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Abstract: An outline of the history of zinc-lead ores mining in Silesia-Krakow region was given in this paper. The
second part consist of results of floristic studies carried out in former mining areas where soil concentration of heavy
metals as well as other environmental factors create extreme habitats. In the third part problems of calamine regions
were discussed and some examples of protected areas in Poland and in Europe were given.
During the present study occurrence of 362 species of flowering plants, 23 species of mosses and 77 species of
lichens was confirmed. Calamine flora in investigated area consist mostly of common species which show
considerable plasticity and numerous adaptations to harsh environment of post-mining sites. These common species
are, however, not only inhabitants of calamine areas. Among interesting elements of calamine flora there are many
protected, rare and even endangered plant species. Unique features of calamine flora, its richness as well as
predominant habitat conditions and exceptional biocenoses create, together with relics of industry, cultural heritage of
the region.
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Wstêp

Region œl¹sko-krakowski (po³udniowa Polska) od wieków s³yn¹³ z jednych z najwiêkszych z³ó¿ cynku i
o³owiu w Europie. Z³o¿a te s¹ zwi¹zane w du¿ej mierze z wêglanowymi ska³ami triasowymi – dolomitami
kruszconoœnymi. Nale¿¹ one do tej grupy z³ó¿, która powoduje powstawanie naturalnych aureoli
rozproszenia metali w œrodowisku, g³ównie ze wzglêdu na p³ytkie wystêpowanie cia³ rudnych, jak równie¿
ze wzglêdu na ich wielowiekowe wydobycie i przeróbkê.

W zwi¹zku z rozwojem na tych obszarach licznych oœrodków kopalnictwa i hutnictwa rud metali
kolorowych (pocz¹tki datuje siê na okres œredniowiecza), na powierzchni terenu powsta³y nowe formy
morfologiczne: wyrobiska, warpia, szyby, sztolnie oraz ha³dy. Mia³y one niebagatelny wp³yw na stan wód
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powierzchniowych i podziemnych, gleb, a co za tym idzie – roœlin i zwierz¹t. Poza tym obecnoœæ du¿ych
stê¿eñ metali ciê¿kich (cynk, o³ów, kadm) wp³ynê³a na specyfikê siedlisk, które czêsto nie maj¹
odpowiedników w œrodowisku przyrodniczym. Roœliny zasiedlaj¹ce takie obszary musz¹ wykazywaæ
szereg cech i przystosowañ, które umo¿liwi¹ im przetrwanie w niekorzystnych, wrêcz toksycznych
warunkach.

Obszary badawcze

Powierzchnie badawcze znajduj¹ siê na terenie, odpowiadaj¹cym jednostce geologicznej – monoklinie
œl¹sko-krakowskiej, która to zbudowana jest w du¿ej mierze z wêglanowych ska³ triasowych, bogatych
w z³o¿a rud cynkowo-o³owiowych (Caba³a, Konstantynowicz 1999, Szuwarzyñski 2000). Pod wzglêdem
administracyjnym obszar ten le¿y w dwóch województwach po³udniowej Polski: œl¹skim i ma³opolskim.
Badaniami objêto piêæ nieregularnych w swym kszta³cie terenów, nale¿¹cych do ró¿nych rejonów
z³o¿owych: tarnogórsko-bytomskiego, chrzanowsko-jaworznickiego i siewiersko-olkuskiego. Na
wszystkich badanych powierzchniach stwierdzono bardzo wysokie stê¿enia metali ciê¿kich w pod³o¿u (do
5% Zn, do 2,5% Pb i do 0,05% Cd) (Jêdrzejczyk-Koryciñska 2006) oraz zasadowy odczyn pod³o¿a (pH
7,4–7,9), co stanowi o ma³o sprzyjaj¹cych warunkach bytowania dla roœlin. Dodatkowo wiêkszoœæ tych
obszarów ma glebê p³ytk¹, szkieletow¹ i such¹, a roœliny nara¿one s¹ na siln¹ insolacjê (Jêdrzejczyk
2004).

Tarnowskie Góry – las „Planeta”

Teren badawczy po³o¿ony jest na obszarze Rept Starych, w pobli¿u drogi S1 z Tarnowskich Gór do
Gliwic. Znajduje siê na granicy miast Bytomia i Tarnowskich Gór i zajmuje powierzchniê ok. 1,2 km2. Jest
to miejsce dawnej eksploatacji pocz¹tkowo rud srebra, a nastêpnie cynku i o³owiu. Na obszarze tym
pozosta³y ró¿ne formy dzia³alnoœci górniczej – g³ównie ma³e, za to bardzo liczne pierœcieniowate
w kszta³cie ha³dy, zwane warpiami, gdzie otwór szybu znajdowa³ siê wewn¹trz pierœcienia. G³êbokoœæ
lejów dochodzi do 2–3 m, zbocza s¹ dosyæ strome i czêsto osypuj¹ce siê. Mo¿na równie¿ spotkaæ
niewielkie, nadpoziomowe ha³dy (usypiska), poroœniête murawowymi gatunkami roœlin. Górnictwo
kruszcowe rozwija³o siê w tym rejonie ju¿ od koñca œredniowiecza. W XIII i XIV w. poznano prawie
wszystkie wiêksze skupiska rud metali nie¿elaznych na tym terenie. Czêsto jednak zdarza³y siê odkrycia
przypadkowe, jakie mia³y miejsce przy wyrêbie lasu, orce czy kopaniu studni. Prowadzono tu intensywn¹
eksploatacjê gwarkow¹ w poszukiwaniu rud cynkowych w okresie XVI/XVII w., obszar ten przerabiano
jeszcze w wiekach XVIII i XIX. W po³owie XIX w. utworzono kopalniê galmanu „Planeta” (Planet-Grube),
która istnia³a do 1889 r., a pozosta³oœci¹ po niej s¹ widoczne ha³dy i stawy (Slotta 1985).

Tarnowskie Góry – ha³da dolomitowa

Obszar ha³dy znajduje siê na terenie osady Segiet, wchodz¹cej w sk³ad Tarnowskich Gór. Powsta³a
w miejscu, gdzie niegdyœ sta³a p³uczka kopalni „Fryderyk”, do sortowania rudy. Uformowana jest
z dolomitu kruszconoœnego, z którego w procesie sortowania i p³ukania wydzielono rudê
cynkowo-o³owiow¹ (zawieraj¹c¹ te¿ domieszkê srebra) i rudê ¿elaza (limonit) (Wroñski 1990). P³uczka
dzia³a³a 120 lat i tak d³ugo narasta³a te¿ ha³da, sk³adowanie materia³u zakoñczono w 1926 r. Ha³da
o powierzchni 1,5 km2 ma p³aski wierzcho³ek i doœæ strome zbocza (k¹t nachylenia 40–45°). Jej wysokoœæ
w czêœci po³udniowo-wschodniej wynosi 13–15 m , a w czêœci zachodniej i pó³nocnej 17 m – dziêki temu
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jest œwietnym punktem widokowym. Mimo ¿e jest tworem sztucznym, obecnie kszta³tuj¹ j¹ procesy
naturalne: na zboczach powsta³y wciêcia erozyjne i sto¿ki zwietrzeliny u ich podnó¿a. Dobrze je widaæ na
stokach pó³nocnych i zachodnich, które s¹ najbardziej wyeksponowane na oddzia³ywanie deszczu,
œniegu i wiatru (Lamparska-Wieland 1997).

Lasek „Warpie” w Chrzanowie

Teren badawczy usytuowany jest w dzielnicy Chrzanowa Balinie, zwyczajowo nazywany jest laskiem
„Warpie” na Rosowej Górze. Zajmuje powierzchniê ok. 1,8 km2, znajduje siê w pobli¿u autostrady A4
z Katowic do Krakowa. Obszar ten usiany jest licznymi formami œwiadcz¹cymi o dzia³alnoœci górniczej,
wystêpuj¹ tu niewielkie, ale bardzo liczne ha³dy, usypiska, warpie o œrednicy kilku metrów (na ogó³ 2–6).
G³êbokoœæ tych warpi dochodzi do 2–3 m. Pocz¹tki górnictwa na tym terenie siêgaj¹ XII w. Zbierano wtedy
kawa³ki rudy o³owiu (galeny), le¿¹ce na powierzchni ziemi. To prymitywne górnictwo trwa³o z przerwami
przez dwa wieki, do czasu wyczerpania siê tak znajdowanej rudy. W XIV w. Kazimierz Wielki sprowadzi³
górników z Saksonii i osiedli³ ich na terenie Balina. Udoskonalili oni wydobycie rudy metod¹ odkrywkow¹.
Rozwój górnictwa odkrywkowego trwa³ do XVIII w. z nasileniem w wieku XVI. W miejscu wychodni z³o¿a
kopano pocz¹tkowo p³ytkie szybiki, później wydobycie kontynuowano g³êbiej, ale najwy¿ej do 30 m, gdy¿
ogranicza³ je nap³yw wody. O próbach odwodnienia ówczesnych kopalñ œwiadcz¹ zachowane stare
sztolnie. Na pocz¹tku XIX w. nast¹pi³ drugi okres rozkwitu górnictwa cynkowo-o³owiowego. By³o to
zwi¹zane z powstawaniem przemys³u fabrycznego oraz wynalezieniem na Œl¹sku nowej techniki
wytapiania cynku metalicznego z masy galmanowej.

Jaworzno-D³ugoszyn

Do dnia dzisiejszego na osiedlu D³ugoszyn w Jaworznie wystêpuj¹ dobrze widoczne œlady po
wydobyciu z³ó¿ rud cynkowo-o³owiowych, takie jak kopy ziemi, warpie, do³y, leje, ha³dy. Górnictwo na tym
terenie zamar³o pod koniec 1910 r., po wielowiekowej eksploatacji rud. Obszar badawczy usytuowany jest
poza rejonem zabudowanym, pomiêdzy ulicami D³ugosza i Chmieln¹, w pobli¿u linii kolejowej Katowice–
Kraków. Zajmuje powierzchniê oko³o 3,5 km2. Pocz¹tki górnictwa rud o³owiowych na terenie Jaworzna
mo¿na datowaæ na XII w.; rozwija³o siê a¿ do XIV w. Najpierw o³ów pozyskiwano poprzez zbieranie
powierzchniowe – jednak¿e zasoby rud p³ytko zalegaj¹cych w tzw. wychodniach wyczerpa³y siê
stosunkowo szybko i zaczêto poszukiwaæ rudy g³êbiej, do poziomu wystêpowania wody. Poszukiwania
i eksploatacjê prowadzono metod¹ wieloszybikow¹ i przewa³ow¹, tj. przez przekopywanie ziemi. Od XV w.
nastawiono siê na wydobywanie rud cynkowo-o³owiowych, co by³o zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ pozyskiwania
metalicznego cynku i wykorzystaniem rud do produkcji mosi¹dzu. Ca³y obszar wystêpowania rud
cynkowo-o³owiowych w D³ugoszynie pokryty by³ liczn¹ nieregularn¹ sieci¹ wyrobisk chodnikowych oraz
dziesi¹tkami szybików, dukli o g³êbokoœciach od 2 do 20 m (Panek 1997).

Stara ha³da w Boles³awiu

Obszar starej ha³dy w Boles³awiu po³o¿ony jest w po³udniowej czêœci gminy Boles³aw, niedaleko
Olkusza. Zajmuje on powierzchniê oko³o 4,5 km2. Jest to teren po odkrywkowej eksploatacji z³ó¿ rud cynku
i o³owiu. Górnictwo kruszcowe w rejonie olkuskim datowane jest od wczesnego œredniowiecza.
Pocz¹tkowo g³ównymi przedmiotami eksploatacji by³y o³ów i srebro pozyskiwane z najbogatszych z³ó¿, ¿y³
o du¿ej mi¹¿szoœci, du¿ych skupieñ rudnych. Koniec XIII i XIV w. to czas szybkiego rozwoju górnictwa,
opartego g³ównie na z³o¿ach p³ytkich, znajduj¹cych siê na wychodniach lub do kilkunastu metrów od
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powierzchni ziemi, ponad poziomem wody. W XVI w. nast¹pi³o za³amanie górnictwa Ag-Pb na tym
obszarze, od tego wieku wzmiankowana jest równie¿ eksploatacja starych ha³d (Sas-Gustkiewicz et al.,
2001). W wieku nastêpnym podejmowano próby wskrzeszenia górnictwa, ale bezskutecznie. Dopiero XIX
w. przyniós³ powtórne o¿ywienie, co zwi¹zane by³o ze zwiêkszaj¹cym siê zapotrzebowaniem na cynk
metaliczny i mosi¹dz. Zast¹piono eksploatacjê gwarkow¹ (ma³e odkrywki i liczne, pog³êbiane szyby)
regularn¹ wybiórk¹ przez zag³êbianie szybów w czworobok i ³¹czenie ich chodnikami. W czasie gdy z³o¿e
pozyskiwano metod¹ odkrywkow¹, czynna by³a równie¿ podziemna kopalnia „Boles³aw” maj¹ca
po³¹czenie z odkrywk¹ za pomoc¹ szybów i sztolni. Sztolnia by³a wykorzystywana do wywozu rudy
z czêœci podziemnej na powierzchniê. Na terenie odkrywki intensywnie eksploatowano rudê galmanow¹
do 1930 r., a w czasie kryzysu ekonomicznego kopalniê zatopiono (Projekt... 1997). Podczas okupacji
niemieckiej, w czasie II wojny œwiatowej ponownie podjêto dzia³alnoœæ wydobywcz¹ rud
cynkowo-o³owiowych w rejonie olkuskim, po wojnie uruchomiono czêœæ starych kopalñ i wybudowano
nowe. Obecnie kopalnia „Boles³aw” (zamkniêta w 1996 r.) z dwiema nieczynnymi odkrywkami galmanów
znajduje siê w stanie likwidacji.

Bogactwo florystyczne

W czasie badañ terenowych stwierdzono w sumie 362 gatunki roœlin naczyniowych nale¿¹ce do 73
rodzin i 232 rodzajów. Najwiêksz¹ liczbê gatunków i pozosta³ych jednostek systematycznych oznaczono
z terenu Jaworzna-D³ugoszyna i Chrzanowa, najbardziej ubogi okaza³ siê obszar ha³dy dolomitowej
w Tarnowskich Górach (tab. 1). Tereny po eksploatacji rud cynku i o³owiu po³udniowej Polski,
charakteryzuje du¿e zró¿nicowanie florystyczne, wystêpuje tutaj szereg gatunków pospolitych
o szczególnych w³aœciwoœciach ekofizjologicznych. Utworzone przez te gatunki zbiorowiska roœlinne
wyraźnie wyró¿niaj¹ siê fizjonomi¹ i sk³adem od innych – dlatego czêsto okreœlane s¹ mianem zbiorowisk
roœlin galmanowych.

Najwiêkszy udzia³ maj¹ ³¹kowe i murawowe gatunki ciep³o- i œwiat³olubne (fot. 1), znaczny jest równie¿
udzia³ gatunków gleb umiarkowanie ubogich i mineralno-próchniczych. Wiêkszoœæ terenów
poeksploatacyjnych poroœniêta jest przez gatunki pospolite, stwierdzane w ca³ym kraju. Najczêstszymi
gatunkami wystêpuj¹cymi masowo na wszystkich badanych powierzchniach s¹ m.in.: lepnica rozdêta
(Silene vulgaris), rze¿usznik piaskowy (Cardaminopsis arenosa), komonica zwyczajna (Lotus
corniculatus), babka lancetowata (Plantago lanceolata), marchew zwyczajna (Daucus carota), kostrzewa
owcza (Festuca ovina), len przeczyszczaj¹cy (Linum catharticum), wilczomlecz sosnka (Euphorbia
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Tabela 1. Udzia³ jednostek systematycznych we florze badanych obszarów
Table 1. Participation of taxa in the vascular flora of investigated areas

Stanowisko Liczba gatunków Liczba rodzajów Liczba rodzin

Boles³aw 194 144 51

Chrzanów – las „Warpie” 201 145 58

Jaworzno D³ugoszyn 215 152 55

Tarnowskie Góry – ha³da dolomitowa 106 85 34

Tarnowskie Góry – las „Planeta” 119 95 45

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Author’s study.
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Fot. 1. Murawa galmanowa w Boles³awiu (M. Jêdrzejczyk-Koryciñska)
Phot. 1. Calamine grassland in Boles³aw (M. Jêdrzejczyk-Koryciñska)



cyparissias), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), jaskier ostry (Ranunculus acris) i biedrzeniec
mniejszy (Pimpinella saxifraga). Populacje galmanowe wspomnianych gatunków, charakteryzuj¹ siê du¿¹
plastycznoœci¹ – wykazuj¹ szereg przystosowañ do takich warunków, jak: brak wody oraz niektórych
sk³adników pokarmowych, podwy¿szona zawartoœæ metali ciê¿kich, silna insolacja oraz silne dzia³anie
wiatrów. Populacje roœlin z terenów o tak specyficznych warunkach, czêsto charakteryzuje kar³owatoœæ,
nanizm oraz kseromorfizm (Szarek-£ukaszewska, Nikliñska 2002, Wierzbicka 2002, Pielichowska,
Wierzbicka 2004, Przedpe³ska, Wierzbicka 2007). Roœliny te, ze wzglêdu na swoje specyficzne
w³aœciwoœci stanowi¹ lokalny zasób genów, przydatny w rekultywacji terenów ska¿onych metalami
ciê¿kimi.

Na opisywanych nieu¿ytkach poprzemys³owych, w wyniku spontanicznej kolonizacji, czêsto pojawiaj¹
siê równie¿ gatunki roœlin chronionych, rzadkich oraz zagro¿onych (kategorie zagro¿enia podano za:
Bernacki et al. 2000, Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001). Z listy roœlin prawnie chronionych
(Rozporz¹dzenie... 2004) we florze analizowanych obszarów stwierdzono 21 gatunków, w tym 15
podlegaj¹cych ochronie œcis³ej i 6 czêœciowej.

Odnotowano wystêpowanie 17 gatunków nale¿¹cych do roœlin rzadkich i zagro¿onych; odpowiednio
klasyfikuj¹c je do poszczególnych kategorii, wyró¿niono: 1 gatunek zagro¿ony, 6 nara¿onych, 9 niskiego
ryzyka oraz 1 o niewystarczaj¹cych danych (tab. 2). Wœród badanych powierzchni obszar Jaworzna-
-D³ugoszyna jest najbogatszy w gatunki roœlin chronionych i zagro¿onych, natomiast najbardziej ubogie
okaza³y siê powierzchnie na terenie Tarnowskich Gór – las „Planeta” oraz ha³da dolomitowa.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt wystêpowania górskiego gatunku Biscutella laevigata na starej
ha³dzie w Boles³awiu – jest to jego jedyne ni¿owe stanowisko. Warte podkreœlenia s¹ równie¿ gatunki
wystêpuj¹ce na pojedynczych stanowiskach i w dodatku w ma³o licznych populacjach; do takich gatunków
z pewnoœci¹ nale¿¹: Aquilegia vulgaris, Epipactis palustris, Gentiana cruciata. Nale¿y dodaæ, i¿ niektóre
gatunki – mimo statusu, jaki otrzyma³y – wystêpuj¹ na poszczególnych obszarach w du¿ych iloœciach,
czasem masowo, np.: Epipactis helleborine, który jest obecny na wszystkich 5 powierzchniach
badawczych, Convallaria majalis czy Carlina acaulis wystêpuj¹ce na wiêkszoœci terenów.

Analizowane obszary galmanowe s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem florystycznym. Prócz roœlin
naczyniowych stwierdzono du¿e iloœci mchów, a przede wszystkim porostów. Dlatego nie sposób
pomin¹æ tak znacz¹cych grup organizmów istotnych przy omawianiu terenów dawnej eksploatacji z³ó¿ rud
cynku i o³owiu. W sumie na wszystkich powierzchniach badawczych wystêpuj¹ 23 gatunki mchów i a¿ 77
gatunków porostów.

Porosty zajmuj¹ ró¿ne typy siedlisk. Wystêpuj¹ g³ównie na glebie i mchach, ale porastaj¹ tak¿e niektóre
gatunki roœlin, np. Dianthus cartusianorum, Thymus pulegioides czy Ononis spinosa. Spotkaæ je mo¿na na
kamieniach, ska³ach oraz korze wystêpuj¹cych tam drzew, jak równie¿ na opad³ych ju¿ ga³êziach.
Najbogatszym obszarem pod wzglêdem liczby gatunków porostów jest odkrywka „Boles³aw” (64 gatunki),
zdecydowanie mniej porostów stwierdzono na ha³dzie dolomitowej w Tarnowskich Górach (36)
i w Jaworznie-D³ugoszynie (34), najmniej porostów wystêpuje w lesie „Planeta” (13) oraz w lesie „Warpie”
w Chrzanowie (11). Wœród wszystkich gatunków Scoliciosporum chlorococcum jest gatunkiem
wystêpuj¹cym masowo na 5 analizowanych powierzchniach. Znaczny udzia³ na tych obszarach maj¹
równie¿ Lecanora conizaeoides, Cladonia pyxidata i Verrucaria muralis, choæ nie s¹ tak czêste. Warto
równie¿ wspomnieæ o Bacidia bagliettoana i Cladonia pocillum, które w bardzo du¿ej iloœci odnotowano na
trzech obiektach (Boles³aw, Jaworzno-D³ugoszyn i ha³da dolomitowa w Tarnowskich Górach). Podczas
badañ stwierdzono kilka gatunków porostów nieodnotowanych do tej pory na Wy¿ynie
Œl¹sko-Krakowskiej (Fa³tynowicz 2003); s¹ nimi: Agonimia tristicula, Collema limosum, Placynthiella
icmalea, Thelidium papulare, Verrucaria bryoctoria czy Vezdaea stipitata.

Obszarem, na którym stwierdzono najwiêksz¹ liczbê gatunków mchów, jest Jaworzno-D³ugoszyn (14
gatunków), nieco mniejsza liczba wystêpuje na terenie Boles³awia i lasu „Planeta” w Tarnowskich Górach
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Tabela 2. Lista roœlin chronionych, zagro¿onych i rzadkich z terenów galmanowych monokliny œl¹sko-krakowskiej
Table 2. The list of protected, rare and endangered plant species in calamine areas of the Silesia-Cracow Monocline

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa polska
Forma

ochrony
Kategoria

zagro¿enia

1 Aquilegia vulgaris L. Orlik pospolity OS VU

2 Asperula cynanchica L. Marzanka pagórkowa LR

3 Biscutella laevigata L. Pleszczotka górska (P. g³adko³uszczynkowa) LR

4 Carlina acaulis L. Dziewiêæsi³ bez³odygowy OS

5 Centaurium erythraea Rafn Centuria pospolita (C. zwyczajna) OS

6 Convallaria majalis L. Konwalia majowa OC

7 Daphne mezereum L. Wawrzynek wilcze³yko OS

8 Digitalis grandiflora MILL. Naparstnica zwyczajna OS VU

9 Epipactis atrorubens (HOFFM.) BESSER Kruszczyk rdzawoczerwony OS

10 Epipactis helleborine (L.) CRANTZ Kruszczyk szerokolistny OS

11 Epipactis palustris (L.) CRANTZ Kruszczyk b³otny OS VU

12 Epipactis x schmalhausenii Richter Kruszczyk Schmalhausena OS

13 Equisetum hyemale L. Skrzyp zimowy LR

14 Frangula alnus MILL. Kruszyna pospolita OC

15 Gentiana cruciata L. Goryczka krzy¿owa OS VU

16 Gentianella germanica (WILLD.) BÖRNER Goryczuszka (Goryczka) Wettsteina OS VU

17 Gypsophila fastigiata L. £yszczec (Gipsówka) baldachogronowy
(£. baldaszkogronowy)

LR

18 Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. Turówka wonna („¯ubrówka”) OC EN

19 Jovibarba sobolifera (SIMS) OPIZ Rojownik (Rojnik) pospolity OS

20 Knautia dipsacifolia KREUTZER Œwierzbica leœna LR

21 Listera ovata (L.) R. Br. Listera jajowata OS

22 Malaxis monophyllos (L.) SW. Wyblin jednolistny OS

23 Monotropa hypopitys L. s. str. Korzeniówka pospolita LR

24 Ononis spinosa L. Wil¿yna ciernista OC

25 Ornithogalum umbellatum L. Œniedek baldaszkowaty OS DD

26 Parnassia palustris L. Dziewiêciornik b³otny VU

27 Primula veris L. Pierwiosnek (Pierwiosnka) lekarski OC

28 Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER G³owienka wielkokwiatowa LR

29 Thalictrum minus L. Rutewka mniejsza LR

30 Veronica scutellata L. Przetacznik b³otny (P. bagienny) LR

31 Viburnum opulus L. Kalina koralowa OC

OS – ochrona œcis³a, OC – ochrona czêœciowa, VU – nara¿one, LR – gatunki ni¿szego ryzyka, EN – zagro¿one, DD – kategoria
przejœciowa z powodu braku danych na temat zagro¿enia
OS – strictly protected, OC – partially protected, VU – vulnerable, LR – the lower risk category, EN – endangered, DD – have
temporarily been classified among the data deficient category
Źród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Author’s study.



(9), natomiast rejony najubo¿sze pod wzglêdem liczby mchów to: ha³da dolomitowa w Tarnowskich
Górach (8) i Jaworzno-D³ugoszyn (6). Gatunkiem wystêpuj¹cym bardzo czêsto na wszystkich
powierzchniach badawczych jest Tortella tortuosa, natomiast pozosta³e – równie¿ dosyæ czêsto
spotykane gatunki – to: Ceratodon purpureus, Brachythecium albicans i Calliergonella cuspidata.

Ochrona terenów dawnej eksploatacji rud cynku i o³owiu

W wyniku eksploatacji odkrywkowej, gromadzenia odpadów poprzemys³owych czy te¿ tworzenia siê
zbiorników zapadliskowych dochodzi do przekszta³cenia krajobrazu. Nastêpuje czêœciowe, a nawet
czêsto ca³kowite zniszczenie pokrywy roœlinnej i glebowej wystêpuj¹cej uprzednio, przed rozpoczêciem
dzia³alnoœci wydobywczej. W przypadku obszarów wyrobiskowych lub sk³adowisk odpadów nowy typ
pod³o¿a powa¿nie ogranicza mo¿liwoœci kolonizacji tych obiektów przez roœlinnoœæ. Jedynie nasiona
wyspecjalizowanych gatunków s¹ w stanie zakorzeniæ siê i wykie³kowaæ. Roœliny te nazywamy
pionierskimi, a sam proces ich wkraczania sukcesj¹ spontaniczn¹. Z czasem roœliny te zmieniaj¹ warunki
siedliskowe, umo¿liwiaj¹c kolonizacjê obszaru przez nowe gatunki. W wyniku tego typu przemian mo¿e
dojœæ do sytuacji wytworzenia na tych terenach bardzo ciekawych biocenoz z wieloma gatunkami roœlin,
w tym czêsto chronionych. Bioró¿norodnoœæ na takich nowo powsta³ych siedliskach mo¿e nawet
w niektórych przypadkach przewy¿szaæ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ siedliska, które wystêpowa³o uprzednio
(Molenda 2005).

Walory obszarów galmanowych w pe³ni docenili nasi s¹siedzi, w Niemczech i Belgii istniej¹ liczne parki
oraz odpowiedniki naszych rezerwatów przyrody (Naturschutzgebiet), w których chronione s¹ tereny
dawnej eksploatacji z³ó¿ cynkowo-o³owiowych oraz gatunki tam bytuj¹ce. Taksony bêd¹ce emblematem
Pó³nocnej Nadrenii-Westwalii – to roœliny o du¿ych zdolnoœciach tolerancyjnych wzglêdem metali
ciê¿kich, czêsto okreœlane jako akumulatory metali: Armeria maritima ssp. halleri, Minuartia verna ssp.
hercynica lub hyperakumulatory: Viola calaminaria. Na uwagê zas³uguje Viola guestphalica, fio³ek
wystêpuj¹cy wy³¹cznie na terenie Blankenrode w Niemczech i traktowany jako lokalny endemit. Prócz
gatunków kluczowych na obszarach tych odnotowano szereg gatunków pospolitych, których populacje
cechuj¹ siê wysok¹ tolerancj¹ wzglêdem metali ciê¿kich. Niemieckie obszary galmanowe doczeka³y siê
wielu opracowañ, w tym ksi¹¿ki, która ca³oœciowo obejmuje problem terenów galmanowych (Pardey et al.
1999).

Natomiast w Belgii, w okolicach Plombieres, taksony muraw galmanowych prócz opracowañ
literaturowych doczeka³y siê porcelanowych tabliczek, œwiadomoœæ spo³eczna jest bardzo wysoka,
a obszary galmanowe sta³y siê chlub¹ wspomnianych regionów.

W Polsce rejony dawnej eksploatacji rud cynkowo-o³owiowych zazwyczaj by³y i zapewne nadal s¹
uwa¿ane za miejsca ponure, szare i nieciekawe. Czêsto nawet uto¿samiane s¹ ze œmietniskami
(Wierzbicka 2002). Ponadto reakcje lokalnych spo³ecznoœci w odniesieniu do zwa³owisk i innych obiektów
poprzemys³owych by³y i s¹ podobne na ca³ym œwiecie – po okresie eksploatacji zlikwidowaæ jak
najszybciej to, co by³o źród³em zanieczyszczeñ i powodowa³o zniekszta³cenie krajobrazu. Stopniowo
jednak zaczêto w takich obiektach odkrywaæ walory zabytkowe, krajobrazowe, przyrodnicze, naukowe
i inne (Uberman, Ostrêga 2004). Tereny takie przewa¿nie charakteryzuj¹ siê ekstremalnie trudnymi
warunkami rozwoju organizmów. A zatem po up³ywie kilkunastu b¹dź kilkudziesiêciu lat mo¿na
obserwowaæ, czy istniej¹ organizmy zdolne do takich przystosowañ i jakiego rodzaju s¹ to
przystosowania. Z jednej strony mog¹ to byæ nietrwa³e adaptacje siedliskowe, natomiast z drugiej –
genetycznie uwarunkowane zmiany prowadz¹ce do powstania nowych ekotypów czy te¿ odmian
(Wierzbicka 2002). Wœród badanych obszarów galmanowych jak do tej pory tylko jeden nale¿y do
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obszarów chronionych w formie u¿ytku ekologicznego. Powodem decyzji o utworzeniu u¿ytku by³o
wystêpowanie pleszczotki górskiej (Biscutella laevigata) – reliktu glacjalnego, dla którego „stara ha³da”
jest jedynym w Polsce ni¿owym stanowiskiem (Grodziñska, Szarek-£ukaszewska 2002). Konieczne jest
jednak obecnie wprowadzenie na tym terenie aktywnej ochrony, poniewa¿ postêpuj¹ca spontaniczna
sukcesja powoduje, ¿e ów relikt glacjalny staje siê gatunkiem zagro¿onym wyginiêciem. Przy czym nale¿y
podkreœliæ, ¿e chodzi tutaj o odrêbn¹ geograficznie populacjê (ni¿ow¹), gdy¿ gatunek jako ca³oœæ nie
wymaga jeszcze ochrony (Przyborowska-Klimczak 2004). G³ównym zagro¿eniem jest tutaj sosna
zwyczajna (Pinus silvestris), która rozrastaj¹c siê, w doœæ szybkim tempie opanowuje, a przy tym
przekszta³ca obszar u¿ytku ekologicznego. Pozosta³e tereny pomimo wielu walorów przyrodniczych nie
zosta³y objête ¿adn¹ form¹ ochrony. Nadziej¹ dla nich jest w³¹czenie do sieci Natura 2000 w ramach ostoi
siedliskowych – murawy galmanowe.

Podsumowanie

Ekologicznie wyspecjalizowane zbiorowiska niskich muraw z klasy Violetea calaminariae, porastaj¹ce
gleby o ponadnormatywnej zawartoœci metali ciê¿kich, w akcie prawnym Unii Europejskiej, tzw.
Dyrektywie Habitatowej (92/43/EEC) z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory, ujête s¹ w wykazie biotopów uznanych za rzadkie i gin¹ce. Dlatego na terenie Niemiec
i Belgii wiêkszoœæ z nich zosta³a ju¿ objêta ochron¹ – w Polsce tylko jeden. Polskie obszary galmanowe ze
wzglêdu na znaczny udzia³ gatunków chronionych, rzadkich i zagro¿onych, jak równie¿ na specyfikê
panuj¹cych tam warunków oraz unikatowoœæ biocenoz, stanowi¹ dziedzictwo kultury przemys³owej
naszego regionu i kraju.
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