-
wego nasadzeń, wykonania nawożenia oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Za-
kres niezbędnych prac uzależniony jest od rodzaju wydobywanej kopaliny, 
technologii wydobycia oraz lokalnych warunków przyrodniczych.

8.1 Wykorzystanie gleby zdejmowanej w trakcie robót 
udostępniających 

Gleba usuwana w czasie robót udostępniających może być wartościowym 
materiałem służącym do odtworzenia wierzchniej, aktywnej biologicznie war-
stwy rekultywowanego obiektu, dlatego powinna być zdejmowana i przecho-
wywana w sposób umożliwiający jej późniejsze wykorzystanie. Najbardziej 
skomplikowanym, ale też pozwalającym na najszybsze odtworzenie warstwy 
gleby urodzajnej na terenach rekultywowanych jest selektywne zdejmowanie 
wyszczególnionych poziomów glebowych w czasie prac udostępniających 
(np. osobno poziomy wierzchnie - organiczny i próchniczny, osobno pozio-
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my niżej leżące), następnie ich oddzielne składowanie i późniejsze wykorzy-
stanie do odtworzenia profilu glebowego. Wierzchnią warstwę odtwarzanej 
gleby można dodatkowo wzbogacić w biomasę pochodzącą z rozdrobnienia 
resztek pni, gałęzi i korzeni drzew. Biomasa ta stanowi pożywkę dla mikroor-
ganizmów glebowych typowych dla gleb leśnych i jest substratem z którego 
in-situ wytwarza się glebowa materia organiczna. Ten innowacyjny sposób 
przygotowania powierzchni poeksploatacyjnych do wprowadzenia zalesień 
zapewnia najlepsze wykorzystanie składników odżywczych roślin zgroma-
dzonych w poszczególnych poziomach glebowych oraz w roślinności (Chu-
dzik i Ludwisiak, 2011). 

Wierzchnią warstwę gleby można także zdejmować w całości bez wydzie-
lania poszczególnych poziomów genetycznych gleby. W takim przypadku 
zdejmuje się pojedynczą warstwę gleby w której zawartość próchnicy glebo-
wej wynosi co najmniej 1,5 % (Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych). 
Miąższość tej warstwy jest różna w zależności od typu gleby i lokalnych wa-
runków ekologicznych i może wynosić od 15 cm do około 50 cm. Tak zdjęta 
gleba powinna być przechowywana w pryzmach, przykryta 2 – 3 cm grubości 
warstwą gleby mineralnej (Kocjan, 2008). Innym sposobem ochrony prze-
chowywanej gleby przed oddziaływaniem promieni słonecznych, deszczu  
i wiatru jest obsianie pryzmy zeskładowanej gleby mieszanką traw i roślin mo-
tylkowych o rozbudowanym systemie korzeniowym (Merkblätter…, 1982). 
Należy jednak dążyć do tego aby okres przechowywania warstwy próchnicz-
nej gleby był jak najkrótszy – optymalnym rozwiązaniem jest jej natychmia-
stowe wykorzystanie w pracach rekultywacyjnych. Zarówno w czasie urabia-
nia, transportu jak i przechowywania należy unikać przemieszania warstwy 
próchnicznej gleby z niżej leżącym materiałem macierzystym, szczególnie 
jeśli jest to materiał zawierający duże ilości rumoszu. 

Sposób wykorzystania gleby próchnicznej zależy od jej ilości oraz po-
wierzchni nieużytków wymagających przykrycia. W przypadku wystarczają-
cej ilości materiału glebowego należy rozprowadzić go po całej przeznaczonej 
do pokrycia roślinnością powierzchni nieużytku. Warstwa materiału poten-
cjalnie żyznego przykrywająca nieużytek powinna mieć miąższość co naj-
mniej 50 cm (Rozwałka, 2003). W przypadku gdy ilość dostępnego materiału 
jest niewystarczająca można w miejscach przeznaczonych jedynie do obsiania 
trawą i roślinnością zielną zastosować warstwę o zredukowanej miąższości, 
przy czym należy zachować minimalną grubość warstwy przykrywającej wy-
noszącą 10 cm. Jeśli ilość dostępnego materiału nadal jest niewystarczająca, 
należy zrezygnować z pokrywania glebą całej powierzchni nieużytku, lecz 
wprowadzić glebę próchniczną w wyorane bruzdy lub zastosować jako pod-
sypkę do dołków pod wprowadzane sadzonki drzew.
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W celu zapewnienia właściwego rozwoju korzeni roślin, przed rozpro-
wadzeniem gleby należy rozluźnić podłoże poprzez wykonanie pełnej orki 
głębokiej (do głębokości co najmniej 50 cm). Zabieg ten najlepiej jest wyko-
nać późnym latem lub jesienią, pozostawiając grunt w ostrej skibie na okres 
zimowy. Następnie, rozluźnione podłoże przykrywa się częścią urodzajnej 
gleby, wykonuje zabiegi bronowania z użyciem bron lub kultywatorów w 
celu przemieszania materiału podłoża z glebą urodzajną i tak przygotowaną 
powierzchnię pokrywa się pozostałą częścią gleby urodzajnej. Przygotowa-
nie wierzchniej warstwy nieużytku w wyżej opisany sposób powoduje, że w 
odtworzonym profilu właściwości fizyczne i chemiczne gruntu zmieniają się 
stopniowo co zapobiega rozwojowi płaskich systemów korzeniowych i umoż-
liwia głębokie korzenienie się roślin. Prawidłowe wykonanie tych zabiegów 
wymaga jednak stosowania maszyn o niewielkim nacisku na podłoże, które 
nie spowodują nadmiernego zagęszczenia gruntu. 

Powierzchnie spągowe w suchych wyrobiskach po eksploatacji surowców 
zwięzłych (kamieniołomach) są często zbudowane z litej skały, pokryte ka-
mieniami i rumoszem skalnym. Wprowadzenie roślinności na te powierzch-
nie wymaga ich wyprofilowania w sposób umożliwiający odprowadzenie 
nadmiaru wód poza rekultywowany obszar, oczyszczenia z głazów i rumoszu 
skalnego, a następnie pokrycia warstwą materiału glebotwórczego. Miąższość 
warstwy glebotwórczej powinna umożliwiać rozwój systemów korzeniowych 
gatunków roślin, które planuje się wprowadzić.    

8.2 Dobór i wprowadzanie roślinności drzewiastej

Zasady wprowadzenia roślinności drzewiastej na teren rekultywowanego 
nieużytku, tj. skład gatunkowy  nasadzeń, rodzaj materiału roślinnego oraz 
technikę i porę sadzenia należy każdorazowo dostosować do specyfiki rekul-
tywowanego obiektu,  a nawet poszczególnych jego fragmentów (Krzaklew-
ski, 1988; Kocjan, 2008). 

Projektując skład gatunkowy nasadzeń  należy wziąć pod uwagę jakość 
siedliska, funkcje jakie mają spełnić rośliny oraz ich cechy biologiczne (Krza-
klewski, 1988). W przypadku rekultywacji dla zagospodarowania leśnego na-
leży dodatkowo uwzględnić krainę przyrodniczo-leśną w której położony jest 
rekultywowany obiekt oraz potencjalny typ siedliskowy lasu, który ma zostać 
odtworzony. Najważniejsze cechy roślin jakie należy rozpatrzyć projektując 
nasadzenia to: wymagania glebowe, ukorzenienie, ocienienie, oddziaływanie 
glebotwórcze, wytrzymałość na zanieczyszczenie powietrza, użyteczność 
biocenotyczna, dynamika wzrostu w pierwszych latach, oddziaływanie prze-
ciwerozyjne i wpływ na stateczność skarp (Krzaklewski, 1988). 
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W zależności od przydatności roślin do pełnienia określonych funkcji wy-
różnia się następujące grupy roślin wprowadzanych w ramach rekultywacji 
(Krzaklewski, 1988; Gołda 2005):

- gatunki przeciwerozyjne
- gatunki fitomelioracyjne (glebotwórcze)
- gatunki produkcyjne (docelowe)
- gatunki biocenotyczne

Gatunki przeciwerozyjne to rośliny szybko się korzeniące, o rozbudowa-
nym systemie korzeniowym, zdolne przetrwać w niekorzystnych warunkach 
siedliskowych. Należą tu takie gatunki jak robinia akacjowa (Robinia pseu-
doacacia), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides), oliwnik wąskolistny 
(Eleagnus angustifolia), karagana syberyjska (Caragana arboescens) oraz 
różne gatunki wierzb krzewiastych (Salix sp.) np. wierzba ostrolistna (Salix 
acutifolia), wierzba iwa (Salix caprea) czy wierzba wiciowa (Salix viminalis) 
(Krzaklewski, 1988). Gatunki przeciwerozyjne wprowadzać należy w pasach 
lub oddzielnych grupach w miejscach szczególnie narażonych na erozję. Po-
nieważ często są to gatunki ekspansywne ich udział należy ograniczać i wpro-
wadzać je jedynie tam gdzie jest to rzeczywiście niezbędne (Gołda, 2005). 

Gatunki fitomelioracyjne to rośliny przyczyniające się do przyspieszenia 
procesów glebotwórczych. Ponieważ grunty pogórnicze bardzo często są ubo-
gie w składniki odżywcze – w szczególności w azot – do grupy gatunków fi-
tomelioracyjnych należą rośliny współżyjące z mikroorganizmami wiążącymi 
wolny azot. Są to olsza szara (Alnus incana), olsza czarna (Alnus glutinosa), 
olsza zielona (Alnus viridis). Niekiedy do gatunków fitomelioracyjnych za-
liczana, jest także robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia) jednakże jest 
ona rośliną ekspansywną i trudną do usunięcia z drzewostanu, dlatego też 
stosowana jest raczej jako gatunek przeciwerozyjny. Z uwagi na dobrą jakość 
ściółki do gatunków fitomelioracyjnych zalicza się też wierzbę iwę (Salix 
caprea), która jednak nie ma zdolności do wiązania azotu atmosferycznego 
(Tabela 8.1). 

Gatunki docelowe (produkcyjne) to w przypadku rekultywacji leśnej ga-
tunki lasotwórcze. Należy tutaj szeroka gama roślin występujących w polskich 
lasach – sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), brzoza brodawkowata, (Betula 
pendula), modrzew europejski (Larix decidua), dąb szypułkowy (Quercus ro-
bur), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), jawor (Acer pseudoplatanus), 
klon zwyczajny (Acer platanoides), wiąz górski  (Ulmus scabra), buk zwy-
czajny (Fagus sylvatica), lipa drobnolistna (Tilia cordata), topole (Populus 
sp.) i inne (Tabela 8.1). Dobór gatunków docelowych uzależniony jest od 
warunków siedliskowych określających typ siedliskowy lasu jaki powinien 
wytworzyć się na rekultywowanym terenie oraz krainy przyrodniczo-leśnej w 
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której położony jest rekultywowany obszar. Gatunki docelowe charakteryzują 
się zwykle wysokimi wymaganiami siedliskowymi stąd na terenach pogórni-
czych z uwagi na niską jakość gruntów ich wybór jest ograniczony. Z reguły 
dobre wyniki uzyskuje się wprowadzając gatunki o mniejszych wymaganiach 
siedliskowych, przystosowane do gleb ubogich -  sosnę zwyczajną, brzozę 
brodawkowatą i modrzew europejski. Projektując rekultywację dla zagospo-
darowania leśnego powinno się dążyć do jak największego udziału gatunków 
docelowych, pamiętając jednak o ograniczeniach wynikających z niskiej za-
sobności gruntów pogórniczych w składniki odżywcze, w szczególności w 
azot, i konieczności wprowadzenia gatunków fitomelioracyjnych nawet na 
terenach zbudowanych z gruntów potencjalnie żyznych. 

Gatunki biocenotyczne to rośliny wprowadzane w celu zwiększenia bio-
różnorodności odtwarzanych ekosystemów. Podstawową funkcją tej grupy 
roślin jest dostarczenie pożywienia dla zwierząt (głównie ptaków) stąd też 
należą tutaj rośliny owocujące - jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), cze-
remcha zwyczajna (Prunus padus), leszczyna pospolita (Corylus avellana), 
bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa), trzmielina 
europejska (Euonymus europaea),  dereń świdwa (Cornus sanqwinea), głóg 
dwuszyjkowy (Crataegus oxycantha) i inne. 

Udział roślin reprezentujących poszczególne grupy roślin uzależniony jest 
od jakości podłoża oraz nachylenia terenu przeznaczonego do zalesienia. Na 
skarpy strome i urwiste, zbudowane z materiału mało lub średnio żyznego 
wprowadzać należy głownie gatunki przeciwerozyjne (nawet do około 70 
% sadzonek), fitomelioracyjne (około 20%), a ograniczyć gatunki docelo-
we (około 5%).  Na skarpy łagodne i pochyłe zbudowane z gruntów słabej 
jakości wprowadzać należy głównie gatunki fitomelioracyjne (około 50 %)  
i przeciwerozyjne (około 30 %), udział gatunków docelowych powinien wy-
nosić około 15 %. W przypadku skarp łagodnych i pochyłych zbudowanych 
z gruntów dobrej jakości udział gatunków docelowych można zwiększyć do 
około 50 %, udział gatunków  fitomelioracyjnych powinien wynosić około 
40 %, a gatunki przeciwerozyjne powinny stanowić około 5 % nasadzeń. Na 
obszarach płaskich i niezagrożonych erozją z gatunków przeciwerozyjnych 
należy zrezygnować całkowicie. Niezależnie od nachylenia i jakości gruntu 
około 5 – 10 % nasadzeń stanowić powinny gatunki biocenotyczne. Szczegó-
łowe zestawienie wprowadzanych gatunków należy dostosować do lokalnych 
uwarunkowań siedliskowych. 

W przypadku rekultywacji w kierunku parkowym wprowadzana roślin-
ność ma pełnić przede wszystkim funkcje ozdobne (Gołda, 2005) należy więc 
przede wszystkim uwzględniać walory estetyczne wprowadzanych gatun-
ków, a nawet odmian roślinności. Planując roślinność parkową trzeba jednak 
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uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe, przede wszystkim dostęp-
ność światła, która może ograniczać rozwój niektórych gatunków. Ewentu-
alne niekorzystne warunki wilgotnościowe czy złą jakość gruntów można w 
pewnym zakresie poprawić metodami inżynierskimi, aczkolwiek wiąże się to 
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.   

Tabela 8.1 Gatunki roślin drzewiastych o funkcjach przeciwerozyjnych, fitomeliora-
cyjnych, produkcyjnych i biocenotycznych (według Krzaklewski, 1988; Krzaklew-
ski, 2005).

Gatunki przeciwerozyjne
robinia akacjowa (Robinia  pseudoacacia)
rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)
karagana syberyjska (Caragana arboescens)
oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia)
wierzby krzewiaste (Salix sp.) (Salix acutifolia, Salix caprea, Salix viminalis)
Gatunki fitomelioracyjne
olsza czarna (Alnus glutinosa)
olsza szara (Alnus incana)
olsza zielona (Alnus viridis)
wierzba iwa (Salix caprea)
Gatunki produkcyjne
dąb szypułkowy (Quercus robur)
dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
brzoza brodawkowata (Betula verrucosa)
modrzew europejski (Larix decidua)
jawor (Acer pseudoplatanus)
klon zwyczajny (Acer platanoides)
wiąz górski  (Ulmus scabra)
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
sosna czarna (Pinus nigra)
sosna zwyczajna (Pinus silvestris)
buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
lipa drobnolistna (Tilia cordata)
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
Gatunki biocenotyczne
czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
leszczyna pospolita (Corylus avellana)
bez czarny (Sambucus nigra)
bez koralowy (Sambucus racemosa)
trzmielina europejska (Euonymus europaea)
dereń świdwa (Cornus sanqwinea)
głóg dwuszyjkowy (Crataegus  oxycantha)
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Rośliny wprowadzane na nieużytki pogórnicze cechują się różnymi możli-
wościami adaptacyjnymi oraz tempem wzrostu (Krzaklewski, 1988). Gatunki 
adaptujące się szybko, o dynamicznym wzroście to olsze czarna i szara, robi-
nia akacjowa, rokitnik zwyczajny, oliwnik wąskolistny, brzoza brodawkowa-
ta, topola osika oraz różne gatunki wierzb. Stosunkowo szybko adaptują się 
też topole oraz modrzew europejski. Pozostałe gatunki w trudnych warunkach 
siedliskowych jakie panują na obszarach rekultywowanych adaptują się wol-
niej.

Szczególnego zestawu gatunków drzew i krzewów wymagają strefy nad-
brzeżne wokół zbiorników wodnych w wyrobiskach końcowych. Za strefę 
nadbrzeżną uznaje się obszar wokół zbiornika, w którym  zwierciadło wód 
gruntowych położone jest na głębokości mniejszej niż 1,5 m (Merkblätter…, 
1982). Z uwagi na możliwość wahania poziomu wody w zbiornikach w stre-
fie tej należy wprowadzać tylko gatunki dobrze znoszące okresowe zalania 
(Merkblätter…, 1982). Należą tutaj gatunki wymienione w tabeli 8.2. 

Roślinność drzewiasta oraz krzewy wprowadzane w obszar bezpośred-
nio sąsiadujący ze zbiornikiem wodnym pełnią szereg ważnych funkcji eko-
logicznych. Drzewa i krzewy pobierają znaczne ilości biogenów przez co 
przyczyniają się do oczyszczania wód infiltrujących do zbiornika, co obniża 
zagrożenie eutrofizacją. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku, 
gdy w zlewni rekultywowanego wyrobiska występują intensywnie nawożone 
grunty orne. Roślinność nadbrzeżna umacnia glebę i zapobiega jej wymywa-
niu lub zmywaniu do zbiornika wodnego. Pas roślin nadbrzeżnych stanowi 
strefę  przejściową pomiędzy ekosystemami lądowymi, a ekosystemami wod-
nymi przez co zwiększa bioróżnorodność odtwarzanych w wyniku rekulty-
wacji ekosystemów. Wreszcie roślinność nabrzeżna spełnia rolę estetyczną 
poprawiając krajobraz wokół zbiorników wodnych i maskując ślady działal-
ności człowieka i upodabniając rekultywowane wyrobiska pogórnicze do na-
turalnych zbiorników wodnych.  
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Tabela 8.2. Gatunki drzew i krzewów przydatne do wprowadzania w strefach przy-
brzeżnych (według Merkblätter…, 1982) w zależności od warunków glebowych. 

Gatunek Uziarnienie Zawartość 
CaCO3

piaski 
– piaski 
gliniaste

gliny 
piasz-
czyste 
– gliny

gliny 
ciężkie 

– iły

Wyso-
ka

Ni-
ska

Drzewa
Wierzba krucha (Salix fragilis) 2 2 2 2 1
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 2 1 1 2 3
Olsza szara (Alnus incana) 2 2 2 2 3
Olsza czarna (Alnus glutinosa) 2 3 3 2 2
Wierzba biała (Salix alba) 2 2 2 2 3
Brzoza omszona (Betula pubescens) 2 1 1 2 1
Topole hybrydowe 1 2 1 2 2
Krzewy
Wierzba szara (Salix cinerea) 2 2 2 2 1
Wierzba wiciowa (Salix viminalis) 2 2 3 1 2
Wierzba trójpręcikowa (Salix triandra) 2 3 2 1 2
Wierzba uszata (Salix aurita) 3 1 2 2 1
Wierzba purpurowa (Salix purpurea) 3 2 2 1 3
Kruszyna pospolita (Rhamnus frangula) 2 2 2 2 1
Czeremcha zwyczajna (Prunus padus) 1 2 2 2 2
Leszczyna pospolita (Coryllus avellana) 2 3 1 1 3
Kalina koralowa (Viburnum opulus) 1 2 2 2 2

3 – gatunek bardzo przydatny, 2 – przydatny, 1 – średnio przydatny, – - nieprzydatny

Projektując skład gatunkowy wprowadzanej roślinności należy uwzględ-
nić właściwości podłoża – wilgotność, skład mechaniczny i zawartość węgla-
nów.  Przydatność poszczególnych gatunków drzew do rekultywacji gruntów 
o różnej wilgotności, uziarnieniu i zawartości CaCO3 przedstawia  Tabela 8.3, 
a gatunki krzewów Tabela 8.4.  
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Tabela 8.3. Przydatność różnych gatunków drzew do rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych (według Merkblätter…, 1982). 

Gatunek Wilgot-
ność

Uziarnienie Zawartość 
CaCO3

piaski 
– piaski 
gliniaste

gliny 
piasz-
czyste 
– gliny

gliny 
ciężkie 

– iły

Niska Wy-
soka

Topola osika (Populus tremula) s-m 2 2 1 2 2
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) w 1 3 - 2 2
Wiąz górski (Ulmus glabra) w 1 2 1 2 2
Daglezja zielona 
(Pseudotsuga taxifolia)

s-w 2 2 - 3 -

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) s-w 2 2 - 2 -
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w-m 1 2 1 2 3
Klon polny (Acer campestre) s 1 2 1 1 2
Wiąz polny (Ulmus campestris) w 1 2 1 2 2
Świerk pospolity (Picea abies) w 2 2 - 2 -
Olsza szara (Alnus incana) w-m 2 2 2 2 3
Grab zwyczajny (Carpinus betulus) s-w 1 3 1 1 2
Topole hybrydowe s-m 1 2 1 2 2
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) s-w 3 2 1 2 3
Modrzew europejski (Larix decidua) s 2 3 1 2 2
Brzoza omszona  
(Betula pubescens)

w-m 2 1 - 2 -

Robinia akacjowa  
(Robinia pseudoaccacia)

s 3 2 - 2 2

Buk zwyczajny (Fagus silvatica) s-w 1 3 1 2 3
Dąb czerwony (Quercus rubra) s-w 3 2 2 3 -
Olsza czarna (Alnus glutinosa) s-m 2 3 3 2 2
Wierzba iwa (Salix caprea) w-m 1 2 2 2 2
Brzoza brodawkowata  
(Betula pendula)

s-w 2 2 - 2 -

Sosna czarna (Pinus nigra) s-w 3 2 - 2 3
Klon zwyczajny (Acer platanoides) s-w 1 2 - 1 2
Dąb szypułkowy (Quercus robur) s-m 2 3 3 2 2
Dąb bezszypułkowy  
(Quercus petraea)

s 1 3 3 2 2

Czeremcha zwyczajna  
(Prunus avium)

s-w 1 3 - 2 3

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) s-w 2 2 2 2 2

Wilgotność gruntu: s – suchy do umiarkowanie świeży, w – świeży do wilgotny, m 
– mokry

Przydatność: 3 – bardzo przydatny, 2 – przydatny, 1 – średnio przydatny, - – 
nieprzydatny
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Tabela 8.4 Przydatność różnych gatunków krzewów do rekultywacji terenów poeks-
ploatacyjnych (według Merkblätter…, 1982). 

Gatunek Wilgot-
ność

Uziarnienie Zawartość 
CaCO3

piaski 
– piaski 
gliniaste

gliny 
piasz-
czyste 
– gliny

gliny 
ciężkie 

– iły

Niska Wyso-
ka

Wierzba szara (Salix cinerea) w-m 2 2 2 2 -
Wierzba uszata (Salix aurita) w-m 3 1 2 2 -
Żarnowiec miotlasty  
(Cytisus scoparius)

s - 2 - 2 -

Dereń jadalny  
(Cornus mas)

s-w 2 2 - 1 3

Dereń świdwa  
(Cornus sanguinea)

s-w 2 2 2 1 3

Kruszyna pospolita  
(Rhamnus frangula)

w-m 2 2 - 1 -

Czeremcha zwyczajna  
(Prunus padus)

w-m 2 2 2 2 2

Leszczyna pospolita  
(Coryllus avellana)

s-m 2 3 1 1 3

Róża dzika  
(Rosa canina)

s-w 3 3 1 2 2

Ligustr pospolity  
(Ligustrum vulgare)

s 2 2 2 1 3

Trzmielina europejska  
(Evonymus europaea)

w 2 2 2 2 3

Rokitnik zwyczajny  
(Hippophae rhamnoides)

s 3 2 - 2 3

Śliwa tarnina (Prunus spinosa) s 1 3 1 1 3
Bez czarny (Sambucus nigra) w-m 2 2 2 2 2
Bez koralowy  
(Sambucus racemosa)

w 3 2 2 2 -

Kalina koralowa  
(Viburnum opulus)

w-m 1 2 2 2 2

Kalina hordowina  
(Viburnum lantana)

s 2 2 2 1 3

Głóg jednoszyjkowy  
(Crataegus monogyna)

s 2 3 2 1 3

Wilgotność gruntu: s – suchy do umiarkowanie świeży, w – świeży do wilgotny,  
m – mokry

Przydatność: 3 – bardzo przydatny, 2 – przydatny, 1 – średnio przydatny,  
- – nieprzydatny
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Rośliny drzewiaste oraz krzewy wprowadza się na nieużytki głównie w 
formie sadzonek. Zaleca się wprowadzanie sadzonek wyłącznie I klasy jako-
ści, 2 – 3 letnich, z dobrze wykształconym systemem korzeniowym (Krza-
klewski, 1988, Rozwałka, 2003). Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując 
materiał niezbyt wyrośnięty (Krzaklewski, 1988), jednak na grunty wilgotne 
lub skłonne do zachwaszczania zaleca się stosować materiał bardziej wyroś-
nięty (Rozwałka, 2003). Wprowadzane sadzonki powinny być mikoryzowa-
ne. Dobre wyniki uzyskuje się także stosując sadzonki z zakrytym systemem 
korzeniowym tj. sadzonki z bryłką korzeniową lub sadzonki kontenerowe. 
Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym zalecane są szczególnie na gle-
by ubogie i piaszczyste. Sadzenie roślin z zakrytym systemem korzeniowym 
powoduje, że rośliny lepiej się przyjmują, nie chorują i nie jest powstrzymy-
wany ich wzrost (Kocjan, 2011). Stosowanie sadzonek z zakrytym systemem 
korzeniowym przedłuża też znacząco okres w którym można prowadzić nasa-
dzenia, gdyż sadzonki takie można wprowadzać praktycznie w całym okresie 
wegetacyjnym. W przypadku sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym 
pora sadzenia jest stosunkowo krótka i uzależniona m.in. od warunków glebo-
wych, właściwości biologicznych wprowadzanych gatunków oraz uwarunko-
wań klimatycznych i mikroklimatycznych.  Według Krzaklewskiego (1988) 
uprawy większości gatunków na obszarach zrekultywowanych najlepiej jest 
zakładać jesienią (październik, listopad). Zasada ta dotyczy szczególnie ga-
tunków iglastych, a z gatunków liściastych – brzozy brodawkowatej. Według 
Kocjana (2011) najlepszą porą nasadzeń jest wiosna tj. trzecia dekada mar-
ca i kwiecień. Na gruntach piaszczystych i suchych, w celu wykorzystania 
wilgoci zgromadzonej w glebie, sadzonki można wprowadzać już z końcem 
lutego, tuż po rozmarznięciu gruntu. Jesienna pora sadzenia – tj. wrzesień  
i październik – jest odpowiednia dla sadzonek gatunków liściastych. Gatunki 
te wprowadzać należy po opadnięciu liści, kiedy do minimum spada transpira-
cja, a wciąż jeszcze utrzymuje się przyrost korzeni wiążących roślinę z glebą. 
Oprócz roślin liściastych jesienią wprowadzać można także sadzonki sosny, 
z tym, że nasadzenia tego gatunku należy prowadzić nieco wcześniej, nawet 
już w sierpniu. 

Technika sadzenia uzależniona jest od gatunku drzewa, typu sadzonki  
(z odkrytym lub zakrytym systemem korzeniowym), wielkości sadzonki, 
właściwości gruntu i ukształtowania powierzchni. Na terenach rekultywowa-
nych bardzo istotny wpływ na udatność nasadzeń ma staranne  przygotowanie 
powierzchni, w szczególności dołków do których wprowadza się sadzonki 
oraz jakość sadzenia (Krzaklewski, 1988). Sadzonki z odkrytym systemem 
korzeniowym należy sadzić tak aby nie był hamowany wzrost korzeni – ko-
rzenie nie mogą być zawinięte. Rośliny muszą mieć zapewniony dostęp do 
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wody, stąd też korzenie muszą sięgać odpowiednio głęboko. Głębokość sa-
dzenia uzależniona jest od gatunku rośliny i wielkości sadzonki. Roślin nie 
należy sadzić ani zbyt głęboko, gdyż utrudnia to oddychanie korzeni, ani zbyt 
płytko gdyż naraża to roślinę na przesychanie oraz zwiększa ryzyko odsłonię-
cia korzeni wskutek erozji gruntu. Według Kocjana (2011) sadzonki należy 
wprowadzać od 1 do 3 cm głębiej niż rosły w szkółce. Krzaklewski (1988) za-
leca sadzić materiał roślinny nawet 5 – 10 cm głębiej niż rósł on w szkółkach, 
szczególnie gdy rośliny wprowadza się na grunty świeżo usypane, podatne na 
osiadanie oraz grunty podatne na erozję eoliczną. Dołki pod sadzonki drzew 
powinny mieć wymiary 40 cm × 40 cm × 40 cm, a pod sadzonki krzewów 30 
cm × 30 cm × 30 cm. Przed wprowadzeniem roślin do dołków należy wpro-
wadzić podsypkę z gleby próchnicznej w ilości 2 – 4 litrów (Krzaklewski, 
1988). Kocjan (2011) zaleca wprowadzanie sadzonek w dołki – o głębokości 
do 80 cm i średnicy 50 – 60 cm lub w jamki – o głębokości do 50 cm i średnicy 
20 – 30 cm. Na dno dołków  i jamek należy wprowadzić próchnicę glebową w 
ilości 4 – 5 litrów na dołek lub 2 – 3 litrów na jamkę. Przy zalesianiu gruntów 
kamienistych należy zastosować podsypkę z gleby ilości co najmniej 5 litrów 
na dołek. W przypadku braku próchnicy zastosować można podsypkę z torfu 
lub kompostu wymieszanego z piaskiem. Od jakości sadzenia w dużej mie-
rze zależy udatność zakładanych upraw stąd też wszystkie prace muszą być 
wykonywane z najwyższą starannością. Niestaranne wprowadzanie sadzonek, 
np. zbyt płytkie dołki i zwijanie korzeni roślin, mogą być przyczyną niskiej 
udatności nasadzeń i koniecznością wykonania uzupełnień.  

Sadzenie roślin z bryłką korzeniową polega na posadzeniu rośliny wraz 
z glebą w której rosła ona w szkółce bez obnażania systemu korzeniowego. 
Rośliny przeznaczone do sadzenia z bryłką transportuje się w workach folio-
wych, które usuwa się tuż przed zasadzeniem rośliny. W przypadku sadzonek 
kontenerowych, rośliny rosną w pojemnikach (doniczkach) różnego kształtu 
wykonanych z materiałów biodegradowalnych. Sadzonki wprowadza się do 
gleby wraz z pojemnikami, które w glebie ulegają rozkładowi.  Zastosowanie 
sadzonek z bryłką i sadzonek kontenerowych umożliwia wprowadzanie roślin 
przez cały okres wegetacyjny i znacząco podnosi udatność nasadzeń. 

Niektóre gatunki roślin - wierzby i topole - można wprowadzać w formie 
sadzonek wegetatywnych tj. zrzezów pędowych i żywokołów. Zrzezy – czy-
li odcinki pędów o długości około 25 cm i średnicy 0,5 – 1 cm  - sadzi się 
równo z glebą lub tak aby ich wierzchołki wystawały na 1 – 3 cm ponad 
grunt.  Żywokoły to dłuższe pędy o długości od 1 – 3 m i średnicy 5 – 10 cm. 
Wprowadza się je w grunt na głębokość kilkudziesięciu cm. W przypadku 
stosowania żywokołów jako zabezpieczenia przeciwerozyjnego istotny jest 
sposób wprowadzenia żywokołu w grunt skarp. Żywokoły wprowadzone pio-
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nowo wypuszczają korzenie głównie w dolnej części, natomiast żywokoły 
wprowadzone prostopadle do powierzchni skarpy wypuszczają korzenie na 
całej długości podziemnego pędu (Rysunek 8.1).  

Więźba sadzenia przy zalesianiu nieużytków pogórniczych uzależniona 
jest od rzeźby terenu oraz jakości gruntów budujących wierzchnią warstwę 
nieużytku. Na mocno nachylone skarpy zbudowane z jałowych utworów 
wprowadza się nawet 13 tysięcy sadzonek na hektar, w przypadku łagodnie 
nachylonych skarp zbudowanych z  utworów dobrej jakości ilość sadzonek 
można ograniczyć do 9 – 10 tysięcy na hektar (Krzaklewski, 1988). Według 
zaleceń modelu rekultywacji PAN dla gruntów o przeciętnej przydatności re-
kultywacyjnej wystarczająca jest liczba 5 tysięcy sadzonek drzew i 2,5 tysiąca 
sadzonek krzewów na hektar (Karczewska, 2008).

Rysunek 8.1. Rozwój systemów korzeniowych w żywokołach wierzbowych w zależ-
ności od sposobu wprowadzenia do gruntu (według Zeh, 2010). 
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Dla gatunków docelowych zaleca się grupowe i drobnokępowe formy 
zmieszania. Gatunki fitomelioracyjne i biocenotyczne rozmieszczać należy 
równomiernie na rekultywowanej powierzchni, natomiast gatunki przeciw-
erozyjne wprowadzać należy w oddzielnych grupach i pasach (Krzaklewski, 
1988; Rozwałka, 2003).

W celu przyspieszenia wzrostu wprowadzonych roślin oraz poprawy właś-
ciwości chemicznych gruntów założone na terenach rekultywowanych uprawy 
nawozi się azotem, fosforem i potasem. Nawożenie ma charakter nawożenia 
startowego oraz pogłównego.  Nie ma szczegółowych unormowań odnośnie 
zalecanych ilości nawozów. Zasadniczo stosowane ilości nawozów należy 
dostosować do właściwości gruntu i jego zasobności w składniki odżywcze. 
Kocjan (2011) dla upraw leśnych zaproponował nawożenie startowe N, P2O5 
i K2O w dawkach odpowiednio 30 – 40 kg/ha,  40 – 50 kg/ha i 50 – 60 kg/ha 
oraz nawożenie pogłówne tymi składnikami w ilościach 30 – 100 kg/ha,  30 
– 80 kg/ha i 30 – 100 kg/ha.  

8.3 Wprowadzenie roślinności w strefy przybrzeżne zbiorników 
wodnych

Rekultywacja wodna zbiorników wodnych przeznaczonych do zagospo-
darowania ekologicznego wymaga wprowadzenia roślinności wodno-pływa-
jącej oraz szuwarowej. Roślinność taka może pojawić się w drodze sukcesji 
naturalnej, jednakże przeprowadzenie nasadzeń znacząco przyspiesza proces 
zarastania brzegów zbiorników wodnych.  

Roślinność  wodna – w szczególności roślinność szuwarowa – pełni szereg 
ważnych i różnorodnych funkcji ekologicznych w tworzonych zbiornikach 
wodnych:

- Strefa roślinności szuwarowej stanowi barierę dla fal przez co ogranicza 
negatywne oddziaływanie falowania na brzegi.

- Kłącza i korzenie roślin szuwarowych wiążą glebę i zmniejszają erozję 
brzegów.

- Szuwary stanowią strefę intensywnych przemian biochemicznych oraz 
poprawiają zdolność zbiorników wodnych do samooczyszczania.

- Szuwary stanowią ważny element krajobrazowy. 
Przed wprowadzeniem roślinności należy odpowiednio wyprofilować 

strefę brzegową oraz przykryć ją – przynajmniej na części brzegów zbiornika 
– warstwą gleby urodzajnej o miąższości co najmniej 10 cm. Warstwę tę moż-
na wykorzystać dla wprowadzenia pożądanych gatunków roślin pływających 
oraz szuwarowych. 
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Gatunki roślin wodno-pływających oraz szuwarowych, które nadają się do 
wprowadzenia do zbiorników wodnych w wyrobiskach pogórniczych przed-
stawia Tabela 8.5.

Tabela 8.5 Gatunki  roślin wodno-pływających i szuwarowych stosowane w rekul-
tywacji biologicznej zbiorników wodnych w wyrobiskach po eksploatacji surowców 
skalnych (według Merkblätter…, 1982). 

Gatunek Głębokość nasadzania
Roślinność wodno-pływająca
Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens) do ponad 2 m
Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) do ponad 2 m
Rdestnica pływająca (Potamogeton natans) do ponad 2 m
Grążel żółty (Nuphar luteum) do 2 m
Rogatek (Ceratophyllum sp.) do 2 m
Wywłócznik (Mariophyllum sp.) do 2 m
Grzybienie białe (Nymphea alba) do 2 m
Roślinność szuwarowa
Jeżogłówka gałęzista (Sparganium ramsosum) do około 0,5 m
Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris) do około 1,5 m 
Tatarak zwyczajny (Acorus calamus) do około 0,2 m 
Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) od 0 m do 1,0 m ponad poziom 

wody
Pałka szerokolistna (Typha latifolia) do około 1,2 m
Trzcina pospolita (Phragmites communis) do około 1,2 m
Turzyca zaostrzona (Carex gracilis) od 0 m do 0,2 m ponad poziom 

wody
Turzyca błotna (Carex acutiformis) od 0 m do 0,2 m ponad poziom 

wody
Turzyca brzegowa (Carex riparia) od 0 m do 0,2 m ponad poziom 

wody
Manna mielec (Glyceria maxima) do około 0,2 m
Kosaciec żółty (Iris pseudacorus) do około 0,2 m

   

Rośliny wodno-pływające wprowadza się poprzez wysiew ich nasion lub 
też wbijając ich sadzonki w dno zbiornika, na odpowiedniej dla danego ga-
tunku głębokości. Rośliny szuwarowe wprowadzać można poprzez przesa-
dzanie fragmentów wierzchniej warstwy brzegów naturalnych zbiorników 
wraz z roślinnością (Rysunek 8.2), stosowanie mat i faszyn wegetacyjnych, 
nasadzanie sadzonek kłączowych, łodygowych (Rysunek 8.3 i 8.4) lub kęp 
roślin, względnie zastosowanie sadzonek z bryłką korzeniową lub sadzonek 
kontenerowych. 
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Przesadzanie (transplantacja) fragmentów brzegów polega na wycięciu 
wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością i przeniesieniu go w całości na 
teren rekultywowany. Takie przeniesione fragmenty podłoża stanowią wyspy 
bioróżnorodności w rekultywowanych obszarach, z których poszczególne ga-
tunki roślin mogą łatwiej rozprzestrzeniać się na tereny sąsiednie. Zastosowa-
nie takiego rozwiązania zdecydowanie przyspiesza sukcesję naturalną roślin 
na rekultywowanych obszarach. Fragmenty gleby do transplantacji można 
uzyskać np. na obszarach które mają być w dalszej kolejności przeznaczone 
pod eksploatację. W przypadku braku takich terenów zastosować można maty 
lub faszyny wegetacyjne względnie maty kamienno-wegetacyjne. 

W przypadku roślin, które lepiej rozmnażają się wegetatywnie niż z nasion 
można zastosować sadzonki łodygowe, kłączowe lub wprowadzać je jako 
fragmenty kęp. Sadzonki można zakupić lub pobrać z okolicznych ekosyste-
mów. Materiał roślinny przez nasadzeniem można podzielić jednak w taki 
sposób, aby zachował zdolność wzrostu: nasadzane fragmenty kłączy muszą 
mieć co najmniej jeden węzeł z korzeniami, a fragmenty korzeni co najmniej 
pięć łodyg wraz z korzeniami. Sadzonki łodygowe stosuje się wprowadzając 
np. trzciny. Sadzonki te powinny być młode, mieć 30 – 60 cm długości, od 2 
do 5 węzłów i rozwinięte liście. Można je nasadzać jako pojedyncze sadzonki 
wprowadzając pionowo w otwory o głębokości około 30 cm (Rysunek 8.3), 
wprowadzać w formie kęp (5 – 9 kęp na m2) lub umieszczać poziomo w płyt-
kich rowkach (odległość między rowkami około 1 m) przysypując następnie 
niewielką ilością żwiru (Rysunek 8.4) (Zeh, 2010).

W przypadku niektórych roślin wodnych stosuje się także sadzonki z zakry-
tym systemem korzeniowym lub sadzonki kontenerowe. Zaletą tego rozwią-
zania jest wysoka udatność nasadzeń i szybszy wzrost roślin niż w przypadku 
sadzonek kłączowych lub łodygowych. Zastosowanie sadzonek z zakrytym 
systemem korzeniowym i sadzonek kontenerowych jest jednak czasochłonne 
i dość kosztowne, dlatego tę formę wprowadzanie roślin szuwarowych stosuje 
się w niewielkim zakresie. 

Rysunek 8.2. Przykład siedliska z którego można pobrać fragment gleby z roślinnoś-
cią w celu nasadzenia na obszarze zrekultywowanym (według Zeh, 2010).
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Rysunek 8.3. Rozwój zarośli trzcinowych z sadzonki łodygowej (według Zeh, 2010). 

Rysunek 8.4. Wprowadzanie zarośli trzcinowych z sadzonek łodygowych poziomych 
(według Zeh, 2010). 

W przypadku konieczności umocnienia strefy brzegowej lub jej odpowied-
niego wyprofilowania zastosować można płotki wiklinowe i żywokoły wierz-
bowe (Rysunek 8.5), kiszki (wałki) faszynowe (Rysunek 8.6), walce trzcino-
we (Rysunek 8.7), narzut kamienny lub kombinacje tych rozwiązań (Rysunek 
8.8). Przegląd technik stosowanych do umacniania i kształtowania brzegów 
zbiorników wodnych prezentują m.in. prace Begemanna i Schiechtla (1999) 
oraz Zeh  (2010). 
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Rysunek 8.5. Zastosowanie płotka wiklinowego do wzmocnienia brzegu (opracowanie 
własne).

Rysunek 8.6. Wzmocnienie strefy brzegowej wałkiem faszynowym i narzutem 
kamiennym. (według Zeh, 2010).
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Rysunek 8.7. Zastosowanie wałka trzcinowego do stworzenia płycizny przybrzeżnej 
(według Zeh, 2010). 

Rysunek 8.8. Wzmocnienie strefy brzegowej płotkiem wiklinowym zabezpieczonym 
kiszką faszynową (według Zeh, 2010). 
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8.4 Zastosowanie traw i roślinności zielnej do zabezpieczenia 
przeciwerozyjnego 

Szybkie zabezpieczenie skarp przed erozją wymaga zastosowania roślin-
ności zielnej, która rozwija się znacznie szybciej niż rośliny drzewiaste jest w 
stanie stworzyć warstwę chroniącą grunt przed oddziaływaniem wód opado-
wych oraz wiatru. Szczególnie przydatne do tego celu są gatunki traw zdolne 
do wytworzenia w krótkim czasie zwartej darni i gęstego systemu korzeniowe-
go. Z uwagi na trudne warunki siedliskowe panujące najczęściej na gruntach 
pogórniczych uzasadnione jest wykorzystanie do ochrony przeciwerozyjnej 
gatunków genetycznie przystosowanych do niekorzystnych warunków sied-
liskowych. Za gatunki przydatne w rekultywacji uważa się kostrzewy: czer-
woną (Festuca rubra), łąkową  (Festuca pratensis), owczą (Festuca ovina)  
i trzcinową (Festuca arundinacea), kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata), 
mietlicę białawą (Agrostis alba),  rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), 
stokłosę bezostną (Bromus inermis), wiechlinę łąkową (Poa pratensis) oraz 
życicę wielokwiatową (Lolium multiflorum) (Góral, 2001). 

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) jest trawą wieloletnią, należącą do 
traw niskich. Jest to gatunek dobrze znoszący niedobory wody i składników 
pokarmowych w glebie dlatego dobrze nadaje się na grunty słabe i okreso-
wo suche. Występuje w dwóch podgatunkach tworzących różne formy darni 
– kępową (Festuca rubra ssp. fallax) i rozłogową (Festuca rubra ssp. ge-
nuina). Do celów rekultywacyjnych najbardziej przydatne są odmiany typu 
łąkowo-pastwiskowego, gdyż są mniej wymagające w stosunku do warunków 
glebowych i lepiej znoszą konkurencję innych roślin niż odmiany gazonowe 
(Góral, 2001).

Kostrzewa owcza (Festuca ovina) jest trawą kępową o dużej zmienności 
morfologicznej i genotypowej. W naturalnych warunkach występuje na gle-
bach suchych i piaszczystych. Ze względu na dużą różnorodność biotypów 
może być wykorzystywana do mieszanek rekultywacyjnych na różnego typu 
stanowiska suche z niedoborem składników pokarmowych w podłożu. W nie-
których przypadkach trawa ta może pełnić rolę rośliny pionierskiej (Góral, 
2001). 

Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) jest gatunkiem o dużej pla-
styczności w stosunku do warunków środowiska. Występuje zarówno na łą-
kach mokrych, jak i na stanowiskach suchych, o niewielkiej żyzności gleby. 
Wyróżnia się bardzo silnym systemem korzeniowym sięgającym do 1,5 m w 
głąb gleby. Jest to gatunek bardzo odporny na wszelkie stresy (wilgotnościo-
we, termiczne). Nadaje się na tereny okresowo podtapiane. Produkuje dużą 
ilość biomasy. Kostrzewa trzcinowata to gatunek zróżnicowany pod wzglę-
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dem cech morfologicznych i fizjologicznych. Istnieje szereg odmian tej trawy 
co daje duże możliwości doboru odpowiedniego biotypu kostrzewy trzcino-
wej do właściwości rekultywowanego obiektu. 

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) jest trawą pastewną, wysiewaną 
w mieszankach łąkowych oraz uprawiana na gruntach ornych w mieszankach 
z lucerną i koniczyną czerwoną lub w monokulturze. Rosnąc często tworzy 
kępy a nie zwarty porost. Dobrze reaguje na nawożenie mineralne i wodę. Na-
daje się do rekultywacji terenów bezglebowych obficie nawożonych osadami 
ściekowymi.

Mietlica biaława (Agrostis alba) jest trawą łąk wilgotnych. Dobrze znosi 
zalewanie wodami bieżącymi, gorzej przetrzymuje wody stagnujące. Może 
być w pewnym stopniu wykorzystywana do rekultywacji gruntów zawodnio-
nych. 

Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius) w stanie dzikim występuje na 
skarpach, nasypach kolejowych i na miedzach. Posiada silny, dość głęboki 
system korzeniowy umożliwiający mu przetrwanie okresów suszy w dobrym 
stanie. Jest przydatny do obsiewu skarp i rekultywacji zwałowisk nadkładu.  

Stokłosa bezostna (Bromus inermis) występuje na suchych, niezakwaszo-
nych stanowiskach nasypów kolejowych i zrębów leśnych. Ma niewielkie 
wymagania glebowe i najlepiej udaje się na lekkich, piaszczysto-gliniastych 
glebach. Bardzo dobrze znosi suszę i charakteryzuje się znaczną odpornością 
na ekstremalne warunki gleb zdegradowanych, o stałym deficycie wodny. 

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) należy do traw niskich. Dzięki silnym 
podziemnym rozłogom tworzy zwartą darń, chroniącą glebę przed erozją. Na-
daje się do umacniania skarp rekultywowanych zwałowisk odpadów wydo-
bywczych i wyrobisk poeksploatacyjnych. Jest bardzo plastyczna w stosunku 
do warunków środowiska. 

Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum) jest trawą dwuletnią, stąd też 
w mieszankach na tereny rekultywowane, może być wysiewana jako roślina 
do szybkiego zabezpieczenia przeciwerozyjnego. Trawa ta szybko wschodzi i 
szybko się rozwija, wyprzedzając inne gatunki. Hamuje przez to rozwój chwa-
stów, a ponadto daje szybko efekt zazielenienia obiektu, na którym wysiano 
mieszankę traw. Szybki wzrost i rozwój życicy wielokwiatowej powinien być 
kontrolowany, aby nie zagłuszyła ona później rozwijających się gatunków. 
Udział nasion tej trawy w mieszance nie powinien przekraczać 10%. 

Wprowadzenie traw na skarpy rekultywowanych obiektów pozwala na ich 
szybkie zabezpieczenie przeciwerozyjne, jednakże projektując skład gatunko-
wy mieszanki nasion należy uwzględnić docelowy sposób zagospodarowania 
stoku. Jeśli docelowo planuje się zalesienie stoku, należy tak zaprojektować 
skład gatunkowy mieszanki traw, terminy siewu i nawożenia aby wprowadzo-
ne trawy nie hamowały rozwoju drzew (Krzaklewski, 1988). W takim przy-
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padku należy unikać traw wysokich i produkujących dużą ilość biomasy. Jeśli 
zadarnienie stoku ma charakter docelowy, należy wprowadzać trawy wielolet-
nie, tworzące zwartą darń i głęboko się korzeniące.   

Oprócz traw mieszanka roślin zielnych stosowana dla zabezpieczenia 
przeciwerozyjnego skarp powinna zawierać nasiona roślin motylkowatych 
(Papilionaceae). Motylkowate to jedne z najbardziej przydatnych w rekulty-
wacji roślin z uwagi na zdolność wiązania azotu z powietrza dzięki symbio-
zie z bakteriami brodawkowymi. Szacuje się, że 1 % udział motylkowatych 
w runi dostarcza 3 – 5 kg azotu na hektar rocznie. Ich udział w mieszance 
nasion powinien wynosić co najmniej 10 % – 20 % (Burs i inni, 2004). Ga-
tunki stosowane w rekultywacji powinny posiadać silny i szybko rozwijają-
cy się system korzeniowy, pozwalający na wykorzystanie wody i składników 
odżywczych z głębszych warstw podłoża oraz wpływający stabilizująco na 
grunt na skarpach. Do najczęściej stosowanych w rekultywacji gatunków ro-
ślin motylkowatych należą: lucerna siewna (Medicago sativa), nostrzyk biały 
(Melilotus alba), komonica rożkowa (Lotus corniculatus), łubin trwały (Lupi-
nus polyphyllus), łubin żółty (Lupinus luteus), koniczyna czerwona (Trifolium 
pratense) i koniczyna biała (Trifolium repens). 

Projektując skład mieszanki traw i roślin motylkowatych skorzystać moż-
na z zaleceń opracowanych w Niemczech specjalnie dla obszarów pogórni-
czych (Merkblätter…, 1982) przedstawionych w tabeli 8.6. 

Normy wysiewu mieszanek traw i roślin łąkowych w przypadku zakła-
dania użytków zielonych na glebach mineralnych lub organicznych wynoszą 
zwykle od 30 do 40 kg nasion na hektar. Z uwagi na trudne warunki siedli-
skowe przy wprowadzaniu roślinności zielnej na tereny pogórnicze zaleca się 
normę siewu zwiększyć dwu-, a nawet trzykrotnie. 

Mieszanki traw i roślin motylkowatych można na skarpy wprowadzać w 
formie wysiewu ręcznego lub hydroobsiewu. Wysiew maszynowy na nachy-
lonych skarpach może być niemożliwy ze względów technicznych. Wysiew 
ręczny jest tanią metodą wprowadzania roślinności zielnej, jednakże w miej-
scach zagrożonych erozją może dochodzić do zmywania nasion i ich nie-
równomiernego rozmieszczenia na obudowywanej biologicznie powierzch-
ni (Zeh, 2010). W przypadku mocniej nachylonych skarp najlepsze wyniku 
uzyskuje się stosując hydroobsiew. Hydroobsiew polega na wymieszaniu 
nasion traw i roślin motylkowatych  z ciekłym medium i rozpyleniu takiej 
mieszanki na glebę za pomocą hydropompy zakończonej działkiem wodnym. 
Medium używanym do hydroobsiewu może być osad ściekowy lub  woda 
z dodatkiem nawozów sztucznych, nawozów organiczno-mineralnych, mul-
czu celulozowego względnie innych preparatów stabilizujących powierzchnię  
i utrzymujących wilgoć. Ilość nasion roślin stosowanych w obsiewie należy 
dostosować do lokalnych warunków. 
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Tabela 8.6. Przykładowe gatunki traw i roślin motylkowatych oraz procentowe udzia-
ły ich nasion w mieszance w zależności od właściwości siedliska (według Merkblät-
ter…, 1982). 

Gatunek Wilgot-
ność

Uziarnienie Obecność 
wapieni w 
wierzch-

niej 
warstwie 

gleby

piaski 
– piaski 
gliniaste

gliny 
piasz-
czyste 
– gliny

gliny 
ciężkie 

– iły

Kostrzewa czerwona rozłogowa 
(Festuca rubra ssp. genuina)

w-m 0 – 20 20 – 45 10 – 30 2

Kostrzewa czerwona kępowa 
(Festuca rubra ssp. fallax)

w-m 0 – 25 5 – 10 5 – 10 2

Kostrzewa owcza  
(Festuca ovina)

s 10 – 50 - 0 – 10 3

Kostrzewa owcza nitkowata 
(Festuca ovina ssp. capillata)

s-w 10 – 40 - - -

Mietlica pospolita  
(Agrostis tenuis)

s-w 10 10 10 -

Mietlica rozłogowa  
(Agrostsi stolonifera)

s-m 5 5 5 -

Życica trwała  
(Lolium perenne)

w-m 0 – 20 20 – 30 15 – 25 2

Wiechlina zwyczajna  
(Poa trivialis)

s-w 0 -10 10 – 20 5 – 15 -

Wiechlina łąkowa  
(Poa pratensis)

w-m 0 – 20 20 – 30 15 – 25 1

Wiechlina spłaszczona  
(Poa compressa)

w - - 0 – 5 2

Wiechlina łąkowa odmiana 
wąskolistna  
(Poa pratensis var. angustifolia)

s - 0 – 5 - 1

Kłosownica pierzasta  
(Brachypodium pinnatum)

s - - 10 – 30 3

Stokłosa prosta  
(Bromus erectus)

s - - 10 – 30 3

Koniczyna biała  
(Trifolium repens)

w-m 0 – 5 5 5 -

Lucerna nerkowata  
(Medicago lupiulina)

w 0 – 3 2 – 3 2 – 3 2

Wilgotność gruntu: s – suchy do umiarkowanie świeży, w – świeży do wilgotny, m 
– mokry

Przydatność rośliny przy obecności wapieni w glebie: 3 – bardzo przydatny, 2 – przy-
datny, 1 – średnio przydatny, - – nieprzydatny
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8.5. Wykorzystanie roślinności z sukcesji naturalnej

W rekultywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych można wyko-
rzystać proces sukcesji naturalnej (Krzaklewski, 1988; Rostański, 2003; To-
karska-Guzik, 2003). Sukcesja naturalna to uporządkowana sekwencja prze-
mian ekosystemu przejawiająca się zmianami składu gatunkowego i struktury 
biocenoz w określonym biotopie. W przypadku terenów zdewastowanych 
działalnością górniczą ma ona często charakter sukcesji pierwotnej tj. zasied-
lania przez organizmy żywe obszarów uprzednio niezasiedlonych przez żadną 
inną biocenozę. W procesie sukcesji kolejne zespoły organizmów zastępowa-
ne są przez inne – o rosnącym stopniu złożoności. Stadium początkowym jest 
stadium pionierskie, po nim następują stadia pośrednie (seralne), prowadzące 
do stadium trwałego (klimaksowego). 

Roślinność wkraczająca w drodze sukcesji naturalnej może być wykorzy-
stana w rekultywacji do celów wskaźnikowych, może stanowić przedplon 
przed wprowadzeniem docelowych zbiorowisk roślinnych lub stanowić zbio-
rowisko docelowe. 

Wskaźnikowa rola roślinności z sukcesji polega na wykorzystaniu roślin 
wkraczających samorzutnie na nieużytek jako wskaźnika stopnia trudności 
rekultywacji biologicznej lub stopnia żyzności utworów. Krzaklewski (1988) 
zaproponował skalę trudności rekultywacji biologicznej nieużytków pogórni-
czych w zależności od tempa ich zarastania w drodze sukcesji naturalnej. Pod 
pojęciem zarastania autor rozumie pojawienie się roślinności naczyniowej na 
co najmniej połowie powierzchni nieużytku. W klasyfikacji tej wyróżnione 
zostały trzy kategorie nieużytków: 

- Kategoria I –  nieużytki zarastające bardzo powoli lub nie zarastające 
wcale. Brak roślinności z sukcesji utrzymuje się przez ponad 10 lat. Re-
kultywacja biologiczna bardzo trudna. 

- Kategoria II – nieużytki zarastające powoli. Brak roślinności z sukcesji 
naturalnej przez 5 lat. Rekultywacja biologiczna trudna. 

- Kategoria III – nieużytki zarastające roślinnością z sukcesji szybko i bar-
dzo szybko. Roślinność wkracza w ciągu 2 lat. Rekultywacja biologiczna 
łatwa.  

Roślinność z sukcesji naturalnej może być wykorzystywana do oceny 
potencjalnej żyzności rekultywowanych gruntów w tzw. fitosocjologiczno 
− glebowej metodzie oceny warunków siedliskowych (Krzaklewski, 1977; 
Krzaklewski i Pietrzykowski, 2007). Metoda ta wykorzystuje wartość wskaź-
nikową roślin, które informują o stanie warunków w gruncie i o zachodzących 
w nim zmianach. Polega ona sporządzeniu mapy roślinności wkraczającej sa-
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morzutnie na nieużytek, przy czym kryteriami do opracowania takiej mapy 
są stopień pokrycia powierzchni przez roślinność, gatunki panujące i współ-
panujące, żywotność roślin i inne. Wyniki badań fitosocjologicznych wraz  
z analizą właściwości chemicznych gruntu i wynikami oszacowania stosun-
ków wodnych można następnie przedstawić na siatce żyzności gruntów, pro-
gnozując na tej podstawie typy siedliskowe lasu oraz wskazując powierzchnie, 
na które wprowadzanie roślinności zielnej w ramach zabiegów jest zbyteczne 
gdyż funkcję tę może spełniać roślinność pochodząca z sukcesji (Krzaklewski 
i Pietrzykowski, 2007). 

Roślinność z sukcesji może być traktowana jako przedplon będący ele-
mentem ochrony przeciwerozyjnej obiektów pogórniczych lub czynnikiem 
poprawiającym jakość siedliska przed wprowadzeniem właściwych zbioro-
wisk roślin. Roślinność samorzutnie wkraczająca na nieużytki pogórnicze 
zabezpiecza je przed erozją poprzez rozbudowę systemów korzeniowych. 
Gatunki zasiedlające nieużytki poprzez produkcję biomasy i oddziaływanie 
systemów korzeniowych na glebę poprawiają jakość siedliska i umożliwiają 
tym samym wprowadzenie roślin o większych wymaganiach. 

Wkraczająca samorzutnie roślinność może stanowić zbiorowisko docelo-
we, jeżeli podjęta została decyzja o rekultywacji obiektu z wykorzystaniem 
sukcesji naturalnej. W takim przypadku wykorzystanie sukcesji naturalnej 
może mieć charakter sukcesji wolnej lub sukcesji kierowanej. Sukcesja wol-
na polega na pozostawieniu obiektu bez ingerencji, natomiast sukcesja kie-
rowana może polegać na kształtowaniu biotopu w taki sposób, aby wywołać 
oczekiwaną sukcesję zbiorowisk roślinnych, kształtowaniu wzrostu roślinno-
ści wkraczającej w drodze sukcesji poprzez odpowiednio dobrane nawożenie 
mineralne lub kształtowaniu zbiorowisk z sukcesji poprzez ich pielęgnację 
(Krzaklewski, 1995). 

Wykorzystanie sukcesji naturalnej może być korzystną alternatywą dla 
górnictwa surowców skalnych z uwagi relatywnie niskie koszty tego kierunku 
rekultywacji.  Jednakże rozwiązanie takie wymaga dogłębnej analizy uwa-
runkowań odnośnie wyboru kierunku rekultywacji, przygotowania projektu 
rekultywacji wraz z celami jakie mają być osiągnięte w drodze sukcesji natu-
ralnej oraz nadzoru nad rekultywowanym miejscem przynajmniej przez kilka 
lat po zaprzestaniu działalności górniczej. W przeciwnym razie tereny pozo-
stawione sukcesji naturalnej stać się mogą stać się miejscami nielegalnego 
składowania odpadów lub zostać zniszczone w inny sposób.
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9. Badania przydatności do rekultywacji surowców 
odpadowych w górnictwie kruszyw naturalnych

Wybór kierunku rekultywacji oraz dobór szczegółowych metod napraw-
czych uzależniony jest od szeregu czynników (Cymerman, 1988; Krzaklewski 
1988, Malewski, 1998; Gołda, 2005), wśród których jakość utworów budu-
jących wierzchnia warstwę nieużytku jest jednym z najważniejszych (Eckes 
i inni, 2009). 

Szczegółowe określenie jakości gruntów budujących nieużytek wymaga 
wykonania licznych analiz, jednakże dla wstępnego określenia przydatności 
utworów geologicznych utworów można zastosować klasyfikacje bazujące na 
oznaczeniu kilku podstawowych właściwości gruntów. Jedną z powszechnie 
stosowanych metod oceny przydatności rekultywacyjnej gruntów jest opisa-
na we wcześniejszych rozdziałach metoda Skawiny i Trafas (1971) oparta na 
pomiarze najważniejszych dla oceny potencjalnej aktywności glebotwórczej 
cech utworów geologicznych takich jak uziarnienie, wskaźnik plastyczności, 
zdolności sorpcyjne oraz zawartość węglanu wapnia. 

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie zastosowania metody 
Skawiny i Trafas (1971) do oceny przydatności do rekultywacji surowców 
odpadowych z górnictwa surowców skalnych. Badaniami objęto zakłady gór-
nicze eksploatujące wapienie, dolomity dewońskie, piaskowce, porfiry, dia-
bazy oraz bazalty. Analizowane surowce odpadowe stanowiły w większości 
materiały nadkładowe, przerosty złożowe lokowane na zwałowiskach oraz 
odpady przeróbcze. 

9.1 Pobór prób

Próbki pobrane zostały w maju 2012 roku z dziesięciu zakładów górni-
czych (Tabela 9.1). W wybranych zakładach górniczych pobrano próbki mate-
riału nadkładowego lokowanego  na zwałowiskach oraz odpady przeróbcze. 

Materiał do badań pobierano z warstwy 0 – 30 cm. Każda próba składała 
się z 8 podpróbek (25 cm × 25 cm × 30 cm) pobranych z powierzchni 20 
– 100 arów i dokładnie wymieszanych. Po przewiezieniu do laboratorium pró-
by wysuszono w temperaturze pokojowej i poddano analizom. 
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Tabela 9.1. Zestawienie zakładów górniczych oraz pobranych do badań odpadów. 

Zakład górniczy i rodzaj odpadu Kod 
Kopalnia dolomitów w województwie Świętokrzyskim – nadkład 1 Dol1_N1
Kopalnia dolomitów w województwie Świętokrzyskim – nadkład 2 Dol1_N2
Kopalnia dolomitów w województwie Świętokrzyskim – nadkład 3 Dol1_N3
Kopalnia dolomitów w województwie Świętokrzyskim – odpad 
przeróbczy

Dol1_P

Kopalnia dolomitów w województwie Małopolskim - nadkład Dol2_N
Kopalnia bazaltów nr 1  w województwie Dolnośląskim - nadkład Baz1_N
Kopalnia bazaltów nr 2  w województwie Dolnośląskim - nadkład Baz2_N
Kopalnia wapieni dewońskich w województwie Świętokrzyskim 
– nadkład 1

Wap1_N1

Kopalnia wapieni dewońskich w województwie Świętokrzyskim 
– nadkład 2

Wap1_N2

Kopalnia wapieni dewońskich w województwie Świętokrzyskim 
– odpad przeróbczy

Wap1_P

Kopalnia wapieni jurajskich w województwie Świętokrzyskim – nadkład Wap2_N
Kopalnia diabazu w województwie Małopolskim - nadkład Diab1_N
Kopalnia porfiru w województwie Małopolskim - nadkład Por1_N
Kopalnia piaskowca nr 1 w województwie Małopolskim - nadkład Pias1_N
Kopalnia piaskowca nr 1 w województwie Małopolskim - odpad 
przeróbczy

Pias1_P

Kopalnia piaskowca nr 2 w województwie Małopolskim - nadkład Pias2_N

9.2 Metodyka badań

Zawartość szkieletu glebowego określono metodą sitową (Myślińska, 
2001). Po odsianiu frakcji szkieletowej w pozostałej masie badanych utwo-
rów zmierzono następujące właściwości:

- Uziarnienie części ziemistych ( φ < 2 mm) oznaczono areometrycznie 
metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego (Myślińska, 2001). 

- Granice plastyczności i płynności oznaczono metodą Casagrande’a (My-
ślińska, 2001). 

- Zdolności sorpcyjne gruntu oszacowano spektralnie z wykorzystaniem 
metody błękitu metylenowego. 

- Zawartość węglanu wapnia oznaczono metodą Scheiblera (Myślińska, 
2001).

- Odczyn utworów oznaczono metodą potencjometryczną w 1 M KCl (sto-
sunek masy gleby do objętości roztworu 1:2,5) (Myślińska, 2001). 

Przydatność utworów do rekultywacji oceniono stosując metodę Skawiny 
i Trafas (Gołda, 2005). 
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Analizy wykonane na potrzeby klasyfikacji Skawiny i Trafas uzupełniono 
o pomiar kwasowości wymiennej (pH w 1 M KCl), gdyż niekorzystny odczyn 
utworów jest jedną z cech mogących ograniczać przydatność utworów geolo-
gicznych do rekultywacji. 

9.3 Wyniki badań 

Badane utwory charakteryzowały  się w większości dużą zawartością frak-
cji szkieletowych (φ > 2 mm) (Tabela 9.2). Jako utwory silnie szkieletowate 
zaklasyfikowano aż 10 z 16 badanych próbek, w dwóch przypadkach utwory 
były średnio szkieletowate, a jedynie w dwóch przypadkach (Baz1_N – nad-
kład w kopalni bazaltu oraz Wap1_P – odpad przeróbczy w kopalni wapienia) 
badane utwory nie zawierały frakcji szkieletowych. 

Tabela 9.2 Zawartość szkieletu glebowego. 

Kod Zawartość frakcji szkieletowych 
(%)

Ocena szkieletowości

Dol1_N1 44 silnie szkieletowaty
Dol1_N2 49 silnie szkieletowaty
Dol1_N3 20 średnio szkieletowaty
Dol1_P 39 silnie szkieletowaty
Dol2_N 15 średnio szkieletowaty
Baz1_N 0 bezszkieletowy
Baz2_N 4 słabo szkieletowaty

Wap1_N1 7 słabo szkieletowaty
Wap1_N2 40 silnie szkieletowaty
Wap1_P 0 bezszkieletowy
Wap2_N 49 silnie szkieletowaty
Diab1_N 34 silnie szkieletowaty
Por1_N 43 silnie szkieletowaty
Pias1_N 32 silnie szkieletowaty
Pias1_P 23 silnie szkieletowaty
Pias2_N 31 silnie szkieletowaty

Obecność dużej ilości okruchów skalnych, mniej lub bardziej zwietrzałych 
odłamków skał wchodzących w skład frakcji kamienistej i żwirowej utrudnia, 
a niekiedy wręcz uniemożliwia wykonywanie zabiegów uprawowych. Stąd 
też grunty silnie szkieletowate należy uznać za nieprzydatne do rekultywa-
cji w kierunku rolniczym, niezależnie od analiz pozostałej frakcji ziemistej.  
Znaczna zawartość frakcji kamienistych w badanych utworach wynika z po-
chodzenia tych materiałów. Badane utwory to nadkład eksploatowanych złóż 
składający się z warstwy gleby oraz zalegającej pod nią warstwy rozdrobnio-
nej skały macierzystej. 
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Tabela 9.3 prezentuje wyniki analizy granulometrycznej części ziemistych 
badanych utworów. Większość badanych utworów zaklasyfikowano do glin 
(od gliny piaszczystej do gliny ciężkiej). Uziarnienie takie należy uznać za 
korzystne dla celów rekultywacji, o czym świadczą także relatywnie wysokie 
wartości wskaźnika litologicznego wynoszące od 20 do 44,5 punktów (Tabe-
la 9.6). W przypadku dwóch utworów stwierdzono lżejsze, mniej korzystne 
uziarnienie – były to piaski (Dol1_N3) i piaski słabogliniaste (Wap1_N1). 

Tabela 9.3. Uziarnienie frakcji ziemistych.

Kod Zawartość procentowa frakcji Grupa granu-
lometryczna 

według  PN-R-
04033

Piasek 

(2 – 0,05 mm)

Pył

(0,05 – 0,002 mm)

Ił 

(<0,002 mm)
Dol1_N1 71 18 11 glina piaszczysta
Dol1_N2 59 28 13 glina lekka
Dol1_N3 98 2 0 piasek
Dol1_P 50 31 19 glina 
Dol2_N 30 51 19 glina pylasta
Baz1_N 52 34 14 glina
Baz2_N 33 47 20 glina pylasta

Wap1_N1
82 13 5

piasek słabogli-
niasty

Wap1_N2 43 27 30 glina ciężka
Wap1_P 33 51 16 glina pylasta
Wap2_N 46 24 30 glina średnia
Diab1_N 71 18 11 glina piaszczysta
Por1_N 29 39 32 glina ciężka
Pias1_N 67 25 8 glina piaszczysta
Pias1_P 69 24 7 glina piaszczysta
Pias2_N 51 33 16 glina 

Zwraca uwagę zmienność uziarnienia badanych utworów w obrębie jedne-
go zakładu górniczego. W przypadku kopalni dolomitu Dol1 próbki nadkładu 
pobrane w różnych częściach zwałowiska charakteryzowały się uziarnieniem 
piasku (Dol1_N3), gliny lekkiej (Dol1_N2) i gliny piaszczystej (Dol1_N1), 
a w przypadku kopalni wapienia Wap1 piasku słabogliniastego (Wap1_N1)  
i gliny ciężkiej (Wap1_N2). 

Wartości wskaźnika plastyczności w większości przypadków (n = 9) mieś-
ciły się w najbardziej korzystnym zakresie od 6  do 12 (Tabela 9.4). Tylko 
w dwóch przypadkach  (Wap2_N i Por1_N) stwierdzono wyższe wartości 
wskaźnika plastyczności (odpowiednio 18,2 i 20,2) wskazuje na dużą spoi-
stość tych utworów, utrudniającą zabiegi agrotechniczne. 
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Tabela 9.4. Wartości granic plastyczności (Lp), płynności (Ly) i wskaźnika plastycz-
ności (Wp).

Kod Ly Lp Wp
Dol1_N1 13,1 9,2 3,9
Dol1_N2 24,0 15,9 8,1
Dol1_N3 nie oznaczany nie oznaczany nie oznaczany
Dol1_P 25,0 13,8 11,2
Dol2_N 28,7 17,1 11,6
Baz1_N 42,1 30,5 11,6
Baz2_N 37,7 26,0 11,7

Wap1_N1 nie oznaczany nie oznaczany nie oznaczany
Wap1_N2 32,3 17,5 14,9
Wap1_P 27,8 17,0 10,8
Wap2_N 35,4 17,2 18,2
Diab1_N 21,8 14,0 7,7
Por1_N 48,1 27,9 20,2
Pias1_N 19,6 14,7 4,9
Pias1_P 21,3 13,4 7,9
Pias2_N 23,8 15,8 8,1

Badane utwory charakteryzowały się zróżnicowaniem właściwości sorp-
cyjnych. Wartości sorpcji BM wahały się od 1,2 cmol(+)/kg do 21,0 cmol(+)/kg. 
(Tabela 9.5). Najniższe wartości sorpcji BM stwierdzono w utworach o naj-
lżejszym uziarnieniu (Dol1_N3 i Wap1_N1) a najwyższe w utworach o uziar-
nieniu glin średnich i ciężkich (Por1_N, Wap1_N2, Wap2_N).

Tabela 9.5 Sorpcja błękitu metylenowego, zawartość węglanu wapnia i kwasowość 
potencjalna (pHKCl).

Kod Sorpcja BM (cmol(+)/kg)
CaCO3

(%)
pHKCl

Dol1_N1 4,3 27,2 8,1
Dol1_N2 10,1 25,3 7,3
Dol1_N3 1,2 1,0 8,1
Dol1_P 8,2 55,5 7,9
Dol2_N 11,6 8,6 7,2
Baz1_N 17,6 0,0 6,4
Baz2_N 19,0 0,0 4,9

Wap1_N1 4,3 1,5 7,7
Wap1_N2 14,9 18,3 7,3
Wap1_P 7,3 79,1 7,9
Wap2_N 20,5 23,6 7,1
Diab1_N 11,0 0,2 6,4
Por1_N 21,0 52,5 7,2
Pias1_N 6,5 4,2 7,1
Pias1_P 5,9 6,3 7,6
Pias2_N 9,7 0,0 6,0
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Zawartość węglanu wapnia była silnie zróżnicowana i wahała się od 0,0% 
do 79,1 %. Niskie zawartości węglanu wapnia stwierdzono w surowcach od-
padowych z kopalń bazaltu, piaskowca i diabazu. Niskie zawartości CaCO3 
(odpowiednio 1,0% i 1,5%) stwierdzono też w lekko uziarnionych odpadach 
z kopalń dolomitu i wapienia (Dol1_N3 i Wap1_N1). Utwory te składały się 
głównie z krzemionki, a skały węglanowe występowały w nich jedynie w po-
staci okruchów o φ > 2 mm, które zostały odsiane przed wykonaniem analizy. 
Tłumaczy to zasadowy odczyn tych utworów (pH w 1 M KCl odpowiednio 
8,1 i 7,7) przy jednocześnie niskiej zawartości CaCO3. Najwyższe zawartości 
CaCO3 stwierdzono w nadkładzie kopalni porfiru (52,5 % CaCO3) oraz w 
odpadach przeróbczych kopalni dolomitu (55,5% CaCO3) i wapienia (79,1% 
CaCO3). Tak wysokie zawartości węglanu wapnia są niekorzystne gdyż mogą 
prowadzić do retrogradacji fosforu, a tym samym do ograniczenia dostępno-
ści tego pierwiastka dla roślin.

Utwory bezwęglanowe z kopalń bazaltu, diabazu oraz piaskowca  
(Pias2_N) charakteryzowały się odczynem lekko kwaśnym (6,4 – 6,0) i kwaś-
nym (4,9), natomiast w pozostałych przypadkach odczyn odpadów był obo-
jętny lub zasadowy (7,1 – 8,1). 

Obliczone wartości liczby bonitacyjnej LB pozwoliły na zaklasyfikowanie 
większości utworów do klas B (n = 9) i C (n = 4). Są to utwory przydatne do 
rekultywacji leśnej lub wymagające jedynie częściowego ulepszenia. Jeden 
utwór (Dol2_N) zakwalifikowany został do klasy A – potencjalnie przydatny 
do rekultywacji rolnej (Tabela 9.6). 

Spośród wszystkich badanych utworów dwa (Dol1_N3 i Wap1_N1) za-
kwalifikowano do klasy D czyli utworów jałowych i nieprzydatnych do re-
kultywacji, wymagających podstawowego użyźnienia lub izolacji. O niskiej 
przydatności rekultywacyjnej utworów Dol1_N3 i Wap1_N1 zadecydowało 
głównie ich zbyt lekkie uziarnienie, związane z nim niskie zdolności sorp-
cyjne oraz brak zdolności do zbrylania a tym samym wytworzenia korzystnej 
struktury glebowej. Wartość LB dla Wap1_N1 wynosząca 19,5 pozwala za-
kwalifikować ten utwór do kategorii D1 (Gołda, 2005) czyli do utworów sła-
bych, na których mogą się jednak wytworzyć niektóre wartościowe siedliska 
leśne. Utwór Dol1_N3 należy zaklasyfikować jako D2 czyli utwór najgorszy, 
jałowy wymagający szczególnych metod użyźnienia bądź izolacji. 
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Tabela 9.6 Wartość wskaźników litologicznego (WL), spoistości (Wsp), sorpcji (Wso), 
wapniowego (WCa) i obliczonej na ich podstawie liczby bonitacyjnej (LB) oraz 
kategoria przydatności gruntu według metody Skawiny i Trafas.

Kod WL Wsp Wso WCa LB Kategoria
Dol1_N1 20,0 6 3 5 34,0 C
Dol1_N2 27,0 10 9 5 51,0 B
Dol1_N3 1,0 0 0 5 6,0 D
Dol1_P 34,5 10 7 0 51,5 B
Dol2_N 44,5 10 9 15 78,5 A
Baz1_N 31,0 10 15 0 56,0 B
Baz2_N 43,5 10 15 0 68,5 B

Wap1_N1 11,5 0 3 5 19,5 D
Wap1_N2 33,5 6 12 10 61,5 B
Wap1_P 41,5 10 7 0 58,5 B
Wap2_N 32,0 3 15 5 55,0 B
Diab1_N 20,0 10 9 0 39,0 C
Por1_N 39,5 0 15 0 54,5 B
Pias1_N 20,5 6 5 10 41,5 C
Pias1_P 19,0 10 5 15 49,0 C
Pias2_N 32,5 10 9 0 51,5 B

9.4 Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone analizy pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków: 

- Badane utwory  - surowce odpadowe tj. nadkład oraz odpady przeróbcze 
lokowane na zwałowiskach nie są przydatne do rekultywacji rolnej. Pod-
stawowym czynnikiem decydującym o wykluczeniu przydatności tych 
utworów do rekultywacji rolnej jest wysoka zawartość frakcji szkieleto-
wych (żwiru, kamieni i rumoszu skalnego), która utrudnia zabiegi agro-
techniczne, a także wprowadzenie sadzonek drzew. 

- Frakcje ziemiste badanych utworów charakteryzują się w większości ko-
rzystnym uziarnieniem, odpowiednim odczynem i dobrymi właściwoś-
ciami sorpcyjnymi, co decyduje o przydatności tych utworów do rekul-
tywacji leśnej. Znaczna zawartość frakcji szkieletowych może utrudniać 
wprowadzenie sadzonek drzew, ale korzystne właściwości frakcji ziemi-
stych badanych utworów wskazują na możliwość wytworzenia wartoś-
ciowych siedlisk leśnych. 

- Surowce odpadowe ulokowane na zwałowiskach cechują się dużą zmien-
nością właściwości fizycznych wynikającą ze zmiennej jakości nadkła-
du. Szczególnie dotyczy to większych zakładów górniczych. Zmienność 



101

właściwości zezwałowanych surowców odpadowych powoduje koniecz-
ność poddania analizie większej ilości prób odpadów w przypadku pro-
jektowania szczegółowych rozwiązań rekultywacyjnych. 

- Pomimo ogólnie dobrej przydatności surowców odpadowych w górni-
ctwie kruszyw naturalnych rekultywacja zwałowisk na których lokowane 
są te odpady wymaga każdorazowo przeprowadzenia szczegółowych ba-
dań uwzględniających dodatkowo ich wybrane właściwości chemiczne 
– w szczególności zasobność w składniki odżywcze roślin. 
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