
Katowice to miasto wyzwań. Tu w wielu miejscach Natura miasta jest niezłomna, nie może poddawać się 

przeciwnościom losu lecz musi nieustępliwie zdobywać świat. Natura miasta nie zna przemysłowej historii Śląska 

ani nie musi ze zrozumieniem podchodzić do męczących warunków panujących na pokopalnianych zwałach 

odpadów. Ona tylko metr po metrze wspina się swą zielenią na hałdy, cierpliwie ukwieca usypiska żwirów i 

żużli, obsypuje owocami i nasionami pagórki i dolinki poprzemysłowego krajobrazu. Po niemal stu latach takich 

zmagań Natura miasta zwycięża. Z pomocą lub bez niej łagodzi brutalny krajobraz, przydaje mu kojących barw i 

zapachów, zaskakując rozmachem i naturalnym bogactwem.  

Wiele katowickich zielonych wzniesień było najpierw miejscem gromadzenia płonnych skał wydobytych z 

wnętrza ziemi. Wtedy budziły wewnętrzny niepokój, dziś coraz bardziej cieszą oko. Spróbujmy podjąć ich 

wyzwanie, wspiąć się i rozejrzeć. 
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Ponad 200-letnia działalność przemysłowa związana z wydobyciem węgla kamiennego 

wpłynęła znacząco na przekształcenie krajobrazu i degradację powierzchni ziemi na znacznej 

części obszaru Górnego Śląska. Zabudowania kopalni, infrastruktura kolejowa, zwałowiska 

odpadów powydobywczych, zazwyczaj w formie nadpoziomowych usypisk, stanowią do dziś 

trwały element krajobrazu okolic Katowic. Rozwijająca się tu od wieków działalność górnicza 

wywarła trwałe piętno na obliczu regionu. Prawie każda z części Katowic ma swoją górniczą 

przeszłość. W dzielnicach takich jak: Dąb, Wełnowiec, Załęże, Śródmieście, Brynów, Murcki, 

Kostuchna, Giszowiec, Nikiszowiec zlokalizowane były kopalnie węgla lub przynajmniej 

szyby kopalni węgla kamiennego. Gdzieniegdzie płytko zalęgające pokłady karbonu 

produktywnego wydobywane były metodą odkrywkową. Ta część działalności górniczej jest 

już jednak dawno zapomniana i mało kto pamięta o polach wydobywczych, a także 

biedaszybach działających na przełomie XIX i XX wieku w Dębie, Wełnowcu, Bytkowie czy 

w Murckach. W niektórych nazwach części miasta pobrzmiewa jeszcze tradycja związana z 

wydobyciem węgla i składowaniem odpadów: Załęska Hałda, Murcki, czy Czorne Hołdy na 

Wełnowcu zwane też Alpami Wełnowieckimi. 

Rzadko dziś spotkać można świeżo sypane zwały, czy dymiące i pełne wyziewów czarne 

hałdy. Współczesna technologia nakazuje składować odpady odpowiednio sortowane, w 

sposób przemyślany, zapobiegający procesom erozyjnym i szczególnie niebezpiecznym 

zjawiskom samozapłonu. Zrekultywowane przy użyciu kosztownych metod zwałowiska 



pogórnicze, często dziś pokryte zielenią, harmonizują z bezpośrednim otoczeniem i wtopiły się 

w krajobraz regionu tak, że z czasem trudno je odróżnić od otoczenia. Inne miejsca zostały 

całkowicie przeobrażone i zrewitalizowane, jak teren KWK Kleofas-Gottwald, czy teren 

Kopalni Katowice. Pozostały tam jedynie ślady infrastruktury i dawnej zabudowy 

przemysłowej wkomponowane w nowoczesne założenia urbanistyczne. 

Grunty dawniej zdegradowane przez przemysł związane z eksploatacją węgla kamiennego 

na terenie centralnych części miast stanowiły nie tylko niepożądany element szpecący 

krajobraz, ale były też obszarami zagrożenia ekologicznego ze względu silną degradację 

powierzchni ziemi, pylenie odpadów i wydatnie przekształconą rzeźbę terenu. Powstające 

znaczne ilości odpadów lokowano często na zwałowiskach w pobliżu kopalni.  

W późniejszych latach część odpadów była jednak przetwarzana lub wtórnie wykorzystana, 

a pozostałą część składowano na zwałowiskach centralnych, zlokalizowanych na obrzeżach 

miast, często na terenach leśnych (np. zwałowisko centralne w Panewnikach, na granicy z Rudą 

Śląską i Mikołowem). Obiekty takie obowiązkowo podlegały zabiegom rekultywacji 

technicznej i biologicznej. Wymagało to zaangażowania środków technicznych i znacznych 

nakładów finansowych. 

Zabiegi rekultywacyjne na terenach składowania odpadów przemysłu górniczego mają 

duże znaczenie w przygotowaniu warunków ich kolonizacji przez rośliny. Zazwyczaj znacznie 

ułatwiają one rozwój pokrywy roślinnej, choć wymagają kosztownych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Proponowane zazwyczaj do tego celu gatunki roślin są wyspecjalizowanymi 

odmianami radzącymi sobie z trudnymi warunkami panującymi na zwałowiskach. W wyniku 

zaniechania zabiegów pielęgnacyjnych dochodzi do degeneracji i powolnego ustępowania 

gatunków pochodzących z wysiewu i nasadzeń. Stosowanie intensywnego zadarnienia, np. 

przez odmiany traw kępowych i darniowych, może znacznie opóźnić procesy spontanicznej 

sukcesji roślinności.  

Na wielu starszych hałdach, pozostających przez lata bez zagospodarowania pojawiła się 

„spontaniczna” pokrywa roślinna, tworząca się bez woli i udziału człowieka. Na terenach takich 

stwierdzano niejednokrotnie znaczne bogactwo gatunkowe roślin i dzikich zwierząt, a wartość 

przyrodnicza takich miejsc wzrastała z czasem, tworząc enklawy lokalnej bioróżnorodności w 

terenach zurbanizowanych.  

Wyniki licznych badań przyrodniczych w takich miejscach wykazały znaczne bogactwo 

gatunkowe roślin (ok. 600 gatunków roślin naczyniowych), w tym także gatunków rzadkich i 



zagrożonych w regionie. Zachodzące tu procesy biologiczne doprowadzają często do powstania 

unikatowych układów ekologicznych o wysokiej specyfice, związanych z terenami nieużytków 

poprzemysłowych regionu Górnego Śląska. Wykształcająca się na tej drodze roślinność jest 

trwała i najlepiej przystosowana do bytowania w takim środowisku. Jest to swoiste dziedzictwo 

przyrodnicze przemysłowego regionu, a jednocześnie rezerwuar lokalnych zasobów genowych.  

Istotna jest rola nieużytków poprzemysłowych we wzbogacaniu lokalnej i regionalnej 

różnorodności biologicznej. Istniejące przez wiele lat nieużytki poprzemysłowe stanowią 

często cenne siedliska wtórne dla organizmów zagrożonych wyginięciem. Obserwacje takie 

wielokrotnie potwierdzano w różnych regionach przemysłowych Europy, takich jak Zagłębie 

Ruhry w Niemczech, Black Country w Północnej Anglii, czy w rejonie Nord-Pas-de-Callais 

we Francji.   

Niestety niewiele z tych dość istotnych informacji o zjawiskach przyrodniczych 

przebiegających na obiektach poprzemysłowych trafia do projektantów ich przyszłego 

zagospodarowania. Spowodowane to być może różnymi przyczynami, takimi jak 

„hermetyczność środowisk” zajmujących się tą problematyką z różnych punktów widzenia, 

rutynowe podchodzenie do zagadnień biorekultywacji, brak wymiany doświadczeń i informacji 

na te tematy, czy w ogóle brak zainteresowania praktyków wynikami badań i obserwacji 

przyrodniczych. 

Zastanawiającym jest, że zwałowiska po górnictwie węgla kamiennego w Górnośląskim 

Zagłębiu Węglowym, jak dotąd nie doczekały się jakiejkolwiek formy ochrony, choć stanowią 

od ponad 200 lat istotny element krajobrazu tego regionu. Część interesujących, nierzadko 

starych obiektów ulega niwelacji, całkowitemu rozebraniu, bądź przetworzeniu lub 

rekultywacji i zagospodarowaniu przez co dochodzi do utraty posiadanej wartości 

przyrodniczej. Czy zawsze należy je rekultywować, niwelować lub całkowicie przekształcać? 

Czy może raczej należy je chronić takimi jakie są? 

Znaczenie przyrodnicze nieużytków poprzemysłowych dla wzbogacenia i nieraz 

przetrwania rzadkich elementów lokalnej flory i fauny jest istotne i ważne, lecz niestety nie w 

pełni rozpoznane i praktycznie nie wykorzystywane w planowaniu zagospodarowania takich 

obiektów. Zazwyczaj posiadają one także wartość zabytkową, kulturową, naukową i 

krajobrazową. 



Wydaje się, że przynajmniej część obiektów poprzemysłowych, tych najcenniejszych pod 

względem przyrodniczym i kulturowym, warto ochronić dla przyszłych pokoleń jako swoiste 

dziedzictwo przemysłowej tradycji  regionu Górnego Śląska. 

 

 

Zwałowisko KWK Murcki 

 

 

Widok ze zwałowiska KWK Murcki w kierunku dzielnicy Murcki 

 



 

Zwałowisko KWK Boże Dary w Kostuchnie 

 

 

 

Katowice-Kostuchna - Zwałowisko KWK Boże Dary w otoczeniu kompleksu leśnego 

 



 

Załęska Hałda w Załężu. Zrekultywowany obszar dawnych hałd. 

 

 

Załęska Hałda w Załężu. Zrekultywowany obszar dawnych hałd w pobliżu Osiedla Witosa. 

 



 

Zrewitalizowany teren po KWK Katowice w centrum Katowic. Widok na budynek NOSPR. 

 

 

Zrewitalizowany teren po KWK Katowice w centrum miasta. Widok na budynki Muzeum 

Śląskiego. 

 



 

Zrewitalizowany teren po KWK Katowice w centrum Katowic. Widok na budynek Centrum 

Konferencyjnego. 

 

 

Obszar zlikwidowanych hałd „Alpy Wełnowieckie” w Katowicach Wełnowcu. Widok w 

kierunku GPP. 

 



 

Rekultywowane osadniki KWK Murcki w kompleksie leśnym Lasów Murckowskich 

 


