
Podstawowym – i jednym z najtañszych – paliwem wyko- pompowanej wody oraz œrednie wskaŸniki N:W i zawod-
rzystywanym do produkcji energii elektrycznej w Polsce nienia w kopalniach od pocz¹tku dzia³alnoœci przedstawio-
jest wêgiel brunatny. Eksploatacja odkrywkowa wêgla no w tabeli 1. 
brunatnego powoduje jednak znaczne przekszta³cenia œro-

Tab. 1. Iloœæ wydobytego wêgla, zdjêtego nadk³adu i wy-dowiska naturalnego. W miejsce ukszta³towanych przez 
pompowanej wody oraz œrednie wskaŸniki N:W i zawod-wieki na drodze sukcesji naturalnej lokalnych ekosyste-
nienia w kopalniach od pocz¹tku dzia³alnoœci do koñca mów, tworzony jest sukcesywnie krajobraz industrialny 
2008 rokucharakteryzuj¹cy siê znacznym stopniem przekszta³cenia 

istniej¹cych pierwotnie u¿ytków rolnych i leœnych. Sto-
pieñ tych przekszta³ceñ jest funkcj¹ uwarunkowañ geolo-
giczno–górniczych, intensywnoœci¹ eksploatacji oraz wiel-
koœci nak³adów finansowych przeznaczonych na kom-
pleksow¹ rekultywacjê przekszta³conych obszarów. Nega-
tywne oddzia³ywanie cz³owieka na powierzchniê ziemi 
jest obserwowane przede wszystkim na obszarach prze-
mys³owych. W wyniku odkrywkowej eksploatacji wêgla 
brunatnego powstaj¹ wielkoprzestrzenne, industrialne for-
my terenowe – odkrywkowe wyrobiska górnicze oraz nad-
poziomowe zwa³owiska nadk³adu. Rozwój infrastruktury Z powy¿szych danych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej wê-
przemys³owej prowadzi do sukcesywnego zmniejszania gla brunatnego wydobyto w kopalni „Turów” tj. 840,2 mln 
siê powierzchni obszarów naturalnych. Ma to ogromny Mg, natomiast najmniej w kopalni „Adamów” – 177,9 mln 
wp³yw na stan ró¿norodnoœci biologicznej, powoduj¹c Mg. W przypadku iloœci zdjêtego nadk³adu to najwiêksze 

3zmniejszenie siê przestrzeni ¿yciowej dla wielu gatunków iloœci zdjêto w kopalni „Be³chatów” bo a¿ 3 477,5 mln m ,  
3zwierz¹t i roœlin [10]. Kopalnie wêgla brunatnego do koñ- a najmniej w kopalni „Adamów” –  1 170,4 mln m .          

ca 2008 roku zrekultywowa³y ponad 16 500 ha terenów po- W zwi¹zku z tym stosunek zdejmowanego nadk³adu do 
eksploatacyjnych. Natomiast aktualnie z dzia³alnoœci¹ gór- wydobytego wêgla najkorzystniej wygl¹da w przypadku 
nicz¹ jest zwi¹zanych oko³o 17 000 ha. kopalni „Turów” – 2,19:1, nastêpnie w kopalni „Be³cha-

tów” – 4,26:1 i „Konin” – 5,25:1. Natomiast najmniej ko-
Rekultywacja terenów pogórniczych kopalñ wêgla rzystny wskaŸnik N:W posiada kopalnia „Adamów” –  
brunatnego 6,58:1. Jest on ponad trzykrotnie wiêkszy ni¿ w kopalni 

„Turów”, co ma bezpoœrednio zwi¹zek z iloœci¹ czynnych 
Bran¿a wêgla brunatnego w Polsce sk³ada siê z piêciu od- odkrywek w tych kopalniach. 
krywkowych kopalñ wêgla brunatnego i piêciu elektrowni 
opalanych tym paliwem. £¹czne wydobycie wêgla wynosi Gospodarka gruntami
oko³o 60 mln Mg rocznie, a moc elektrowni – 8917 MW. 
Od pocz¹tku dzia³alnoœci w polskich kopalniach wêgla Od pocz¹tku dzia³alnoœci w polskich kopalniach wêgla 
brunatnego wydobyto oko³o 2,369 mld Mg wêgla, zdej- brunatnego nabyto ponad 34 233 ha terenów pod dzia³al-

3muj¹c ³¹cznie ponad 9,300 mld m  nadk³adu. W 2008 roku noœæ górnicz¹ jednoczeœnie oddaj¹c lub sprzedaj¹c ponad 
3wydobyto 59,8 mln Mg wêgla i zdjêto 242,2 mln m  na- 16 916 ha, w tym ponad 11 066 ha terenów zrekultywo-

dk³adu. Iloœæ wydobytego wêgla, zdjêtego nadk³adu i wy- wanych ( tab. 2 i 3). W tabeli 3 podsumowano dzia³alnoœæ, 
jaka prowadz¹ kopalnie w sferze gospodarki gruntami.

Liderem w iloœci gruntów zrekultywowanych jest KWB 
Dr hab. in¿. Z. Kasztelewicz prof. nadzw. AGH, mgr in¿. S. Sypniowski - AGH 

,,Konin”, która wykona³a 50% prac rekultywacyjnych Kraków 
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Slowa kluczowe: Górnictwo odkrywkowe, wegiel brunatny, rekultywacja, tereny pogórnicze

Keywords: reclamation, opencast mining, post mining terrains, brown coal
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ca³ej bran¿y. Na drugim miejscu jest KWB ,, Adamów”,    kultywacji Terenów Pogórniczych w Koninie. Od 1991 ro-
a nastêpnie KWB ,,Be³chatów” i ,,Turów”. Czo³owe ku s¹ kontynuowane prace badawcze przez powsta³¹        
miejsca kopalni Konin i Adamów wynikaj¹ g³ównie z fak- w miejscu ww. Stacji – Katedrê Rekultywacji Akademii 
tu, ¿e te kopalnie s¹ typowymi kopalniami wieloodkryw- Rolniczej w Poznaniu. 
kowymi, eksploatuj¹cymi ma³e z³o¿a wêgla brunatnego. 
W tych kopalniach otwierane nowe odkrywki ,,pomagaj¹” Kopalnia „Adamów” 
w rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych ,,starych” 
odkrywek poprzez lokowanie mas nadk³adowych czy wód KWB „Adamów” prowadzi dzia³alnoœæ górnicz¹ w rejonie 
z wkopów udostêpniaj¹cych do wyrobisk zamykanych od- Turku od ponad 40 lat. Dla potrzeb dzia³alnoœci kopalnia 
krywek. zajmowa³a sukcesywnie kolejne tereny o ró¿nym przezna-

czeniu. W latach szeœædziesi¹tych podstawowym kierun-Tab. 2. Iloœæ nabytych gruntów, stan posiadania i iloœæ 
kiem rekultywacji by³ kierunek leœny. Po wprowadzeniu gruntów zbytych od pocz¹tku dzia³alnoœci do koñca 2008 
nowego sposobu zwa³owania w 1978 roku, wykorzystuj¹c roku
podsiêsypny sposób zwa³owania wierzchowiny zwa³o-
wisk, nast¹pi³a zmiana kierunku zagospodarowania z leœ-
nego na rolny (rys. 1–4). Dziêki procesom rekultywacyj-
nym dokonanym na terenach poeksploatacyjnych, ziemia 
zyskuje status gruntu rolnego i jest póŸniej sprzedawana    
w przetargach. Kopalnia powsta³a na glebach bardzo nis-
kiej klasy bonitacyjnej (V i VI), które obecnie – po skom-
plikowanych zabiegach rekultywacyjnych i agrotechnicz-
nych – mieszcz¹ siê ju¿ w wy¿szych klasach – III i IV. 
Spó³ka wprowadza w ¿ycie swoje programy rekultywacji Tab. 3. Sprzeda¿ i przekazywanie gruntów przez kopalnie 
oraz wspó³pracuje z gminami w celu jak najlepszego wy-od pocz¹tku dzia³alnoœci do koñca 2008 roku
korzystania zrekultywowanych rolniczo terenów [11].

Wyrobiska koñcowe s¹ zamieniane na zbiorniki wodne     
o ró¿nej pojemnoœci i powierzchni. S¹ one wykorzysty-
wane do celów retencyjnych, rekreacyjnych, melioracyj-
nych, przeciwpo¿arowych a tak¿e zwa³owania nadk³adu 
pochodz¹cego z innych odkrywek. Jednym z takich dzia-
³añ by³o podjêcie decyzji o wykorzystaniu wyrobiska koñ-
cowego odkrywki Bogda³ów jako zwa³owiska dla powsta-Górnictwo wêgla brunatnego systematycznie i zgodnie     
j¹cej kilka kilometrów dalej odkrywki KoŸmin. Pozwoli³o z kanonami sztuki górniczej dokonywa³o i dokonuje rekul-
to unikn¹æ tworzenia du¿ego zwa³owiska zewnêtrznego,   tywacji i zagospodarowania terenów „odzyskiwanych”    
a jednoczeœnie u³atwi³o likwidacjê du¿ego wyrobiska po-w miarê przesuwania siê frontów eksploatacyjnych. Ko-
eksploatacyjnego poprzez jego znaczne wyp³ycenie.palnie nie posiadaj¹ zaleg³oœci w rekultywacji terenów po-

eksploatacyjnych. Wykonywane prace s¹ prowadzone na W 1994 roku na zazwa³owanym terenie po odkrywce Bog-
wysokim, europejskim poziomie, zapewniaj¹cym wyko- da³ów, w porozumieniu z Nadleœnictwem Turek, któremu 
rzystanie terenów do produkcji rolnej, leœnej lub te¿ innej teren ten mia³ byæ zwrócony, kopalnia wykona³a zbior-   

3dzia³alnoœci, w tym rekreacyjnej. nik wodny o powierzchni 10,84 ha i kubaturze 600 tys. m   
(rys. 5). Zbiornik jest czêœciowo zasilany wod¹ z odwod-Jako pierwsza w bran¿y wêgla brunatnego próby rekulty-
niania powierzchniowego odkrywki Adamów. wacji terenów pogórniczych podjê³a Kopalnia „Konin”. 

Ju¿ na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX Zapotrzebowanie spo³eczne oraz doœwiadczenie nabyte 
wieku rozpoczêto prace badawczo–wdro¿eniowe. Wdro- przy budowie zbiornika Bogda³ów sprawi³o, ¿e kopalnia 
¿ono tym samym w ¿ycie zasadê – myœl twórcy sozologii podjê³a decyzjê, i¿ obecnie funkcjonuj¹ce odkrywki rów-
profesora i rektora Akademii Górniczo–Hutniczej w Kra- nie¿ bêd¹ rekultywowane w kierunku wodnym. Najlep-
kowie Walerego Goetla – „Co cz³owiek zniszczy³, cz³o- szym tego przyk³adem jest zbiornik Przykona. Wykonanie 
wiek musi naprawiæ”. tego zbiornika i jego zagospodarowanie to wspólne przed-

siêwziêcie KWB „Adamów” i gminy Przykona, uregulo-Szczegó³owe wytyczne organizacji bazy doœwiadczalnej 
wane prawnie umow¹ zawart¹ w listopadzie 1995 roku. w zakresie rekultywacji rolnej opracowa³a Katedra Grun-
Zbiornik zosta³ zaprojektowany przez wroc³awskie biuro toznawstwa AGH w Krakowie w 1960 roku [5,6]. W 1970 
projektowe Poltegor–Projekt Sp. z o.o. Budowê zbiornika roku Zak³ad Ochrony Œrodowiska Rejonów Przemys³o-
rozpoczêto w 1996 roku. W trakcie budowy pracownicy wych PAN w Zabrzu uruchomi³ Stacjê Doœwiadczaln¹ Re-
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Rys. 1. Lucerna na zwa³owisku kopalni „Adamów” Rys. 2. Kukurydza na zwa³owisku Kopalni Adamów Rys. 3. Widok zbiorów lucerny na zwa³owisku 
Kopalni Adamów 

Rys. 4. Rekultywacja terenów pogórniczych w kie-
runku rolnym [Ÿród³o: Rychter, Ma³achowska 2008]

Rys. 5. Panorama zbiornika wodnego „Bogda³ów” Rys. 6. Rekreacja na zbiorniku wodnym „Przykona”

Rys. 7. Ma³a przystañ na zbiorniku wodnym „Przy-
kona” [Ÿród³o: Ma³achowska 2006]

Rys. 8. Pomost na zbiorniku wodnym „Przykona” Rys. 9. Zabudowa domków rekreacyjnych przy 
zbiorniku wodnym „Przykona”

Rys. 10. Nape³niany zbiornik wodny „Janiszew" 

Rys. 12. Kierunki rekultywacji gruntów pogórniczych w KWB „Adamów”Rys. 11. Boisko sportowe na zwa³owisku KWB 
„Adamów”



kopalni napotykali wiele trudnoœci. Nale¿a³o m.in. dopa- w koñcowej fazie nape³niania wod¹. Kopalnia zamierza 
sowaæ technologiê zwa³owania, w³aœciwie uszczelniæ dno prowadziæ w dalszym ci¹gu rekultywacjê w kierunku wod-
zbiornika, uwzglêdniæ zjawiska osiadania gruntów, a tak¿e nym. 
wykorzystanie niewielkich iloœci piasków, jakimi dyspo- Zbiornik – podobnie jak poprzednie – bêdzie spe³nia³ wiele 
nowano, do wykonania pla¿y na po³udniowym brzegu funkcji, ale przede wszystkim doskonale wkomponuje siê 
zbiornika. A to tylko niektóre problemy, z którymi trzeba w krajobraz, bêdzie Ÿród³em odnowy fauny i flory na te-
by³o sobie poradziæ. W efekcie powsta³ zbiornik zlokalizo- renach pogórniczych, ale równie¿, a mo¿e przede wszyst-
wany na trasie odtwarzanego koryta rzeki Teleszyny, w od- kim – uatrakcyjni tereny kolejnej gminy tego regionu         
leg³oœci 1,5 km od wsi Przykona (rys. 6–8). i przyczyni siê do o¿ywienia gospodarczego (rys. 10–12).
Zbiornik zajmuje powierzchniê 242 ha, przy czym po- Omawiany sposób zagospodarowania terenów pogórni-
wierzchnia zalewu przy œrednim poziomie nape³nienia czych jest atrakcyjnym, oczekiwanym kierunkiem, który 
wynosi 135 ha. Objêtoœæ zbiornika przy œredniej g³êbokoœ- mo¿e staæ siê zal¹¿kiem centrum rekreacyjno–sportowego 

3ci 6 m, wynosi oko³o 6,5 mln m . Wstêpnie zbiornik mia³ w tej okolicy. Przyk³adem, który znacznie poprawi gospo-
byæ nape³niany wodami z cieków naturalnych. Jednak darkê wodn¹, a tym samym œrodowisko przyrodnicze jest 
ostatecznie do nape³niania zbiornika wykorzystano wody koncepcja po³¹czenia sieci¹ kana³ów zbiorników wodnych 
z odwodnienia wg³êbnego kopalni. Korzyœci by³y nastêpu- powsta³ych w dawnych wyrobiskach z rzek¹ Wart¹ i zbior-
j¹ce: skróci³ siê okres nape³niania zbiornika z 8 lat do 1,5 nikiem Jeziorsko (rys. 13).
roku i zwiêkszy³a siê klasa czystoœci wody zbiornika (wo-
dy z odwodnienia wg³êbnego kopalni to wody 1 klasy Kopalnia „Be³chatów”
czystoœci).

Tereny rekultywowane w kopalni obejm¹ dwa pola: Be³-
W paŸdzierniku 2001 roku nast¹pi³ odbiór techniczny 

chatów oraz Szczerców. Obecnie eksploatowane pole Be³-
zbiornika „Przykona”. Komisja oceni³a, i¿ obiekt zosta³ 

chatów zajmuje powierzchniê oko³o 3 887 ha i zostanie 
wykonany zgodnie z dokumentacja techniczn¹ i wymaga-

wyczerpane oko³o 2018 roku. Udostêpnienie z³o¿a wyma-
niami przepisów oraz norm wprowadzonych do obowi¹z-

ga³o zdjêcia nadk³adu, który zosta³ umieszczony na zwa³o-
kowego stosowania.

wisku zewnêtrznym, wyniesionym ponad teren na wyso-
koœæ 195 m. Jego powierzchnia u podstawy wynosi oko³o  23 czerwca 2004 roku zbiornik „Przykona” zosta³ nieod-
1 480 ha. Zgodnie z decyzj¹ w³adz zwa³owisko to zosta³o p³atnie przekazany gminie Przykona. Zbiornik „Przyko-
zrekultywowane w kierunku leœnym. Górnicy z Be³chato-na” i jego efekt ekologiczny oraz wszystkie dzia³ania pro-
wa jako jedyni w bran¿y dla przeciwdzia³ania erozji wod-ekologiczne, które od lat prowadzi adamowska kopalnia 
nej na skarpach stosuj¹ pasy ze sztucznej darni. Darñ ta jest obalaj¹ mit, ¿e dzia³alnoœæ zwi¹zania z wydobywaniem 
produkowana na specjalnie przygotowanych powierzch-wêgla brunatnego zagra¿a œrodowisku naturalnemu. Mo¿-
niach (rys. 14 i 15) i nastêpnie umieszczana pasami na skar-na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e przeciwnie – two-
pach (rys. 16). rzy, kreuje i upiêksza tê czêœæ Wielkopolski, czyni¹c j¹ 

atrakcyjniejsz¹. Przecie¿ to dziêki dzia³alnoœci proekolo- Na stoku pó³nocnym zosta³a miêdzy innymi wybudowana 
gicznej adamowskiej spó³ki wêglowej powsta³y dwa piêk- nartostrada, która w sposób znaczny przyczyni³a siê do 
ne akweny: zbiornik „Bogdanów” i zbiornik „Przykona”. uatrakcyjnienia terenów zrekultywowanych w Be³chato-
Ca³a dzia³alnoœæ proekologiczna kopalni znajduje uznanie wie (rys. 18–21). Doskona³a lokalizacja (6 kilometrów od 
w oczach nie tylko mieszkañców regionu, ale równie¿ spe- trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice i 18 kilome-
cjalistów w tej dziedzinie [7]. trów od Be³chatowa) sprawia, ¿e w sezonie zimowym na 

stok przyje¿d¿aj¹ t³umy amatorów bia³ego szaleñstwa. De-Obiekt po przekazaniu gminie Przykona sta³ siê jednym    
ficyt œniegu w mig uzupe³niaj¹ œnie¿ne armatki. A szuso-z atutów dzia³alnoœci turystyczno–rekreacyjnej, bowiem 
waæ mo¿na do póŸnych godzin wieczornych, bo stok jest poza odleg³ym zbiornikiem Jeziorsko region ten jest po-
oœwietlony [13]. zbawiony naturalnych zbiorników wodnych. Dzia³ki po³o-

¿one w okolicach powsta³ego zbiornika ciesz¹ siê du¿ym Obecnie zwa³owanie nadk³adu odbywa siê w wyeksploato-
zainteresowaniem kupuj¹cych. Powstaj¹ na nich estetycz- wanej czêœci odkrywki Be³chatów. Inny jej fragment bê-
ne domy i domki letniskowe (rys. 9). dzie zalesiony, a czêœæ jest przeznaczona pod sk³adowisko 

popio³ów i kopalin towarzysz¹cych. W pozosta³ej czêœci W latach 2007–2008 wykonano zbiornik wodny „Jani-
wyrobiska zostanie utworzony zbiornik wodny wraz z in-szew” na terenie zwa³owiska wewnêtrznego odkrywki 
nymi obiektami rekreacyjnymi. KoŸmin o pow. 72,79 ha. Zbiornik „Janiszew” powsta³     

w ramach prac rekultywacyjnych prowadzonych przez W 2002 roku rozpoczêto udostêpnianie pola Szczerców      
Kopalniê na terenie zwa³owiska wewnêtrznego Odkrywki o powierzchni docelowej oko³o 2 360 ha, które umo¿liwi 
„KoŸmin” w granicach gminy Brudzew. Zbiornik ten jest pracê kopalni i elektrowni do 2038 roku. Pierwszy wêgiel  
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Rys. 13. Koncepcja po³¹czenia siedmiu zbiorników wodnych w KWB „Adamów”

Rys. 14. Przygotowane zasiewy sztucznej darni

Rys. 15. Sztuczna darñ przygotowana do za³o¿enia 
na skarpach

Rys. 16. Skarpa przygotowana do zalesieñ z pasami 
sztucznej darni

Rys. 17. Nawo¿enie upraw leœnych samolotem Rys. 18. Widok trasy narciarskiej na Górze Kamieñsk 
zim¹

Rys. 19. Sezon narciarski na stoku w Be³chatowie Rys. 20. Widok trasy narciarskiej na Górze Kamieñsk 
noc¹

Rys. 21. Wyci¹g narciarski na Górze Kamieñsk – 
stacja dolna

Rys. 22. Farma wiatraków na tle nartostrady na 
Górze Kamieñsk

Rys. 23. Zaplecze gastronomiczno-hotelowe na 
Górze Kamieñsk

Rys. 24. Tor saneczkowy na Górze Kamieñsk
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Rys. 25. Miejsce rekreacji przy zapleczu gastrono-
micznym Góry Kamieñsk

Rys. 26. Zabudowa rekreacyjna ze zbiornikiem 
wodnym na zwa³owisku zewnêtrznym odkrywki 
Be³chatów

Rys. 27. Zbocze Góry Kamieñsk jesieni¹

Rys. 28. Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych w KWB „Be³chatów”

Rys. 29. Rekultywacja rolna-lucerna na obrze¿ach 
zbiornika wodnego w Kazimierzu Po³udnie

Rys. 30. Rekultywacja o kierunku rolnym - s³onecz-
niki na terenach pogórniczych odkrywki JóŸwin

Rys. 31. Zalesiona skarpa zwa³owiska zewnêtrznego 
odkrywki Lubstów

Rys. 32. Lotnisko na zwa³owisku wewnêtrznym 
odkrywki Kazimierz

Rys. 33. Zagospodarowanie wyrobiska koñcowego odkrywki Kazimierz Po³udnie po zakoñczeniu 
rekultywacji



z tego pola trafi³ do elektrowni w po³owie sierpnia 2009. zowanie zwa³owiska na przedpolu frontów eksploatacyj-
Udostêpnienie wêgla w polu Szczerców wymaga zdjêcia nych [3,4]. 
nadk³adu i ulokowania go na zwa³owisku zewnêtrznym    W Kopalni Konin dotychczas dominuj¹cym kierunkiem 2o powierzchni docelowej oko³o 8 km . Wed³ug jednego rekultywacji by³a rekultywacja rolna. Sprzyja³a temu 
z rozwa¿anych wariantów zagospodarowania wyrobiska obecnoœæ w nadk³adzie glin zwa³owych szarych, które 
koñcowego, zwa³owisko to bêdzie traktowane jako przejœ- dziêki swym w³aœciwoœciom s¹ przydatne nie tylko w re-
ciowe – ulokowany w nim nadk³ad, po wyeksploatowaniu kultywacji rolnej, ale równie¿ leœnej.
wêgla oko³o 2038 roku, mo¿e byæ wykorzystany do wy-

Wyrobiska koñcowe wszystkich odkrywek zrekultywowa-p³ycenia wyrobiska odkrywki Szczerców. Eksploatacja 
ne bêd¹ w kierunku wodnym (tab.  4). z³o¿a wêgla brunatnego spowoduje powstanie dwóch wy-

robisk koñcowych rozdzielonych wysadem solnym Dê-
Tab. 4. Zagospodarowanie wodne terenów pogórniczych  bina. Powstan¹ dwa zbiorniki wodne o powierzchni ok. 

2 3 w KWB „Konin”32,5 km  i kubaturze oko³o 2,4 mld m .

Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk stan¹ siê 
przedsiêwziêciami wymagaj¹cym du¿ych nak³adów fi-
nansowych i technicznych, miêdzy innymi ze wzglêdu na 
trwaj¹c¹ równolegle eksploatacjê wyrobisk.

Przewiduje siê, ¿e generalnym kierunkiem zagospodaro-
wania wyrobisk bêdzie zagospodarowanie wodne. Bezpo-
œrednio po zakoñczeniu eksploatacji wyrobiska bêd¹ po-
siada³y g³êbokoœæ oko³o 280 m. Zakoñczenie przygotowa-
nia wyrobisk poeksploatacyjnych do nape³niania wod¹ 
przewiduje siê oko³o 2049 roku – po wykonaniu wszyst-
kich prac zwi¹zanych z ich wype³nieniem tak, aby dna 
przysz³ych jezior znalaz³y siê powy¿ej zalegania stropu 

Rekultywacja wodna wystêpuje g³ównie w wyrobiskach wysadu solnego.   
koñcowych. Powstaj¹ zbiorniki wodne o znanych po-

Przewiduje siê, ¿e naturalne, si³ami przyrody, wype³nienie wierzchniach, g³êbokoœciach i pojemnoœciach. Zbiorniki 
zbiorników wod¹ mo¿e trwaæ oko³o 60 lat, a w razie do- te – zasilane wod¹ podziemn¹ i powierzchniow¹ – mog¹ 
datkowego zasilania wodami spoza leja depresyjnego – 18 byæ wykorzystywane w ró¿nych celach: rekreacyjnym, re-
lat. Obecnie Kopalnia rozpatruje inn¹ koncepcjê zagospo- tencyjnym–sportowym, wêdkarskim itp. 
darowania wyrobisk poeksploatacyjnych. Zak³ada siê, ¿e 

S¹ zbiornikami wodnymi o co najmniej II klasie czystoœci masy ziemne zwa³owiska zewnêtrznego Szczerców nie 
wód. Rekultywacja o kierunku rekreacyjno–wodno–spor-bêd¹ reeksploatowane do wyrobisk koñcowych, a zalewa-
towym jest w ostatnim okresie kierunkiem ciesz¹cym siê nie wyrobiska w Polu Be³chatów rozpocznie siê wczeœniej 
du¿ym zainteresowaniem samorz¹dów gminnych [4]. ni¿ zak³ada³y pierwotne plany oraz ¿e zbiorniki wodne     

w wyrobiskach koñcowych bêd¹ po³¹czone kana³em (rys. Przyk³adowo – w odkrywce Kazimierz Po³udnie, zrekulty-
28). Koncepcja zak³ada te¿ wybudowanie ró¿nych obiek- wowanej w kierunku wodnym zosta³o utworzone jezioro    
tów rekreacyjnych i sportowych, takich jak tor formu³y I o powierzchni oko³o 110 ha. W celu urozmaicenia linii 
czy kryta nartostrada. brzegowej usypano wyspy, pó³wysep i pla¿e, a ponadto 

przewidziano tereny rekreacyjne (rys. 33).Kopalnia  „Konin” 

Obecnie Kopalnia koñczy wdra¿anie projektu terenów 
W wieloodkrywkowej kopalni „Konin” pomyœlnie wdra¿a 

rekreacyjno–sportowych w polu II A odkrywki JóŸwin.         
siê nowe metody zwa³owania przy otwieraniu kolejnych 

W sk³ad elementów rekreacyjno–sportowych wchodzi: 
odkrywek. Jedna metoda to zasypywanie wyrobisk poeks-

stok narciarski, motocross, pole golfowe, zbiornik wodny  
ploatacyjnych nadk³adem z wkopu udostêpniaj¹cego no-

i amfiteatr (rys. 37).
wootwieranych odkrywek, na przyk³ad: nadk³ad z od-
krywki JóŸwin transportowano do odkrywki P¹tnów, z od- Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gmin¹ Kleczew, 
krywki Kazimierz Pó³noc do odkrywki Kazimierz Po³ud- kopalnia odsypuje i wykonuje rekultywacjê techniczn¹ 
nie czy odkrywki JóŸwin II B do odkrywki JóŸwin II A. tych elementów zespo³u rekreacyjnego pod nazw¹ „Malta 
Druga, nowa metoda to sypanie zwa³owiska na przedpolu BIS”, a gmina zrealizuje szczegó³owo zagospodarowanie 
odkrywki, a nastêpnie przerzut tych mas zwa³owych do ca³ego terenu. Obiekty te po zagospodarowaniu bêd¹ s³u-
wyrobiska wewnêtrznego po wkopie udostêpniaj¹cym, na ¿yæ nie tylko mieszkañcom pobliskich miejscowoœci, ale 
przyk³ad: uruchomienie odkrywki Drzewce przez zlokali- tak¿e innym spoza regionu.
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Rys. 34. Kana³ wodny przy zbiorniku w Kazimierzu 
Po³udnie

Rys. 35. Wykorzystywanie rekreacyjne zbiornika 
wodnego w Kazimierzu Po³udnie

Rys. 36. Oblegane pla¿e zbiornika wodnego 
w Kazimierzu Po³udnie

Rys. 37. Proponowane zagospodarowanie terenów pogórniczych odkrywki JóŸwin II A

Rys. 38. Widok stoku narciarskiego z oczkiem wod-
nym na odkrywce JóŸwin IIA

Rys. 39. Nowo wybudowana droga z pasem 
rowerowym na zwa³owisku wewnêtrznym odkrywki 
JóŸwin IIA 

Rys. 40. Najwiêkszy zbiornik wodny w wyrobisku 
poeksploatacyjnym w polskim górnictwie wêgla 
brunatnego – zbiornik po by³ej odkrywce P¹tnów

Rys. 41a-c. Zwierzêta wystêpuj¹ce na zwa³owiskach KWB „Konin” [Furmaniak, Makarowicz 2008]

Rys. 42a, b. Ptaki wodne wystêpuj¹ce na zbiornikach wodnych  KWB „Konin” 
[Furmaniak, Makarowicz 2008]
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Rekultywacja inna polega na odsypaniu dla zainteresowa- W nasadzeniach w iloœci oko³o 10 000 szt./ha, przewa¿aj¹ 
nych samorz¹dów gminnych czy innych podmiotów, jak drzewa liœciaste, ale domieszkowo sadzi siê równie¿ sa-
np.: dla ZE PAK, niecki sk³adowiska na ró¿ne cele czy dzonki drzew iglastych, jak sosny czarnej i modrzewia. Po-
sk³adowiska odpadów wraz z odpowiednia warstw¹ i³ów wsta³y w wyniku rekultywacji kompleks leœny, pe³ni dziœ 
stanowi¹cych doskona³¹ izolacjê. istotn¹ rolê sanitarn¹ i krajobrazow¹, a w przysz³oœci bê-

dzie pe³niæ wa¿n¹ rolê gospodarcz¹. Zwiêkszona produk-Zagospodarowanie tych sk³adowisk nale¿y ju¿ do danej 
cja tlenu zapewni korzystne zmiany mikroklimatyczne       gminy czy innego podmiotu. Obecnie Kopalnia „Konin” 
i bêdzie stanowiæ naturaln¹ barierê dla przemieszczaj¹cych rozpoczê³a realizowaæ uzgodnione z samorz¹dami dwa 
siê zanieczyszczeñ transgranicznych. Dzia³ania takie zna-najwiêksze projekty zagospodarowania wyrobisk poeks-
laz³y potwierdzenie w decyzjach administracyjnych, usta-ploatacyjnych po odkrywce „Lubstów” i Kazimierz Pó³-
laj¹cych leœny kierunek zagospodarowania.noc”.  
W wyniku prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych po-Na terenach pokopalnianych oraz w ich bezpoœrednim s¹-
wsta³y lasy o powierzchni oko³o 1 700 ha, z tego oko³o       siedztwie mo¿na natkn¹æ siê na ró¿nych przedstawicieli 
1 400 ha zosta³o ju¿ przekazane pod administracjê lasów ssaków. Niew¹tpliwie najbardziej okaza³ym z nich jest 
pañstwowych, natomiast na pozosta³ych terenach prowa-dzik – wystêpuje zarówno na terenach zalesionych, jak i na 
dzone s¹ zabiegi pielêgnacyjne. przyleg³ych obszarach zrekultywowanych w kierunku rol-

nym. Przedstawicielami du¿ych ssaków maj¹cymi na tere- Rekultywacjê pozosta³ej powierzchni zwa³owiska o po-
nach pogórniczych sta³e siedziby s¹ równie¿ sarny. Spot- wierzchni oko³o 530 ha zakoñczono w 2008 roku (rysu- 
kaæ tu mo¿na równie¿ zaj¹ce i dzikie króliki, wystêpuj¹ nek 49).
tak¿e drapie¿niki, których znakomitym przedstawicielem 

Pozosta³a czêœæ wyrobiska, po wyeksploatowaniu wêgla jest lis. Zrekultywowane tereny pogórnicze s¹ równie¿ 
oko³o 2045 roku, zostanie zagospodarowana jako zbiornik miejscem siedliskowym wielu gatunków ptaków, z racji 
wodny o powierzchni oko³o 1 700 ha i pojemnoœci oko³o znacznej ró¿norodnoœci krajobrazu wystêpuj¹ tu przedsta-

31,2 mld m  wody. wiciele ptactwa leœnego, wodnego i polnego.
Docelowe zagospodarowanie wyrobiska koñcowego ko-Ptaki wodne, takie jak choæby jak perkoz dwuczuby lub 
palni „Turów” przewiduje powstanie kompleksu leœnego   rzadziej wystêpuj¹cy perkoz rdzawoszyi, poluj¹ na ryby  
i zbiornika wodnego, który by³by wykorzystywany do ce-w pokopalnianych zbiornikach – na przyk³ad w Kozarze-
lów retencyjnych – magazynowania wody na potrzeby wie. Spotkaæ tam mo¿na równie¿ ³yski, kaczki, czaple, ma-
gospodarcze, retencjonowania fal powodziowych, rekre-jestatyczne ³abêdzie oraz wiele innych gatunków. Ptaki te 
acji i gospodarki rybackiej.nie tylko przebywaj¹ na zbiornikach kopalnianych, ale ma-

j¹ tam równie¿ swoje miejsca lêgowe. Z rzadkich ptaków Efekty rekultywacji przejawiaj¹ siê przede wszystkim      
spotkaæ mo¿na dzierzbê g¹siorek, gile, kowaliki, rudziki w poprawie jakoœci podstawowych komponentów œrodo-
oraz wiele innych naszych po¿ytecznych skrzydlatych wiska: powietrza atmosferycznego, gleby i wód. Zwiêk-
przyjació³. Na obrze¿ach terenów zalesionych i pól wystê- szaj¹ca siê sukcesywnie powierzchnia terenów zalesio-
puj¹ tak¿e ba¿anty. Warto dodaæ, ¿e du¿e nagromadze-    nych pe³ni g³ównie funkcje glebotwórcze i glebochronne. 
nie ptactwa skutkuje ograniczeniem liczebnoœci owadzich 

Powsta³y kompleks leœny, jest miejscem wycieczek i wy-szkodników [1]. 
poczynku okolicznej ludnoœci, a w najbli¿szej przysz³oœci 

Kopalnia „Turów” bêdzie równie¿ miejscem lokalizacji farmy wiatrowej jako 
alternatywnego Ÿród³a energii. Trwaj¹ prace przygotowaw-

Rekultywacjê terenów poeksploatacyjnych kopalnia „Tu- cze inwestycji w zakresie przygotowania dokumentacji 
rów” rozpoczê³a w latach 60., przyjmuj¹c koncepcjê leœ- zwi¹zanej z uzyskaniem decyzji oddzia³ywania przedsiê-
nego zagospodarowania zwa³owiska zewnêtrznego. Nie wziêcia na œrodowisko, opracowanie raportów przyrodni-
sprawdzi³y siê natomiast próby prowadzenia rekultywacji czych, uzgodnieñ bran¿owych, opracowania techniczne       
w kierunku rolnym. Dzia³ania takie znalaz³y potwierdze- i geodezyjne. Planowane jest zainstalowanie oko³o 100 
nie w decyzjach administracyjnych, ustalaj¹cych leœny wiatraków o ³¹cznej mocy 200 MW [8].
kierunek zagospodarowania. W wyniku prowadzonych za-
biegów rekultywacyjnych powsta³y lasy o powierzchni Podsumowanie i wnioski
oko³o 1 700 ha, z tego oko³o 1 400 ha zosta³o ju¿ przeka-
zane pod administracjê lasów pañstwowych, natomiast na Z powy¿ej przedstawionych faktów, dotycz¹cych jedynie 
pozosta³ych terenach s¹ prowadzone zabiegi pielêgnacyj- wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z procesami likwidacji 
ne (rys. 43). odkrywkowych wyrobisk górniczych wynika, ¿e kopalnie 
Sk³ad gatunkowy nasadzanych drzew jest uzgadniany   –  d zi a³ a j¹c na podstawie okreœlonych przez ustawodawcê 
z przysz³ym u¿ytkownikiem, jakim jest nadleœnictwo.   pr z episów – musz¹ dostosowywaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do  
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Rysunek 43. Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych w KWB „Turów”

Rys. 46. Sprowadzenia otwarte wód na zwa³owisku 
zewnêtrznym

Rys. 47. Uk³ad koparek przy pracy selektywnej 
w Kopalni Turów

Rys. 48. Panorama zwa³owiska zewnêtrznego

Rys. 49a, b. Zrekultywowane zwa³owisko zewnêtrzne kopalni Turów od strony zachodniej 
[fot. Mrówczyñska i in. 2009] 

Rys. 50. Zwa³owisko zewnêtrzne, zalesiona skarpa 
ze sprowadzeniem wody

Rys. 51a, b. Wnêtrze starego drzewostanu na zwa³owisku Rys. 52. Zrekultywowana skarpa zwa³owiska 
wewnêtrznego

Rysunki 44 i 45 zamieszczono na IV s. ok³adki
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Komitet Trwa³oœci Budowli ZG Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów  
i Techników Budownictwa na XVII Konferencjê naukowo–tech-
niczn¹ „Trwa³oœæ budowli i ochrona przed korozj¹” w Szczyrku, 
w dniach 27–29 maja 2010 r.

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji Instytutu In¿ynierii Wody       ***
i Œcieków Politechniki Œl¹skiej na VIII Konferencjê naukowo– Wydzia³ Zarz¹dzania AGH oraz Polskie Towarzystwo 
–techniczn¹ nt. „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wo- Zarz¹dzania Produkcj¹ w Opolu na XII Miêdzynarodow¹ 
doci¹gowych i kanalizacyjnych” w Ustroniu, w dniach 24–26 lu- konferencjê naukow¹ „Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem – teoria  
tego 2010 r. i praktyka” w Krakowie, w dniach 27-28 maja 2010 r.

*** ***
Studenckie Ko³o M³odych Mened¿erów Zdrowia Instytut Zdro- Katedra Technologii Wody Politechniki Gdañskiej oraz Zak³ad 
wia Publicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego na „III Krakow- Biologii i Ekologii Morza Uniwersytetu Gdañskiego na VI 
sk¹ konferencjê zdrowia publicznego” w Krakowie, w dniach Ogólnopolsk¹ konferencjê hydromikrobiologiczn¹ „Hydro-
4–5 marca 2010 r. Mikro 2010” w Gdañsku, w dniach 6-10 czerwca 2010 r.

*** ***
Wydzia³ Humanistyczno–Spo³eczny oraz Katedra Socjologii Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Uniwersytetu 
Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Techniczno–Humanistycznej Jagielloñskiegi na XVI Miêdzynarodow¹ konferencjê naukowo-
w Bielsku–Bia³ej na interdyscyplinarn¹ konferencjê „Postp³cio- edukacyjn¹ „Biblioteki, informacja, ksi¹¿ka i interdyscyplinarne 
woœæ? Praktyki i narracje to¿samoœciowe w ponowoczesnym badania i praktyka 21. Wieku” w Krakowie, w dniach 7-8 czerw-
œwiecie” w Bielsku–Bia³ej w dniu 15 kwietnia 2010 r. ca 2010 r.

******
Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego  na IX Polskie Miêdzynarodowe Targi Katowickie na „XXI Miêdzynarodowe 
sympozjum „Proekologiczne pestycydy” w Ochotnicy Dolnej,  targi technologii ekologicznych, pomiaru i oszczêdnoœci ciep³a 
w dniach 21-25 czerwca 2010 r.oraz Ÿróde³ energii INTERECO–ECODOM” w Katowicach,          

w dniach 16–18 kwietnia 2010 r.
***

Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Automatyki Politechnik ***
Gdañskiej na 2nd International IEEE Conference on Information Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznañskiej oraz 
Technology ICIT 2010 wraz z VIII Krajow¹ konferencj¹ Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-
„technologie informacyjne IT`2010” w Gdañsku, w dniach 28-sowanej na XXIV Sympozjum „Drgania w uk³adach fizycz-
30 czerwca 2010 r.nych” w Bêdlewie, w dniach 11–15 maja 2010 r.

Zaprosili nas
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