
Problemy Ekologii, vol. 12 , nr 2, marzec–kwiecień 2008110

Doc. dr hab. E. Pietrzyk–Sokulska, mgr inż. B. Syposz–Łuczak — Insty-
tut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,

mgr inż. arch. M. Bogdanowicz — Pracownia Architektoniczna Ireneusza 
Piotrowskiego.

Eksploatacja kopalin skalnych jest związana z ingerencją 
człowieka w środowisko i przekształcaniem jego komponen-
tów, zwłaszcza krajobrazu. Po zakończeniu eksploatacji ka-
mieniołomy wraz z zapleczem techniczno–administracyjnym 
są traktowane jako nieużytki. W dobie nasilającej się urbani-
zacji i industrializacji oraz stałego zmniejszania terenów nie 
przekształconych zwrócono uwagę na możliwość adaptacji 
opuszczonych kamieniołomów i nadanie im nowych funkcji 
użytkowych. Uwzględnienie ukrytych we wnętrzu kamie-
niołomów walorów i wybór odpowiedniego dla nich kierun-
ku adaptacji jest działaniem niezbędnym w celu zachowania 
w środowisku harmonii oraz pobudzenia aktywności spo-
łeczności lokalnej. Mianem adaptacja określono w artykule 
proces przystosowania kamieniołomów do pełnienia nowych 
funkcji, poprzez wykorzystanie atrakcyjności ich wnętrz oraz 
elementów antropogenicznych otoczenia, które powstały 
w trakcie eksploatacji. Przyjęte pojęcie zdaje się być bardziej 
uniwersalne i bardziej adekwatne w razie rekultywacji i za-
gospodarowania kamieniołomów niż terminy „rehabilitacja”, 
„rewitalizacja” lub „renaturalizacja”.

Ocena atrakcyjności środowiska w miejscu występowania 

kamieniołomów

Atrakcyjność środowiska zależy od wielu czynników, głów-
nie od różnorodności krajobrazu, szaty roślinnej, bogactwa 
kulturowego oraz m.in. natężenia przekształceń powsta-
łych w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej. 
W związku z powyższym wyróżniono tzw. czynniki decy-

dujące (różnorodność krajobrazu, szata roślinna i funkcje 
ochronne lasu, bonitacja gleb, ochrona gleb, zasoby wodne), 
uzupełniające (estetyka krajobrazu, bogactwo kulturowe) 
i antropogeniczne (synantropizacja krajobrazu, antropoge-
nizacja szaty roślinnej), które stanowią zestaw cech diagno-
stycznych, niezbędnych do waloryzacji środowiska w oto-
czeniu kamieniołomów. 

Uwzględniając je należy stwierdzić, że okolice Krakowa na-
leżą do obszarów o znacznej różnorodności krajobrazu, dużej 
liczbie terenów podlegających różnym formom ochrony śro-
dowiska i dużym bogactwie kulturowym. Jednocześnie jest 
to teren, na którym od wieków, dzięki różnorodności budowy 
geologicznej i występowaniu zróżnicowanych petrograficznie
utworów skalnych o odpowiednich dla budownictwa i drogo-
wnictwa właściwościach fizyczno–mechanicznych, prowa-
dzono ich górniczą eksploatację (rys. 1). Śladem po niej jest 
wiele czynnych, ale i opuszczonych kamieniołomów, których 
adaptacja polegająca na wykorzystaniu ukrytych w nich wa-

lorów abiotycznych (geologicznych i górniczych) i biotycz-
nych może wpłynąć na podwyższenie atrakcyjności środowi-
ska i stać się stymulatorem rozwoju przyjaznych środowisku 
form turystyki. 
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Kryteria i kierunki adaptacji kamieniołomów  
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Rys. 1. Złoża kopalin skalnych Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej na tle obszarów prawnie chronionych 

(opr. E. Pietrzyk-Sokulska); Objaśnienia: 1 – złoża kamieni drogowych i 

budowlanych; 2 – złoza wapieni i margli dla przemysłu cementowego i wa-

pienniczego; 3 – numeracja złóż wraz z ich statusem: E – eksploatowane; 

T – okresowo eksploatowane; R i P – udokumentowane;4 – kamieniołomy 

eksploatujące kopaliny; 5 – Ojcowski PN; 6 – parki krajobrazowe

Kryteria adaptacji kamieniołomów

Proponowane kryteria adaptacji opuszczonych kamienioło-
mów uwzględniają przede wszystkim:
▪ atrakcyjność,
▪ możliwości techniczne,
▪ dostępność,
▪ zapotrzebowanie społeczne,
▪ względy ekonomiczne.
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Kryterium atrakcyjności 

Kryterium atrakcyjności jest sumą walorów przyrodniczych 

i antropogenicznych, przeplatających się nawzajem i uzupeł-

niających. Wyznaczenie wyraźnej granicy między nimi nie 

jest łatwe. Walory przyrodnicze obejmują przede wszystkim 

różnorodność krajobrazu oraz szaty roślinnej. 

Różnorodność krajobrazu, zależy od budowy geologicznej, 

ale ma także związek z działalnością człowieka. Budowa geo-

logiczna ma wpływ na zróżnicowanie morfologii powierzch-

ni terenu, rodzaj i jakość pokrywy glebowej, a tym samym 

różnorodność szaty roślinnej. Jest więc ona czynnikiem bez-

pośrednio kształtującym i różnicującym krajobraz, a pośred-

nio wpływającym na jego estetykę. 

Budowa geologiczna może być także wyodrębnionym skład-

nikiem krajobrazu geologicznego odsłoniętego we wnętrzu 

kamieniołomu w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin. 

Krajobraz ten obejmuje różne antropogeniczne formy ukształ-

towania spągu i ścian (półki, progi, ostańce lub odsłonięte 

fragmenty ścian z elementami budowy geologicznej). Elemen-

tem istotnym antropogenicznej części atrakcyjności są obiek-

ty infrastruktury technicznej np. drogi dojazdowe, budynki, 

rampy, osadniki, zwałowiska wraz z pochodzącą z sukcesji 

naturalnej szatą roślinną oraz występującymi w pobliżu ka-

mieniołomów obiektami architektonicznymi wykonanymi 

z pozyskiwanych w nich kopalin skalnych, które są świadec-

twem wielowiekowej tradycji kamieniarskiej danego terenu. 

W rozważaniach nad wyborem kryteriów uwzględniono także 

występowanie w sąsiedztwie kamieniołomów, obiektów lub 

śladów świadczących o pozyskiwaniu innych kopalin. 

Okolice Krakowa należą pod względem atrakcyjności przy-

rodniczej do unikatowych w skali kraju. Obejmują bowiem, 

najdalej na południe wysuniętą część Wyżyny Krakowsko–

–Częstochowskiej, z najwyższymi wzniesieniami i unikato-

wą rzeźbą terenu związaną ze zjawiskami krasowymi (tak ko-

palnymi jak i zachodzącymi współcześnie). Obok ostańców 

skał węglanowych w postaci iglic, baszt, bram itp. występują 

tu wąskie, głęboko wcięte doliny, wywietrzyska oraz jaski-

nie. Urozmaicenie rzeźby terenu wraz z typowymi dla pod-

łoża węglanowego murawami kserotermicznymi oraz lasami 

decyduje o atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Potwier-

dzeniem wysokiej atrakcyjności środowiska jest utworzony 

dla jego ochrony Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, 

który jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazo-

wych. W okolicach Krzeszowic występują ponadto źródła 

wód mineralnych, które były podstawą działania uzdrowiska 

o znaczeniu krajowym.

Wiele kamieniołomów okolic Krakowa cechuje duża atrak-

cyjność antropogeniczna, związana m.in. z ich budową geo-

logiczną, petrogenezą, litologią, procesami i zjawiskami geo-

logicznymi np. tektonicznymi, krasowymi, wietrzennymi. 

Pewne jej elementy ujawniają się często dopiero w trakcie 

eksploatacji na ścianach wyrobisk, które są „zwierciadłem” 

historii geologicznej, a także świadectwem tradycji górniczej 

i rozwoju gospodarczego danego regionu. 

W pobliżu kamieniołomów występują pozostałości dawnej 

infrastruktury technicznej, np. budynki techniczne, rampy 

załadowcze czy taśmociągi. W kamieniołomach wielopozio-

mowych są zachowane drogi dojazdowe na poszczególne po-

ziomy, czasami z fragmentami ogrodzeń zabezpieczających, 

a także zwałowiska odpadów pogórniczych lub przeróbczych 

zarośnięte krzewami, murawami lub innymi roślinami sy-

nantropijnymi, niekiedy rzadkimi lub ginącymi. W ścianach 

kamieniołomów lub na pozostawionych we wnętrzu bryłach 

skalnych można odnaleźć ślady ich odspajania np. za pomocą 

klinów, pił lub palników bądź po otworach strzałowych [5]. 

W sąsiedztwie kamieniołomów występują różne obiekty ar-

chitektoniczne wykonane w całości lub w części z wydoby-

wanych kopalin skalnych. Są one świadectwem wykorzysta-

nia wydobywanych kopalin skalnych na przestrzeni wieków, 

a także rozwoju i tradycji rodzimego kamieniarstwa i górnic-

twa skalnego. 

Innym elementem, często wzbogacającym atrakcyjność miej-

sca występowania kamieniołomów są ślady po innych starych 

wyrobiskach  np. sztolniach, szybikach, w których wydoby-

wano np. rudy ołowiu, cynku i srebra [1], węgiel kamienny 

[6] lub siarkę [2]. 

Kryterium możliwości technicznych 

Możliwości techniczne adaptacji to kryterium uwzględnia-

jące kubaturę (wielkoobszarowe, wielopoziomowe), rodzaj 

wyrobiska (stokowe, stokowo–wgłębne, wgłębne), wysokość 

i nachylenie ścian (pionowe, gładkie lub z występami skalny-

mi, półkami itp.), obecność przerostów skał luźniejszych (np. 

wkładki łupków, margli, skał o drobniejszym uławiceniu), 

zawodnienie (woda opadowa i woda dopływająca ze ścian 

wyrobisk), występowanie naturalnej sukcesji roślinnej itp. 

Wszystkie wymienione parametry pozwalają określić zakres 

prac niezbędnych do realizacji wybranego kierunku adapta-

cji. W celu oceny realnych możliwości technicznych adaptacji 

zaproponowano trzystopniową skalę:

•  wyrobiska łatwe — nie wymagające większych prac dodat-

kowych, 

•  wyrobiska średnio trudne — wymagające prac dodatko-

wych,

•  wyrobiska trudne — wymagające dużych nakładów tak od-

nośnie prac, jak i związanych z tym kosztów.

Za średnio trudne i trudne do adaptacji uznano kamienioło-

my stokowo–wgłębne lub wgłębne, wielkoobszarowe i wie-

lopoziomowe, o znacznych wysokościach i nachyleniu ścian. 

Łatwe do adaptacji są kamieniołomy małe, a także duże, wie-

lopoziomowe z płaskim spągiem i wyprofilowanymi ściana-

mi oraz eksploatujące kopaliny skalne łatwo urabialne (np. 

węglanowe i z przerostami skał mniej zwięzłych).

Kryterium dostępności

Kryterium dostępności uwzględnia przede wszystkim możli-

wości dotarcia do kamieniołomu poprzez:

•  sieć dróg publicznych, linii kolejowych, a także dróg dojaz-

dowych oraz technologicznych, 

•  szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne lub przyrodnicze 

istniejące w pobliżu,
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•  jego położenie w stosunku do uzdrowisk, miejscowości let-
niskowych, wypoczynkowych itp.

Kryterium to jest bardzo istotne zwłaszcza przy podejmowa-
niu decyzji o wyborze kierunku adaptacji kamieniołomu. Na-
wet najatrakcyjniej zaadaptowane wyrobiska, ale położone 
z dala od szlaków komunikacyjnych czy turystycznych pozo-
staną poza zasięgiem zainteresowania. 

Dwa ostatnie kryteria tzn. zapotrzebowania społecznego 
i ekonomiczne muszą być rozpatrywane dla każdego wybra-
nego kierunku adaptacji indywidualnie.

Kierunki adaptacji kamieniołomów

Uwzględniając opisane powyżej kryteria wskazano podsta-
wowe kierunki adaptacji opuszczonych kamieniołomów:
•  poznawczy, bazujący na biotycznych i abiotycznych ele-

mentach środowiska,
•  rekreacyjny, wykorzystujący elementy krajobrazu geolo-

gicznego, a także rodzaj i kubaturę kamieniołomu wraz 
z atrakcyjnością środowiska biotycznego otoczenia oraz 
dostępnością,

•  gospodarczy, wykorzystujący głównie rodzaj i kubatu-
rę kamieniołomu, jego dostępność oraz funkcje pełnione 
przez otoczenie.

Następnie kierując się znajomością środowiska w otoczeniu 
kamieniołomów i uwzględniając odpowiednie kryteria wy-
boru można określić kierunki adaptacji kamieniołomów sto-
sując czterostopniową skalę ważności ich uwzględniania:
– preferowane,
– możliwe do wprowadzenia,
– towarzyszące,
– ewentualne.

Podsumowanie

W okolicach Krakowa, które są częścią tzw. Jury, nieodzow-
nymi elementami krajobrazu były różne formy ostańców wa-
piennych, z typową roślinnością kserotermiczną. W ostatnich 
latach obserwuje się jednak zanikanie ostańców w wyni-
ku niekontrolowanej ekspansji naturalnej sukcesji roślinnej. 
Krajobraz „jurajski” traci niepowtarzalny charakter, a okoli-
ca atrakcyjność. Występujące tu kamieniołomy, ze stromymi 
ścianami różnobarwnych skał, piargami i urozmaiconą mor-
fologią wnętrza, otoczone lasami lub mozaiką pól i łąk przy-
wracają krajobrazowi jego pierwotny wygląd (fot.1, wszyst-
kie fot. na III i IV okł.). Są nawet elementem wzbogacającym 
jego krajobraz i od wieków w niego wpisanym. Odpowied-
nie wyeksponowanie elementów budowy geologicznej, które 
zostały odsłonięte w kamieniołomach w wyniku eksploatacji 
w połączeniu z walorami środowiska w ich otoczeniu może 
poprzez wybór optymalnego kierunku ich adaptacji podnieść 
lub przynajmniej zachować walory okolicy [3, 5].

W okolicach Krakowa, a nawet w jego miejskich granicach 
mamy przykłady opuszczonych kamieniołomów, najczęściej 
po eksploatacji wapieni jurajskich, które dzięki drobnym za-
biegom rekultywacyjnym  i wykorzystaniu walorów kultu-

rowych, przyrodniczych i geologicznych stały się obiektami 
pełniącymi funkcję rekreacyjną (fot. 2), ochroniarsko–po-
znawczą (fot. 2, 3). Ponadto są także  kamieniołomy, które 
po zakończeniu eksploatacji wypełniły się wodą (w wyni-
ku zaprzestania jej odpompowywania) i tworzą malownicze 
(większe fot. 4) lub mniejsze (fot. 5) zbiorniki wodne, czę-
ściowo wykorzystywane jako miejsce do nurkowania — ka-
mieniołom „Zakrzówek” lub kąpieli okolicznych mieszkań-
ców — kamieniołom w Zabierzowie. Ten ostatni, ze względu 
na walory naukowe i dydaktyczne związane z budową geolo-
giczną był od 1996 r. elementem ścieżki turystyczno–dydak-
tycznej [7], a rok później został wpisany na listę GEOSITES 
utworzonej z inicjatywy Międzynarodowej Unii Nauk Geolo-
gicznych (IUGS). Obiekty z tej listy mają chronić georóżno-
rodność regionów Europy, w celu ich zachowania [8]. Ścia-
ny kamieniołomów, o znacznym nachyleniu i wysokości są 
wykorzystywane jako ścianki wspinaczkowe (fot. 6). Są tak-
że kamieniołomy, których kubatura (obszerny, płaski spąg), 
usytuowanie (w pobliżu szlaków tranzytowych oraz na tere-
nach przemysłowych) stworzyło warunki do zaadaptowania 
ich na cele gospodarcze (fot. 7). Wiele kamieniołomów, nawet 
częściowo adaptowanych (dzięki naturalnej sukcesji i wstęp-
nym zabiegom rekultywacyjnym) czeka jeszcze na swoją 
prawdziwą adaptację (m.in. kamieniołom Zakrzówek, Liban, 
Miękinia), która pozwoli wykorzystać kompleksowo wszyst-
kie ich walory biotyczne i abiotyczne. Dzięki temu będą one 
pełniły nowe funkcje i zmniejszą areał nieużytków poprze-
mysłowych, co jest zabiegiem niezbędnym w obliczu stale 
zmniejszających się terenów „dziewiczych” niezbędnych do 
dalszego rozwoju gospodarczego. Jednocześnie właściwe wy-
korzystanie ukrytych w terenach poprzemysłowych walorów 
będzie świadectwem naszego dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, które zostawimy przyszłym pokoleniom.
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