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Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji
i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych

Use of International Experiences or the Needs of Reclamation  
and Management of Post Mining Waste Dumps

Streszczenie: Odpady pogórnicze, składowane na zwałowiskach (hałdach) są elementem krajobrazu każ-
dego zagłębia górniczego. Zwałowiska pogórnicze, zarówno podpoziomowe, jak i nadpoziomowe, wymagają 
efektywnej rekultywacji technicznej i biologicznej oraz racjonalnego zagospodarowania, m.in. w kierunku 
parkowo-rekreacyjnym, dydaktycznym i sportowym. Efektywność rekultywacji omawianych obiektów ściśle 
wiąże się z ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko, a w szczególności z zagrożeniami samozapło-
nem i pożarami. Te zagadnienia łączą się również z odzyskiem surowców z odpadów i dotyczą głównie ma-
terii węglowej. Opisywane obiekty stanowią bowiem bardzo często perspektywiczne antropogeniczne złoża 
wtórne. Procesy odzysku są uzasadnione ekonomicznie, a ich przebieg regulują odpowiednie akty prawne. 
W artykule przedstawiono doświadczenia z wybranych europejskich zagłębi górniczych (Wielka Brytania 
– rejon Cardiff, Belgia, Niemcy – Zagłębie Ruhry, Czechy) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania zwa-
łowisk pogórniczych. Zaprezentowano kierunki zagospodarowania, możliwe do wykorzystania na zwałowi-
skach zlokalizowanych na terenie Polski, na przykładzie obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).

Abstract: Mining wastes disposed on dumping grounds (tips) are parts of the landscape of every mining 
basin. Post mining waste dumps require efficient technical and biological reclamation and rational manage-
ment. Efficiency of reclamation of examined objects is inseparable connected with their negative environ-
mental impacts, particularly self-ignition and fire hazards. These problems are also connected with recovery 
of secondary resources, mainly coal particles. Described objects belong though to the perspective anthro-
pogenic secondary deposits. Processes of recovery are economically justified and their course is controlled 
by legal regulations. In the paper there are presented experiences from chosen European mining basins 
(UK, Belgium, Germany, Czech Republic) in range of reclamation and management of post mining dumping 
grounds, There are proposed direction of management, which could be used on coal mining waste dumps in 
Poland, exemplified on the Upper Silesian Coal Basin area (USCB).
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Wstęp

Zwałowiska odpadów po górnictwie węgla kamiennego występują na obszarach 
praktycznie każdego zagłębia górniczego. Obiekty te gromadzą odpady głównie w po-
staci skały płonnej, reprezentowane przez towarzyszące pokładom węgla piaskowce, 
mułowce, iłowce oraz łupki węglowe. Dodatkowo na zwałowiskach może znajdować 
się pewna domieszka substancji węglowej, której udział procentowy jest zróżnicowa-
ny, może jednak osiągać zawartości nawet powyżej 10% całego materiału odpadowego 
(Gawor, 2014).

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja doświadczeń z wybranych eu-
ropejskich zagłębi górniczych (Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Czechy) w zakresie 
rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk pogórniczych. Na ich tle przedstawiono 
kierunki zagospodarowania, możliwe do wykorzystania na polskich zwałowiskach Gór-
nośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).

Opisywane obiekty podlegają procesom rekultywacji technicznej i biologicznej, 
a także zagospodarowaniu w różnych kierunkach – od ogólnoprzyrodniczego, przez 
parkowo-rekreacyjny, aż po budowlany. Procesy rekultywacji technicznej i ich efek-
tywność są bardzo istotne ze względu na zagrożenia środowiskowe związane z depo-
nowaniem odpadów górniczych. Do głównych zagrożeń należy ryzyko samozapłonu 
i pożarów, a także zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz ru-
chy masowe na skarpach. Odpowiednio wykonana rekultywacja techniczna (m.in. za-
gęszczenie materiału odpadowego, odpowiednie ukształtowanie skarp, wykonanie od-
wodnienia) zapobiega wspomnianym zagrożeniom. Działania rekultywacji technicznej 
wspomaga późniejsza rekultywacja biologiczna, której głównym zadaniem jest utwo-
rzenie okrywy roślinnej, zapobiegającej erozji skarp oraz umożliwiającej zagospoda-
rowanie obiektów w kierunku parkowym, rekreacyjnym i sportowym. Problematykę 
zagospodarowania zwałowisk poruszali m.in.: J. Nita, U. Myga-Piątek (2006), A. Ostręga 
(2004), B. Tokarska-Guzik (1996; 2000), R. Uberman, A. Ostręga (2004).

W zagłębiach górniczych Europy Zachodniej procesy likwidacji kopalń, a w tym 
również rekultywacji i zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, mają 
długą, co najmniej kilkudziesięcioletnią tradycję. Istnieje potrzeba i możliwość porów-
nania działań w krajach o zdecydowanie dłuższych doświadczeniach we wspomnianej 
dziedzinie niż w Polsce w celu wykorzystania pozytywnych działań i dobrych praktyk 
rekultywacyjnych. 

Obecnie ważnym i rozwijającym się tematem jest też odzysk odpadów (głównie 
węgla) ze zwałowisk, który jest ekonomicznie uzasadniony i powinien być ważnym 
ogniwem prac rekultywacyjnych.
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Zwałowiska po górnictwie węgla kamiennego – typy, 
oddziaływanie na środowisko, rekultywacja

Wydobyciu 1 Mg węgla kamiennego towarzyszy ok. 0,4 Mg odpadów (Szczepańska, 
Twardowska, 1999). Odpady te deponowane są na zwałowiskach podpoziomowych 
i nadpoziomowych, w osadnikach poflotacyjnych, a część materiału jest ponownie wy-
korzystywana, np. w podziemnych technologiach górniczych lub do niwelacji terenów 
albo w budownictwie inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Istnieje klasyfikacja typów 
zwałowisk ze względu na ich kształt, która jest ściśle związana z czasem powstawania 
opisywanych form terenu. W tej klasyfikacji wyróżniono najstarsze zwałowiska stożko-
we, młodsze – stołowe i najmłodsze – krajobrazowe. 

Początkowo w gospodarce odpadami górniczymi materiał odpadowy był usypy-
wany, tworząc charakterystyczne stożki. Tego typu zwały były najbardziej narażone 
na procesy samozapłonu, gdyż odpady nie ulegały zagęszczeniu. Zagrożenia ruchami 
masowymi intensyfikowały strome skarpy zwałowisk. Część tego typu obiektów do 
dziś funkcjonuje w krajobrazie zagłębi górniczych, a nawet są uznawane za „pomniki 
kultury przemysłowej”. Kolejny typ zwałowisk, stołowy (lub o kształcie góry stołowej), 
reprezentował już obiekty o zagęszczonym materiale odpadowym, wciąż jeszcze sta-
nowiąc obcy element krajobrazu. Zagrożenia środowiskowe były niwelowane przez 
odpowiedni stopień kompakcji odpadów, a łagodniej uformowane skarpy zapobiegały 
potencjalnym ruchom masowym. Wprowadzano również systemy odwodnienia obiek-
tów oraz odprowadzenia wód opadowych, co pozytywnie wpływało na ochronę wód 
powierzchniowych i podziemnych. Najmłodsze zwałowiska krajobrazowe są obiekta-
mi wkomponowanymi w otoczenie, ich budowa uwzględnia ochronę środowiska i mi-
nimalizuje negatywne oddziaływanie deponowania odpadów pogórniczych (Gawor, 
Warcholik, Dolnicki, 2014). 

Rekultywacja zwałowisk uwzględnia następujące fazy: rekultywację techniczną 
(standardowe prace ziemne, zabiegi agrotechniczne) i rekultywację biologiczną, pole-
gającą na odpowiednim przygotowaniu gleby (nawożeniu) oraz późniejszym jej utrzy-
mywaniu, odpowiednim doborze gatunków roślin i ich wysiewie, głównie zadarnianiu. 
Grunty utworzone z odpadowych skał karbońskich charakteryzują się szybką dezin-
tegracją (wietrzeniem) masy skalnej i zmianą granulacji powierzchniowej warstwy 
(związaną głównie z obecnością substancji organicznej – węglistej), wymywaniem 
składników (jonów zasadowych) rozpuszczalnych w wodzie, przewagą kaolinitu i illi-
tu w składzie mineralogicznym (i związanym z tym małym kompleksem sorpcyjnym), 
rozkładem pirytu i dużą kwasowością przy dynamicznie zmieniającym się odczynie 
w szerokim zakresie pH 7,0–2,5 oraz brakiem składników odżywczych dla roślin, ta-
kich jak fosfor i azot (Probierz, Marcisz, Sobolewski, 2012).

Bardzo istotne jest planowanie rekultywacji oraz późniejszego zagospodarowania 
jako wspólnego procesu, który powinien uwzględniać możliwości odzysku odpadów, 
przede wszystkim materii węglowej. Ekonomicznie uzasadniony odzysk może być 
działaniem, które umożliwi finansowanie zagospodarowania zwałowisk, nierzadko 
w formie spektakularnych projektów z pogranicza techniki i sztuki.
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Rekultywacja, zagospodarowanie i odzysk węgla ze zwałowisk na 
wybranych przykładach

W artykule przedstawiono doświadczenia z trzech zachodnioeuropejskich zagłębi 
górniczych (Zagłębie Ruhry, zagłębia belgijskie, rejon Cardiff) oraz środkowoeuropej-
skiego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, obejmującego część polską i czeską (ryc. 1).

Ryc. 1. Mapa lokalizacji wybranych europejskich zagłębi węglowych

Źródło: opracowanie własne

Zagłębie Ruhry

Zagłębie Ruhry (Ruhrgebiet), nazywane też Zagłębiem Dolnoreńsko-Westfalskim, 
stanowi wielkie zagłębie przemysłowe i największą konurbację Niemiec, położoną 
w środkowej części kraju związkowego Północna Nadrenia-Westfalia. Jego powierzch-
nia wynosi 4435 km2. W Zagłębiu zinwentaryzowano ok. 170 zwałowisk po górnictwie 
węgla kamiennego. Obecnie tylko dwa z nich są aktywne, związane z działalnością 
ostatniej czynnej kopalni węgla kamiennego – Prosper-Haniel w Bottrop. Przedostat-
nia kopalnia zakończyła wydobycie 18 grudnia 2015 roku (kopalnia Auguste Victoria 
w Marl). Największe ze zwałowisk zajmuje powierzchnię ok. 160 x 104 m2 (zwałowisko 
Hoheward w Herten). 
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Zwałowiska niemieckie należą głównie do trzeciej kategorii – tzw. zwałów krajo-
brazowych (Schulz, 2004; Gawor, 2013). Wiele obiektów jest wzorcowo zrekultywo-
wanych oraz zagospodarowanych w kierunku sportowo-rekreacyjnym, a także budow-
lanym. Przykładami interesującego zagospodarowania zwałowisk mogą być obiekty 
dydaktyczne – horyzontalne obserwatorium astronomiczne w Herten, zegar słoneczny 
w Castrop-Rauxell (fot. 1), obiekty sportowe – sztuczny tor narciarski w Bottrop, tra-
sy dla kolarstwa górskiego w Herten, i obiekty przeznaczone do uprawiania paralot-
niarstwa w Neukirchen-Vluyn, obiekty artystyczne – konstrukcja widokowa „Tetreder” 
w Bottrop, pomnik „Himmelstreppe” w Gelsenkirchen, instalacje artystyczne dotyczące 
energetyki wiatrowej w Herten. 

Fot. 1. Plenerowy zegar słoneczny na wierzchowinie zwałowiska Schwerin w Castrop-Rauxell 
(fot. Ł. Gawor)

Zagłębie Południowowalijskie

Zagłębie Południowowalijskie zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części 
Wysp Brytyjskich, nad Morzem Irlandzkim. Pod koniec XIX wieku zagłębie było jednym 
z najważniejszych na świecie ośrodków wydobycia węgla kamiennego (Gabzdyl, 1999). 
Wraz z likwidacją większości kopalń brytyjskich w latach osiemdziesiątych XX wieku 
zamknięto również większość zakładów górniczych Zagłębia, a ostatnia kopalnia To-
wer Colliery została zlikwidowana w styczniu 2008 roku. Zagadnienie zwałowisk i ich 
zagospodarowania zostało opisane na przykładzie odzysku węgla z obiektów w Aber-
pergwm, zlokalizowanego na północny wschód od Cardiff. 
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Na zwałowiskach Vivian, Six Bells 1 i Six Bells 2 w Cardiff prowadzony był projekt 
odzysku węgla z materiału odpadowego. Na zwałowiskach zdeponowano ok. 3 mln Mg 
odpadów powęglowych. Materiał był odzyskiwany w mobilnym zakładzie przerób-
czym, a równolegle prowadzona była rekultywacja terenu (fot. 2). W celu zminimali-
zowania oddziaływań środowiskowych zastosowano głównie transport przesyłowy, 
a udział sprzętu ciężkiego (koparki, wozidła) zredukowano do minimum. Produkcja 
odbywała się w zamkniętym zakładzie przeróbczym, co pozwoliło na redukcję emisji 
hałasu do środowiska. Po zakończonej eksploatacji zwałowisk teren został zagospo-
darowane w kierunku ogólnoprzyrodniczym. Utworzono stawy, wybudowano system 
odwodnienia obiektu, część zadarnionej wierzchowiny zwałowiska została wykorzy-
stana na potrzeby wypasu owiec (fot. 3). Należy podkreślić, że procesy rekultywacji 
i zagospodarowania zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży od-
zyskanego węgla.

Fot. 2. Rekultywacja techniczna na zwałowisku Six Bells (fot. udostępniona przez ERI Silesia sp. z o.o.)

Fot. 3. Zagospodarowanie zwałowiska Six Bells (fot. udostępniona przez ERI Silesia sp. z o.o.)
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Zagłębia belgijskie

Z działalnością górniczą w Belgii związane jest występowanie ok. 360 zwałowisk, 
zlokalizowanych w prowincjach Limburg, Liege i Hainaut. Po likwidacji górnictwa w la-
tach 1960–1980 większość obiektów pozostawiono bez jakiejkolwiek ingerencji. Część 
zwałowisk została zniwelowana, a ponad 30 poddano procesom odzysku węgla. Za-
stosowano metody odzysku z użyciem cieczy ciężkich w specjalnie skonstruowanych 
instalacjach przeróbczych (Nyssen, Vermeersch, 2010). Po efektywnym odzysku wę-
gla zwałowiska zagospodarowano w kierunku parkowo-rekreacyjnym, budowlanym, 
ogólnoprzyrodniczym, a nawet wprowadzono nowatorską metodę rekultywacji biolo-
gicznej – hodowlę winorośli na południowych stokach. Ta metoda, z wykorzystaniem 
doświadczeń belgijskich, została również wprowadzona na jednym ze zwałowisk Gór-
nośląskiego Zagłębia Węglowego.

Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie

W czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (czyli południowo-zachod-
niej) zlokalizowano ponad 280 zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego. Całkowita 
masa odpadów pogórniczych w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim wynosi ok. 650 mln 
Mg. Zwałowiska te związane są z ponad dwustuletnią historią i tradycją górnictwa wę-
glowego w Republice Czeskiej. Najstarsze obiekty są zlokalizowane w pobliżu sztolni na 
Landeku w Ostrawie (Martinec i in, 2005; Zasterova i in., 2015).

Zwałowisko stożkowe Ema (325,5 m n.p.m.), położone pomiędzy dawnymi kopal-
niami Ostrava – Petr Bezruc, Trojice i Michalka, jest przykładem wykorzystania i zago-
spodarowania zwałów dla celów geoturystycznych – na zwałowisku poprowadzono 
ścieżkę dydaktyczną, opisano jego historię oraz zagadnienia środowiskowe (fot. 4). Jed-
nakże pomimo zagospodarowania na zwałowisku wciąż występują zagrożenia samo-
zapłonem i pożarowe. Na wierzchowinie widoczny jest wyraźnie przepalony materiał 
odpadowy, można znaleźć również miejsca emisji do atmosfery trujących gazów, strefy 
wyraźnego zapożarowania. Poza informacjami o zakazie poruszania się poza ścieżką dy-
daktyczną brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wstępem na obszary zagrożone.

Możliwości wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk 
w rekultywacji i zagospodarowaniu zwałowisk GZW

Obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego położony jest w południowej części 
Polski, na terytorium Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Kotliny 
Oświęcimskiej. Obszar GZW w granicach Polski szacowany jest na ok. 6100 km2, bowiem 
przebieg jego południowej granicy nie został precyzyjnie wyznaczony (Gabzdyl, 1999).

Obecnie na obszarze polskiej części GZW według najnowszej inwentaryzacji (Ga-
wor, 2014) przeliczono ponad 230 zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego, zaj-
mujących powierzchnię ponad 4000 x 104 m2 i gromadzących ponad 700 mln Mg od-
padów. Zwałowiska występują na obszarze dwóch województw (śląskiego i małopol-
skiego), 27 powiatów i 44 gmin. Poprzednia inwentaryzacja obejmowała 136 obiektów 
(Sikorska-Maykowska, 2001). 



Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji…  235

Fot. 4. Tablica edukacyjna ścieżki dydaktycznej „Halda Ema”. Po lewej stronie informacja o zaka-
zie poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami (fot. Ł. Gawor)

Fot. 5. Strefy zagrożone pożarami na zwałowisku Ema (fot. Ł. Gawor)
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Problemem rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk GZW jest przede wszyst-
kim występowanie licznych starych zwałowisk stożkowych (zagrożenia pożarowe), 
brak odwodnienia lub nieefektywne odwodnienie obiektów (zagrożenia zanieczysz-
czeniem wód), częsty kierunek leśny rekultywacji (ponownie zagrożenia pożarowe – 
fot. 6) oraz brak skutecznego zarządzania zwałowiskami i zapewnienia funduszy na 
proces rekultywacji. Jednakże w przeciągu ostatniej dekady wiele obiektów zostało 
efektywnie zagospodarowanych w kierunku parkowo-rekreacyjnym, dydaktycznym 
i sportowym (fot. 7). 

Fot. 6. Zagrożenia pożarowe na zwałowisku w Wojkowicach (fot. Ł. Gawor)

Fot. 7. Pole golfowe „Srebrne stawy” na zrekultywowanych zwałowiskach w Bytomiu (fot. Ł. Gawor)



Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji…  237

W górnictwie europejskich zagłębi węglowych jest wiele przykładów efektywnej 
(a nawet spektakularnej) rekultywacji zwałowisk pogórniczych, szczególnie w krajach 
Europy Zachodniej (Belgia, Niemcy, Wielka Brytania). Istnieją oczywiście przykłady do-
brych praktyk rekultywacyjnych w Polsce i Czechach, ale biorąc pod uwagę liczbę zwa-
łowisk (kilkaset obiektów), wspomniane przykłady są kroplą w morzu potrzeb. Istnieje 
potrzeba i możliwość wykorzystania doświadczeń krajów zachodnich, gdzie procesy 
likwidacji i restrukturyzacji górnictwa rozpoczęły się kilkadziesiąt lat wcześniej niż 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Należy podkreślić, że rekultywacja, zagospodarowanie i odzysk odpadów ze zwa-
łowisk jest procesem kompleksowym, który wymaga szczegółowego planowania, wy-
korzystującego wiedzę z wielu dziedzin – geologii, geotechniki, sozologii, biologii oraz 
innych nowoczesnych nauk inżynieryjnych i technicznych.
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