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Abstract. The paper presents scientific-educational and sport-recreational values of several abandoned quarries of the 
Silesia Voivodship (Poland), paying special attention to possibilities of its wide-defined touristic reclamation in accordance 
with rules of the sustainable development.
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Wprowadzenie 

Problem właściwego zagospodarowania terenów pogórniczych, w tym nieczynnych wyrobisk odkrywkowych, 
dyskutowany jest od wielu lat (np. Chwastek, Janusz 1992, Chwastek, Mikołajczak 1998, Pietrzyk-Sokulska 
1999, Nita, Myga-Piątek 2005, Nieć et al. 2008). Kamieniołomy, zlokalizowane zwykle na terenach górskich  
i wyżynnych, stanowią dla wielu przykład brutalnej ingerencji w środowisko naturalne i nawet po zaprzestaniu 
wydobycia powodują dysonans w otaczającym krajobrazie. Jednakże zdaniem innych – wprost przeciwnie  
– urozmaicają one krajobraz na podobieństwo naturalnych formacji skalnych, stanowiąc częstokroć siedlisko 
specyficznych gatunków flory i fauny. Wykreowana zostaje tym samym nowa wartość przyrodnicza, istotna 
zwłaszcza z punktu widzenia walorów naukowo-edukacyjnych. Równolegle istnieje też możliwość rewitalizacji 
obiektów tego typu w kierunku sportowo-rekreacyjnym. W obu przypadkach stwarza to szansę turystycznej 
aktywizacji rejonów nie uważanych dotąd za atrakcyjne. 
Obiekty opisane w publikacji to nieczynne kopalnie odkrywkowe z terenu województwa śląskiego (szeroko 
pojęty Górnośląski Okręg Przemysłowy wraz z obrzeżem) (Rys. 1). Różnią się one przede wszystkim rodzajem 
występujących tam skał (dolomity triasowe dla hutnictwa żelaza i budownictwa, wapienie jurajskie dla przemysłu 
cementowego, piaskowce kredowe dla budownictwa) oraz sukcesją roślinną (odmienne typy siedlisk). 
Wspólnymi cechami wytypowanych kamieniołomów są natomiast ich duże rozmiary, dobry stopień odsłonięcia 
profilu geologicznego (z uwagi na stosunkowo niedawno zakończoną eksploatację), a przede wszystkim 
atrakcyjność naukowo-edukacyjna i sportowo-rekreacyjna, przy jednoczesnej łatwości dostępu i bliskości 
dużych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Kopalnie dolomitów w Bytomiu Bobrownikach 



268

L. Majgier

i Jaworznie Szczakowej stanowią przykład właściwego wykorzystania terenów poeksploatacyjnych  
w wymienionych kierunkach. Scharakteryzowano je w sposób skrótowy, skupiono się natomiast na przykładach 
obiektów jak dotąd niezagospodarowanych, choć cechujących się znacznymi walorami geoekoturystycznymi  
– kamieniołomach Wiek w Ogrodzieńcu i Kozy k. Bielska-Białej.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań: 1-kamieniołom Blachówka, 2-kamieniołom Gródek, 3-kamieniołom Wiek, 4-kamieniołom 
Kozy.
Fig. 1. Location of the research area: 1-quarry Blachówka, 2- quarry Gródek, 3- quarry Wiek, 4- quarry Kozy.

Kamieniołomy Blachówka w Bytomiu oraz Gródek w Jaworznie (Wyżyna Śląska) 

Bytom, Tarnowskie Góry i Jaworzno to duże ośrodki miejsko-przemysłowe GOP. Na terenie tych miast 
zlokalizowane są nieczynne obecnie kopalnie odkrywkowe dolomitu, które eksploatowane były od przełomu XIX 
i XX w. do 1990 (Blachówka) i 1997 r. (Gródek) na potrzeby hutnictwa żelaza (topniki, materiały ogniotrwałe), 
a także rolnictwa (nawozy) i drogownictwa (kruszywa). W kamieniołomie Blachówka (właściwie Bobrowniki-
Blachówka) widoczne są także pozostałości po dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji rud metali (Zn, 
Pb, Ag, Fe) – sztolnie, szyby, hałdy i zapadliska.
Dawne tereny górnicze zajmują odpowiednio 200 i 170 ha, z czego tylko część przypada na wyrobiska 
poeksploatacyjne (po kilkadziesiąt ha). W przypadku kamieniołomu Blachówka projekt rekultywacji przewidywał 
kierunek sportowo-rekreacyjny, natomiast w przypadku kopalni Gródek – kierunek leśny (http://geoportal.pgi.
gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS).
W obu wyrobiskach odsłania się kilkudziesięciometrowy profil utworów środkowego triasu (sprzed 230-245 mln 
lat). W górnej części są to tzw. dolomity diploporowe, w dolnej – dolomity kruszconośne (por. MŚ 2009). Dolomit 
diploporowy jest osadem płytkiego morza szelfowego, a nazwę zawdzięcza obfitości wapiennych szczątków 
glonów z gatunku Diplopora annu latissima. Liczne są także skamieniałości ramienionogów i ślimaków, rzadziej 
pojawiają się koralowce, liliowce i gąbki. Dolomit kruszconośny jest skałą utworzoną w wyniku metasomatozy 
dolomitów diploporowych i starszych osadów węglanowych środkowego triasu, zawiera (zwłaszcza w Blachówce) 
żyłki i drobne gniazda kalcytu, siarczków cynku (sfaleryt), ołowiu (galena srebronośna) i żelaza (markasyt), 
a w stropie gniazda i konkrecje limonitowe. Stosunkowo grube ławice dolomitów zalegają subhoryzontalnie, 
wchodząc w obręb niecek: bytomskiej (Blachówka) i chrzanowskiej (Gródek), uformowanych na przełomie 
kredy i paleogenu (ok. 65 mln lat temu). Z innych elementów geologicznych na ścianach wyrobisk obserwować 
można zjawiska krasowe i struktury tektoniczne.
Ściany i dno kamieniołomu porastają przedstawiciele flory charakteryzujący się różnymi wymaganiami 
ekologicznymi. Wymienić tu można gatunki takie jak: narecznica samcza (Dryopteris filix-mas), orlica pospolita 
(Pteridium aquilinum), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), chaber drakiewnik (Centaurea scabiosa).  
Na ścianie kamieniołomu dominuje przede wszystkim brzoza brodawkowata (Betula pendula), a towarzyszą jej 
wierzba iwa (Salix caprea) i dereń świdwa (Cornus sanguinea L.). B. pendula na ścianie kamieniołomu tworzy 
zadrzewienie (Fot. 1.)
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Fot. 1. Ściany kamieniołomu Blachówka porośnięte Betula pendula (fot. O. Rahmonov, 2010).
Phot. 1. Betula pendula covers the walls of the quarry Blachówka (phot. O. Rahmonov, 2010).

W Blachówce, w wylotach sztolni zimuje 8 gatunków nietoperzy: nocek duży (Myotis myotis), nocek Natterera  
(M. nattereri), nocek rudy (M. daubentonii), nocek Brandta (M. brandtii), nocek wąsatek (M. mystacinus), 
mroczek późny (Eptesicus serotinus), gacek brunatny (Plecotus auritus) i gacek szary (P. austriacus) – ich 
populacja jest jedną z największych w Polsce (Kłys 2004). Kamieniołomy są ponadto siedliskiem licznych 
płazów, gadów i ptaków.
Z uwagi na cenne walory przyrody nieożywionej fragment kamieniołomu Blachówka (o powierzchni 6 ha) 
objęto w 2002 r. ochroną indywidualną w postaci tzw. stanowiska dokumentacyjnego, jednak z uwagi na 
zagrożenie obrywami skał teren kamieniołomu jest zamknięty dla turystów (wejścia do sztolni zabezpieczone 
są ponadto kratami), a jego wnętrze można oglądać jedynie z punktu widokowego. Warto również zaznaczyć,  
że kamieniołom przylega bezpośrednio do rezerwatu przyrody Segiet (warpia po eksploatacji galmanów  
z buczyną karpacką, niżową i storczykową), udostępnionego szlakami turystycznymi i ścieżką edukacyjną, 
a przez dawny teren górniczy przebiega trasa kolejki wąskotorowej, która również stanowi dużą atrakcję 
turystyczną. 
Rejon Segietu upodobali sobie także fani rowerów górskich i narciarstwa biegowego. W sezonie 2002/2003, 
w południowo-zachodniej części terenu górniczego oddano do użytku ośrodek „Dolomity – Sportowa Dolina”. 
Jest to kompleks sportowo-rekreacyjny usytuowany na specjalnie uformowanej w tym celu hałdzie odpadów 
dolomitowych. Obejmuje on całoroczny stok narciarski, tor saneczkarski i dla quadów, park zabaw dla dzieci 
oraz zaplecze turystyczne. W planach są jeszcze korty tenisowe i basen kąpielowy (Fot. 2.). Tuż przy wjeździe 
na parking ustawiono wózek do wywożenia urobku, będący świadectwem przemysłowej przeszłości obiektu.
W 1997 r. zakończono wydobycie w kopalni Gródek. W rezultacie zaprzestania odwadniania zalaniu uległ 
najniższy, wgłębny poziom eksploatacyjny kopalni wraz z pozostawionymi tam dwiema koparkami oraz częścią 
infrastruktury zakładu. Powstały w ten sposób akwen o głębokości 15-20 m niemal od razu stał się dzikim 
„nurkowiskiem” dla śląskich amatorów sportów wodnych. Dwa lata później otwarto tu oficjalną bazę nurkową 
„Koparki” z zapleczem turystycznym – jeden z niewielu tego typu obiektów w Polsce (inne stałe bazy nurkowe 
w wyrobiskach odkrywkowych to Zakrzówek i Piechcin).
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Kamieniołom Wiek w Ogrodzieńcu (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

Miasto Ogrodzieniec położone jest kilka kilometrów na wschód od centrum Zawiercia, na obszarze Wyżyny 
Częstochowskiej. Od lat 50. XX w. do 1998 r. funkcjonował tu duży kamieniołom, eksploatujący wapienie  
i margle dla przemysłu cementowego (kopalinę tą wydobywano w rejonie Ogrodzieńca na skalę przemysłową 
już od przełomu XIX i XX w.). Koncepcja rekultywacji całego terenu przekształconego w wyniku działalności 
przemysłowej (ok. 85 ha) zakłada kierunek leśny (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS). 
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ogrodzieniec (2005) podstawowym 
przeznaczeniem zachodniej części obszaru są „tereny urządzeń turystyki, sportu i rekreacji oraz zieleni leśno-
parkowej wraz z terenami obsługi technicznej rekreacyjnego zespołu leśno-parkowego”, z kolei w części 
wschodniej dopuszcza się nadal możliwość eksploatacji. Warto też zaznaczyć, że wyrobiska poeksploatacyjne 
objęto równolegle ochroną krajobrazu kulturowego, a cały teren przylega bezpośrednio do granicy Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Kamieniołom w Ogrodzieńcu jest rozległym, jednopoziomowym wyrobiskiem stokowym, położonym na 
wysokości ok. 420-440 m n.p.m. Aktualna wysokość wschodniej ściany wyrobiska przekracza lokalnie 20 
metrów. Profil odsłoniętych tu utworów skalnych obejmuje wapienie płytowe warstw zawodziańskich (Kutek  
et al. 1977), które osadziły się w płytkim morzu szelfowym na początku górnej jury (oksford), ok. 155-160 mln lat 
temu. Jest to największe zwarte odsłonięcie górnej jury w bezpośrednim sąsiedztwie Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego. Buduje je regularny kompleks średnio- i gruboławicowych wapieni mikrytowych, marglistych, 
o strukturze biomorficznej. Warstwy skalne zapadają pod kątem 2-3º ku NE, wchodząc w skład tzw. monokliny 
śląsko-krakowskiej (uformowanej wraz z nieckami bytomską i chrzanowską ok. 65 mln lat temu). Ściany, 
w trakcie eksploatacji niemal pionowe, po zakończeniu wydobycia zostały ukształtowane w formie średnio 
nachylonych stoków, przykrytych blokami skalnymi. Jedynie w centralnej części wschodniej ściany, na odcinku 
kilkunastu metrów zachował się „ostaniec” zbudowany ze stosunkowo grubych ławic wapienia w położeniu  
in situ, w obrębie którego obserwować można także zjawiska krasowe. Spąg wyrobiska tworzy stosunkowo 
cienka warstwa piaszczystych margli (jura środkowa: kelowej). Poniżej zalega gruby pakiet tzw. iłów rudonośnych 
(jura środkowa: baton), które odsłaniają się dopiero w czynnej cegielni poniżej budynków starej cementowni. 
Szczególne zainteresowanie wzbudza w odsłonięciu obfitość morskich skamieniałości oksfordu. Dominują 
amonity z rodzajów Perisphinctes i Cardioceras, a także Taramelliceras, Euaspidoceras, Lissoceratoides  
i Peltoceratoides. Liczne są belemnity z rodzaju Hibolites oraz ramienionogi Lacunosella, Terebratula i Juralina. 
Oprócz znalezisk paleontologicznych napotkać można biało-szare konkrecje krzemienne o rozmiarach do 

Fot. 2. Przykład zagospodarowania kamieniołomu Blachówka (fot. J. Badera, 2010).
Phot. 2. Example of development of the quarry Blachówka (phot. J. Badera, 2010).
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kilkudziesięciu cm oraz gniazda i żyłki kalcytu, niekiedy ze strukturami ślizgowymi. Z uwagi na ww. walory 
naukowo-dydaktyczne kamieniołom jest uważany za tzw. geostanowisko (http://www.geosilesia.pl).
Proces sukcesji roślinności na terenie kamieniołomu uwarunkowany jest zarówno czynnikami naturalnymi, 
jak i działalnością człowieka. W pierwszym przypadku istotną rolę odgrywa udział materiału ilastego (margle  
i iły jury środkowej), który tworzy nieprzepuszczalną warstwę w spągu wapieni, dzięki czemu w obniżeniach 
południowo-wschodniej części badanego obiektu utworzyło się kilka zbiorników wodnych, przy czym ilość 
wody w tych zbiornikach uzależniona jest od ilości opadów atmosferycznych. Brzegi zbiorników porasta 
przede wszystkim zespół szuwaru trzcinowego (Phragmitetum australis), tworzący agregację jednogatunkową.  
W rejonie zbiorników, z gatunków typowych dla siedlisk wilgotnych, występuje wierzba iwa (Salix caprea)  
i wierzba purpurowa (S. purpurea). Dno kamieniołomu jest ukształtowane przez człowieka, a rozmieszczenie 
materiału skalnego pod względem frakcyjnym ma charakter nieregularny. To z kolei decyduje o kierunkach  
i przebiegu sukcesji. W spągu wyrobiska aktualnie obserwuje się formowania młodego zadrzewienia lub zarośli  
z udziałem gatunków krzewiastych (S. caprea, S. purpurea) i drzewiastych (Betula pendula, Pinus sylvestris oraz 
Populus xcanadensis). Zadrzewiania te mają charakter rozproszony, a występowanie poszczególnych gatunków 
wierzb uwarunkowane jest obecnością skał marglistych i ilastych w podłożu, co zwiększa pojemność wodną 
gleby. W obrębie formujących się zarośli duży udział mają gatunki roślin zielnych, reprezentujące półnaturalne 
i antropogeniczne, darniowe zbiorowisko łąkowe i pastwiskowe, należące do klasy Molinio-Arrhenatheretea. 
Ściany kamieniołomu porastają pojedyncze gatunki o nieokreślonej przynależności syntaksonomicznej.
Zdaniem autorów obszar odkrywki posiada spore walory turystyczno-rekreacyjne. Znad wschodniej krawędzi 
kamieniołomu roztacza się rozległa panorama, obejmująca ostańce wapienne od Góry Zamkowej (z ruinami 
gotyckiego zamczyska) poprzez Górę Birów (ze zrekonstruowanym grodem drewnianym) po Skałę Rzędową  
i dalej. Opodal wiedzie zielony szlak turystyczny łączący ww. atrakcje turystyczne Jury. Urozmaicone 
morfologicznie i w różnym stopniu porośnięte roślinnością dno kamieniołomu, z płytkimi zbiornikami wód 
opadowych, stwarza idealne warunki do uprawiania sportów motorowych, rowerowych, czy biegów przełajowych, 
a zimą – narciarstwa biegowego. Kilkukrotnie, w uzgodnieniu z władzami samorządowymi, organizowano już 
na terenie odkrywki zawody quadów, jednakże oznaczonych i przygotowanych tras na razie brak. Większość 
terenu odkrywki pozostaje w gestii Starostwa Powiatowego w Zawierciu, część przeszła w ręce prywatne  
(wg niesprawdzonej informacji na jednej z działek planowana jest budowa obiektu hotelowego), 
niewyeksploatowany fragment złoża należy natomiast do spółki Górażdże Cement. Ponadto, w północnej 
części odkrywki (przynależnej administracyjnie do Zawiercia), na podstawie koncesji udzielonej przez 
Starostwo Powiatowe, zdeponowano w ramach rekultywacji wyrobiska pewną ilość odpadów budowlanych  
i przemysłowych. Składowania zaprzestano z uwagi na przekroczenie warunków koncesji i obecnie w tej 
sprawie toczy się postępowanie. Generalnie, przyszłość obiektu nie jest zatem określona. 

Kamieniołom w Kozach k. Bielska-Białej (Beskidy Zachodnie)

Wieś gminna Kozy położona jest kilka kilometrów na wschód od Bielska-Białej, na północnych stokach i pogórzu 
Beskidu Małego. Kamieniołom w Kozach jest rozległym i nieregularnym, wielopoziomowym wyrobiskiem 
stokowym, częściowo wgłębnym. Funkcjonował w latach 1910-1992, eksploatując piaskowiec jako kamień 
drogowy i budowlany. Obecnie kamieniołom znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
i formalnie jest obszarem gospodarki leśnej. Opracowana w 1996 r. koncepcja rekultywacji całego terenu 
przekształconego w wyniku eksploatacji (ok. 33 ha) zakłada kierunek sportowo-rekreacyjny (http://geoportal.
pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS). 
Wysokość poszczególnych ścian wynosi od kilku do ok. 50 m, a całe wyrobisko rozciąga się w przedziale 
wysokości 540-665 m n.p.m. Łączny profil odsłoniętych tu utworów skalnych sięga ok. 145 m, obejmując 
większą część tzw. warstw lgockich, które osadziły się na przełomie dolnej i górnej kredy, ok. 100 mln lat 
temu (Górna 2006). Jest to największe odsłonięcie tych warstw w całych Karpatach. Stanowią one regularny 
kompleks cienkoławicowych piaskowców, rytmicznie przewarstwionych łupkami ilastymi (Fot. 3.). Pojedynczy 
zespół piaskowiec-łupek nosi nazwę sekwencji turbidytowej. Jest to tzw. flisz – osad oceaniczny, utworzony  
w wyniku działalności prądów zawiesinowych, wywołanych osuwiskami ze stoków kontynentalnych, które z kolei 
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indukowane były wstrząsami sejsmicznymi. W sensie tektonicznym warstwy lgockie przynależą do jednostki 
śląskiej – jednej z wielkich płaszczowin, nasuniętych z południa ku północy w wyniku wypiętrzania i fałdowania 
się Karpat w okresie neogenu (5-25 mln lat temu). Pomimo tego warstwy skalne w kamieniołomie są słabo 
zaburzone tektonicznie i zapadają monoklinalnie ku południowi pod kątem ok. 30º.
Szczególne wrażenie wywiera rytmiczność i klasyczne wykształcenie turbidytów oraz obfitość charakterystycznych 
struktur sedymentacyjnych. W zlityfikowanym osadzie obserwować można różne typy warstwowania, a przede 
wszystkim bardzo liczne hieroglify, to jest struktury odciśnięte na spągowych powierzchniach ławic piaskowca 
– wśród nich wyróżnić można formy obciążeniowe (pogrązy), machanoglify prądowe (jamki wirowe, bruzdy  
i grzbiety, ślady opływania przedmiotów) oraz narzędziowe (ślady wleczenia przedmiotów po dnie), a także bioglify 
(ślady bytowania organizmów żywych w nieskonsolidowanym osadzie, zwykle w postaci guzków i wałków). 
Z uwagi na znaczne walory naukowo-edukacyjne z zakresu geologii, proponuje się objęcie kamieniołomu  
w Kozach ochroną indywidualną (Alexandrowicz, Poprawa 2000).
Roślinność w otoczeniu kamieniołomu ma charakter piętrowy, a samo wyrobisko położone jest w piętrze regla 
dolnego. W okresie przed eksploatacją teren był pokryty kwaśną buczyną górską oraz żyzną buczyną karpacką, 
o czym może świadczyć współczesna roślinności występująca w sąsiedztwie wyrobiska. W skład zbiorowisk 
leśnych wchodzą także nasadzenie świerkowe, przeważnie wprowadzone na siedliska dolnoreglowego boru 
jodłowo-świerkowego (Abieti-Piceetum montanum) lub buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum). 
Brzoza brodawkowata (Betula pendula) tworzy wokół kamieniołomu, zwłaszcza po jego zachodniej, jak  
i wschodniej stronie, okalający pas o szerokości dochodzącej maksymalnie do 20 metrów. Nad górną granicą 
wyrobiska, powyżej płatów brzozowych, rozwija się kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum) wraz 
z gatunkami typowymi dla takiej fitocenozy. Są to gatunki charakterystyczne dla klasy Querco-Fagetea i rzędu 
Fagetalia sylvaticae. W warstwie drzewostanu dominuje buk zwyczajny (Fagus sylvatica), a towarzyszą mu 
świerk pospolity (Picea abies) oraz jodła pospolita (Abies alba). Z gatunków zielnych acidofilnych w zespole tym 
zanotowano występowanie śmiałka pogiętego (Deschampsia flexuosa), borówki czernicy (Vaccinium myrtillus), 
szczawika zajęczego (Oxalis acetosella) oraz charakterystycznej dla tego zespołu kosmatki gajowej (Luzula 
luzuloides). Z gatunków charakterystycznych dla siedlisk mezotroficznych występują tu konwalijka dwulistna 
(Maianthemum bifolium), szczyr trwały (Mercurialis perennis), wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis) oraz żywiec 

Fot. 3. Odsłonięcie fliszu karpackiego na ścianie kamieniołomu Kozy (fot. J. Badera, 2010).
Phot. 3. Unveiling of the Carpathian flysch on the wall of the quarry Kozy (phot. J. Badera, 2010).
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gruczołowaty (Dentaria glandulosa). Oprócz tego pojawiają się także pojedyncze okazy storczyka męskiego (Orchis 
mascula). Warstwa mszysta jest zróżnicowana i na ogół słabo wykształcona (Jędrzejko, Żarnowiec, 1986). 
W obrębie samego kamieniołomu obserwuje się sukcesję pierwotną, gdyż naturalna pokrywa glebowa  
i roślinna zostały całkowicie usunięte w wyniku odkrywkowej działalności górniczej. Zbocze i dno kamieniołomu 
charakteryzują się mozaikowością siedliskową w postaci zróżnicowanej frakcjonalnie zwietrzeliny (pochodzącej 
z łupków ilastych, mułowców i piaskowców, tworzących flisz karpacki), na której zachodzą procesy sukcesyjne. 
Na powierzchniach z dużym udziałem frakcji drobnoziarnistych rozwój roślinności i formowania się struktury 
fitocenozy jest szczególnie wyraźny. 
Strome zbocza w najwyższych partiach kamieniołomu i ich obrzeże sąsiadujące z kompleksami leśnymi 
kolonizuje przede wszystkim brzoza brodawkowata (Fot. 4.). U podnóży wyrobiska brzozie brodawkowatej 
towarzyszą topola osika (Populus tremula), topola czarna (P. nigra) i pojedynczo robinia akacjowa (Robinia 
pseudacacia). W obrębie wspomnianych zadrzewień występują pojedyncze okazy świerku, jodły oraz buka, 
wskazujące na formowanie się lasu z ich udziałem.

Kolejny typ siedliska tworzy zbiornik wodny na najniższym poziomie kamieniołomu (o powierzchni do 1 ha  
i głębokości ok. 2 m), utworzony samoistnie przez wody opadowe i drobne wysięki wód z górotworu, w którym 
kształtują się zbiorowiska związane z siedliskami podmokłymi i wilgotnymi. W strefach wysięków formuje się 
zbiorowisko z udziałem krzewiastych wierzb, takich jak wierzba szara (Salix cinerea), wierzba iwa (S. caprea) 
i wierzba purpurowa (S. purpurea). Brzegi drobnych cieków doprowadzających wody porasta sit skupiony 
(Juncus conglomeratus), sit rozpierzchły (J. effusus) i pojedynczo babka wodna (Alisma plantago-aquatica),  
a także lepiężnik biały (Petasites albus). Brzeg zbiornika od strony północnej ma stromy charakter i zbudowany 
jest ze skał płonnych (nagromadzonych antropogenicznie), a jego powierzchnia jest silne scementowana. 
To powoduje, że nie wszystkie gatunki roślin mogą się tu osiedlać. W płytszych strefach zbiornika występują 
szuwary trzcinowe oraz turzycowe.
Zgodnie ze wspomnianym już projektem rekultywacji, a także Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Kozy (2006), przewiduje się zagospodarowanie wyrobiska poeksploatacyjnego  

Fot. 4. Kolonizacja kamieniołomu Kozy przez Betula pendula (fot. O. Rahmonov, 2010).
Phot. 4. Colonization of the quarry Kozy by Betula pendula (phot. O. Rahmonoc, 2010).
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w kierunku sportowo-rekreacyjnym. Już teraz z powodzeniem służy ono okolicznym mieszkańcom i turystom do 
celów spacerowych, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Z poszczególnych poziomów eksploatacyjnych 
roztacza się rozległa panorama Pogórza Śląskiego oraz Kotliny Oświęcimskiej, sięgająca aż po miasta  
i kopalnie węgla kamiennego południowej części GOP. Przez teren kamieniołomu wiedzie tzw. szlak „papieski”, 
a nieoznakowane ścieżki mają połączenie z innymi szlakami turystycznymi (żółtym i niebieskim), prowadzącymi 
na grzbiet Beskidu Małego. Nad stawem wypełniającym najniższą część wyrobiska odbywają się ponadto 
zawody wędkarskie, rozważa się nawet stworzenie tu łowiska komercyjnego. Przede wszystkim jednak możliwe 
jest przystosowanie terenów poeksploatacyjnych do uprawiania różnych odmian kolarstwa górskiego, biegów 
przełajowych, paralotniarstwa, a w okresie zimowym także narciarstwa i saneczkarstwa. Jednakże żadne 
konkretne inwestycje w tym kierunku nie są w najbliższym czasie planowane.

Podsumowanie i wnioski

Opisane w artykule kamieniołomy, mimo że są obiektami antropogenicznymi, posiadają istotne znaczenie 
zarówno z punktu widzenia szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej, jak i możliwości rekreacyjnych.  
Są ponadto świadectwem stuletniej działalności przemysłowej na macierzystych terenach, będącej częścią 
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Poszczególne wyrobiska stanowią jedne z najciekawszych, ogólnie dostępnych odsłonięć dolomitów triasu, 
wapieni jury i piaskowców kredy w województwie śląskim, wraz z charakterystycznymi skamieniałościami, 
strukturami i innymi zjawiskami geologicznymi. Z punktu widzenia badań przyrodniczych, stanowią one naturalne 
laboratoria o charakterze monitoringowym, gdzie można obserwować procesy i tempo sukcesji roślinnej oraz 
rozwoju gleb. Znając początek i koniec okresu eksploatacji możemy oceniać czas formowania się układów 
ekologicznych w obiektach podobnego typu.
 We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach istnieje zatem wyjątkowa możliwość prowadzenia prac 
naukowo-badawczych oraz edukacji w zakresie geologii i botaniki na różnym poziomie nauczania. Cel ten 
mógłby być zrealizowany m.in. poprzez poprowadzenie ścieżek naukowo-dydaktycznych, odpowiednio 
zabezpieczonych i zaopatrzonych w stosowne tablice informacyjne lub wirtualne przewodniki internetowe, 
umożliwiających uprawianie tzw. geoekoturystyki. Jednym z kroków na tej drodze stało się ustanowienie  
w kopalni Blachówka tzw. stanowiska dokumentacyjnego, będącego najprostszą formą ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego (z innych odkrywek górniczych województwa śląskiego ochrony doczekał się tylko kamieniołom 
piaskowców karbońskich w Łaziskach Górnych).
Równolegle możliwe jest przystosowanie terenów poeksploatacyjnych do działalności sportowo-rekreacyjnej, 
zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Nie stoi to w sprzeczności z walorami naukowo-edukacyjnymi, a oba 
aspekty mogą się świetnie uzupełniać w duchu zrównoważonego rozwoju. Zagospodarowane w ten sposób 
zostały już fragmenty opisywanych kopalń dolomitu (Blachówka – stok narciarski, Gródek – baza nurkowa), 
natomiast w kamieniołomie wapienia Wiek oraz kopalni piaskowca w Kozach ograniczona działalność sportowo-
rekreacyjna prowadzono jest okresowo, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, a oba obiekty czekają 
wciąż na odpowiednie inwestycje w tym kierunku.
Jak wspomniano na wstępie, niewątpliwą zaletą opisywanych obiektów jest ich łatwa dostępność oraz bliskość 
dużych miast województwa śląskiego. Jednakże potencjał naukowo-edukacyjny i sportowo-rekreacyjny 
większości nieczynnych kamieniołomów tego rejonu nie jest na razie w pełni wykorzystywany, czego najlepszym 
przykładem są wyrobiska w Ogrodzieńcu i Kozach. Prace konieczne do osiągnięci tego celu – utwardzanie 
nawierzchni dróg dojazdowych, zabezpieczanie krawędzi i ścian dawnych poziomów wydobywczych, wykonanie 
tablic informacyjnych i/lub przewodników, a zwłaszcza budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej – będą wymagały sporych nakładów finansowych, niemniej wymienione inwestycje stanowić mogą 
podstawę dalszego rozwoju obszarów w kierunku turystycznym, co może przełożyć się z kolei na pozytywny 
efekt społeczno-ekonomiczny. Niestety, choć potencjał jaki stwarza turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
nieczynnych odkrywek został już dostrzeżony, na razie rzadko idą za tym plany konkretnych przedsięwzięć.
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