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Streszczeni e
W publika~ji przed5/awiono przykłady dewastacji krajobraz u
(.5rodowiska) przez kopalnictwo węgla hruna/n ego na terenie b. NRD.
Problem w ty m samy m wymiarze dotyczy również !'o/ski. !'o konferen~ji
najwyższych przedstawicieli l·vszystkich rządów pw1stw .\'wiata w Rio de
Janeiro w 1992 roku, rząd zjednoczonych Niemiec przystqpil do
sukce.\ywnej likwidacji kopal!1, z zagospodarowaniem tych terenów dla
celów lwystyki i rekreacji. W pracy podano szczegóły techniczne
likwida~ji ur::.ąd::.e/1
(wyposażenia)
kopali? (koparki, taśmociągi,
urządzenia gospodarcze) i tworzenia terenów rekreacyjnych wokńl
powstających zbiorników wodnych. Temal "Przyrodnicze, ekologiczne
i techniczne aspekty rekulty wacji terenów zdewastowanych przez
kopalnictwo węgla brunatnego na obszarze trc?fkąta Łużyckiego" zawiera
uogólnione trdci publikacji we wszystkich aspektach tytułu pracy.
Summary
In the publicalion the devastation of land~·cape by brown coal mining
industJ)) in east Germany is described. This problem p ertains also to
countf)J in simi/ar range. A.fter the world conference in Rio de Janeiro in
/992. - calleci ''peak o.f t he world", the government ofGermany (afi er t he
connection of both slates) began lo abolish the mines of brown coal and
al/ the grounds a.fier the mines are planned to design as regionsfor
recreation purposes, naturally afler fllling up the excavations first with
sand and then with l·vater and planting young fores/s in surrounding o.f
the lakes. In the lectw·e the details of lechnical problems of digging and
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Iransporting equipment liquidation has been described. Also the method
of the tota/ arrangement of green belts around the new created water
reservoirs, including t he improve of dead soi/was described. The topie of
the lecture (as above) containing general il?{ormation about this problem
described on llVelve pages, is hased on persona/ visitation ofbolh authors
in this region ofeast Germany in 1999 year.

Dewastacja w krajobrazie dokonywana przez kopalnictwo węgla brunatnego
w państwach byłego bloku socjalistycznego była wynikiem fałszywego pogl ądu na
sprawy ekologii lub całkowitego braku takiej polityki. W krajach, w których
eksploatowano pokłady węgla brunatnego w IJ-giej połow ie XX wieku, dokonywano
okrutnego okaleczen ia krajobrazu przez zdejmowanie kilkudziesięciometrowej warstwy
tzw. nadkładu z terenów, gdzie zamierzano wydobywać pokłady węgla. Powstające leje
depresyjne powodowały odwadnianie całych regionów, co nie pozostawało bez
ujemnego wpływu na stan roln ictwa. Inną przyczyną dewastacji były powstające
gigantyczne hałdy ziemi z nadkładów, których powierzchnia była niekiedy 2 - 3 krotnie
większa niż obszar samych wyrobisk.
Od 1971 roku tj. od pamiętnej światowej konferencji ekologicznej w Sztokholmie
rozpoczęto nieśmiale próby powstrzymania dalszej degradacji, szeroko pojmowanej
dewastacji środowiska naturalnego. Dopiero jednak w roku 1992 na międzynarodowej
konferencji .,szczytu świata" (premierzy i prezydenci 150 państw) w Rio de Janeiro,
podjęto zdecydowane d z iałania dla poprawy stanu ekologii, a ważnym ustaleniem
dotyczącym m.in. krajobrazu była AGENDA - 2 1. Jej hasło "działaj lokalnie - myśl
globalnie" dało w niektórych krajach niemal natychmiastowe efekty w postaci
zdecydowanych działań na rzecz ochrony ś rodowiska,- w tym krajobrazu. Od tego
czasu,- zamiast dotychczasowej polityki pseudo-ekologicznej , w myśl której "przyroda
może wiele znieść i sama poradzi sobie z przywróceniem równowagi",- coraz częściej
realizowane jest hasło "rozwoju zrównoważonego", - co oznacza umiar i ostrożność w
działaniach na rzecz ''rozwoju, który niszczy". Stosowanie obecnie zasady "rozwoju
zrównoważonego" stanowi podstawę ekologii na przyszłość XXI wieku.
Jednym z zadail wyznaczonych dla sygnatariuszy AGENDY- 21 , jest przywracanie
równowagi przyrodniczej na obszarach zniszczonych przez rabunkową działalność
człowieka. W krajach Europy wschodniej dotyczy to szczególnie obszarów
zdewastowanych przez kopaln ictwo węgl a brunatnego. Rehabilitacja tych obszarów
przekracza zwykle możliwośc i organizacyjne i finansowe lokalnych społeczności,
a nawet wł·adz centralnych. Dlatego w Unii Europejskiej stworzono instytucje, które
dysponując środkami finansowymi na poprawę stanu ekologii mogą być pomocne dla
państw, które takie potrzeby wykazują. Przykładem są Niemcy (RFN) które takie
fundusze uzyskały i przy udziale rządu, powiatów i gm in podjęły się rekultywacji
obszarów zdewastowanych przez kopalnictwo węglowe byłej NRD.
Warto podkreślić, że podpowierzchniowe kopalnictwo węgla brunatnego stanowi
dla krajobrazu większe zagrożenie niż wgłębne wydobywanie węgla kamiennego.
Podkłady węgla brunatnego zalegają na głębokośc i kilkudziesięciu metrów pod
powierzchnią, gdyż węgiel brunatny jest tworem o wiele młodszym od węgla
kamiennego. Węgiel brunatny powstał w geologicznej epoce permu (około 200
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milionów lat temu) podczas gdy pokł ady węgla kamiennego są co naj mniej o 150 mln.
lat starsze. Obydwa rodzaje węgla powstały z rośl inności, któ rą były drzewiaste
paprocie, skrzypy, w i dłak i i mchy. W geologicznej historii ziemi, ich szczytowy rozwój
trwał w okresie ery paleozoicznej . Roś linn ość węg latwórcza w okresie ery
paleozoicznej rozwijał a s ię na powierzchni ziemi . Sprzyj ał temu gorący, wilgotny
i nasycony dwut le nk iem węgla klimat paleozoiku . Inte nsywna fotosynteza w okres ie
karbonu i permu powod owa ł y niezwykle buj ny rozwój formacj i węg l otwó rczyc h .
Obumi e rające roś lin y t wo rzy ły pok łady, które na skutek procesów górotwórczych
i erozyjnych zapad a ły s ię w głąb ziemi bądź przykrywane b yły warstwami ska ł,
kamieni, żwirów, piasków i wreszc ie gleb. Na skutek c iś n ien ia powodowanego przez
warstwy przykrywające pokład y i na skutek rozkład u masy organicznej roś linności
węglatwórczej
n astępowa ł
proces u węgl a ni a, w wyniku którego zawa rt ość
pierwiastkowego węg la zw ię kszy la s i ę w pokładach węgla brunatnego do ponad 70 %.
W węg lu brunatnym występuje też kilka procent siarki, wapnia, magnezu i ś l ad y metali.
Pokłady węgl a brunatnego, które powstały w później s zym okresie geologicznym
(permu) w bardziej suchym klimac ie, zawi erają w swoim skł ad zi e roślinn ość z du żą
domieszką sagowców i mił orzęb ów. Wartość energetyczna węgla brunatnego j est
znacznie ni ższa ni ż węg l a kamiennego i wynosi średni o 8,5 MJ!kg podczas gdy węgie l
kamienny zaw ierając od 82 do 94 % węgla pierwiastkowego, posiada war1ość
energetyczną doc h od zącą w niektóryc h po kł ad ach do 30 KJ/kg (antracyty). Biorąc pod
uwagę nisk ą j ak ość i m ałą g łębo kość zalegania, węgiel brunatny jest tanim źródłe m
energii. Pomimo, ż.e dla jego wydobycia nie trzeba kopać szybów górn iczych, drążyć
podziemnych chodn ików i budo wać pod zi emi ą obszerne wyrobiska pod pierane
stemplami, wydobywanic powierzchniowe węg la brunatnego zw i ąza n e z ko ni eczn ośc i ą
zdejmowania nadk ł ad u jest kło p otli we i wiąże s ię z okresową dewastacją krajobrazu
i zanieczyszczaniem środ owiska pyła mi i dymem zawi erającym toksyczną sia rkę
powoduj ąc ą kw aśn e deszcze.
Rekultywacja wyrobisk pokopalnianych węgla brunatnego przedstawiona został a na
przykładzie dzi ałań realizowanych przez rząd i lokalne samorządy miast i gmin RFN na
obszarze byłego zagłęb i a węg ł a brunatnego we wsc hodnich Niemczech (b. NR D).
Tereny kraj obrazu zdewastowanego przez kopalnictwo węg ł a brunatnego znajduj ące
się na obszarze trójkąta łużyc k iego (Zittau, Cottbus, Lipsk), zajmują obszar ponad 70
tys. ha. Obecnie eksploatacja węgla brunatnego na tych terenach ulega li kw idacji
głównie ze względów ekologicznych. Kopalnictwo węgla brunatnego nie tylko
dewastuje krajobraz, ale jest równ ież przyczyną zan ieczyszczania ś rodow iska, gdyż
spalanie węgla brunatnego wprowadza do atmosfery nadmierne il ośc i siarki , azotu,
dymów, py łów itp. i obok motoryzacj i jest gł ów n ą przyczyną toksycznych dla gleb
i roślinności kwaśnych opadów.
Na wspomnianym obszarze znajduje się k i l kadzies i ąt wyrobisk po wydobyciu
pokładów węgla, które w ty m rejonie zalegały na głębokości ach od 40 do 60 m od
powierzchni ziemi . Aby dotrzeć do tak głęboko za l egaj ących złóż węg l a, trzeba było
zdejmować warstwę n adkładó w w wielu miej scach o grubośc i powyżej 50 m.
Powstawały w ten sposób ogromne obszary okaleczonego kraj obrazu, obej mujące
zarówno głębokie wykopy (wyrobiska po wydobyci u węgla), j ak i zwały ha łd ziemi
(martwicy) zalegającej przed eksp loatacją nad pok ładam i jako tzw. nadkład . Szczegól ną
dewastację w krajobrazie powodował a składowana na powierzchni martwica
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pochodząca z nadkładów , której zwały zwykle zajmowały j eszcze wi ększe obszary niż
same wyrob iska, gdyż wysokość hałd nic przekraczała na ogół 30 m.
Problem ten znan y jest rów nież w Po lsce, gdzie "ks iężycowy " krajobraz na
obszarach eksploatacj i Wr;!gla brunatnego wy s tępuje w okolicach Konina (Adamów,
Turek), Zgorzelca, (Turoszów, Bogatyn ia), okolic Beleluliowa i w innych obszarach
kraju. W Polscc zlokalizowanych jest ponad 20 wielkich z łóż, w ś ród nich pokłady na
terenie Wielkopolski (obejmujące obszar calego Wielkopo lskiego Parku Narodowego),
których eksploatacja na szczr;!śc ie nie zosta ła zrealizowana przez byłe władz e PRL.
U nas jak dotychczas nic s i ę nic rob i, aby i stni ejące przy kopalniach węgla
brunatnego wyrobiska re kultywować w sposób przywracający zniszczonemu
krajobrazowi jego walory przyrodnicze. Przywrócen ie pierwotnej lizjogralii tych
terenów nic jest już mo ż liwe , ale wzorem naszych zachodnich sąsi adów pokopalniane
tercny m ożn a rekultywować z pożytkiem dla przyrody i człowieka. W odró żn i eniu od
bezczy nn ośc i władz Polsk i, rząd zjednoczonych Niemiec, po li kwidacji byłej NRD,
przyjął k on cepcję pełnej rckultywacj i terenów kopalń węgl a brunatnego, zakładając ich
rcwitalizacj r;! i wa lo ryzację dla potrzeb turystyk i i rekreacji w ciągu 30 lat tj. do roku
2020.
Prace rozpoczęto w roku 199 1 od wykonania projektów likwidacji kolejnych kopalń
i projektów zagospodarowania zdewastowanego krajobrazu.
W pierwszej kol ej n oś ci zrea li zowano projekty zagospodarowania terenów
pokopaln ianych w rejonie Lipska, gdzie w po łudn iowo - wschodnich okol icach miasta
znajdowało s i~ w czasach b y ł ej NRD osiem kopah1 odkrywkowyc h o powierzchni od
160 do 970 ha, a głębokość za legania p okładów węgla wynos iła od 45 do 63 m od
powierzchni. Aby dokopać s ię do tych pokładów trzeba było zdjąć tzw. nadkład
(warstwę gleby uprawnej wraz z martwicą). Zdej mowanie nadkładu z pokładów węgla
brunatnego wykonywano metodą odkrywkową przy użyc iu ogromnych maszyn tj.
samobieżnyc h koparek. Kopalnie te wyposażo n e więc był y w gigantyczne kroczące 
koparki i wielok ilometrowe taś moc iągi do transportu wydobywanych mas ziemi
(nadk ładu), jak i węg l a brunatnego. Budowa ko p alń i eksploatacja węg l a brunatnego
powodowały więc dewas tację przy rodnic zą krajobrazu.
W okolicach
Lipska
powierzchnia zdewastowanego w ten sposób krajobrazu w y n osiła oko ło 12 tys. ha.
Autorzy publ ikacji bio rąc ud Lial w konferencji ekologicznej p o ł ączo nej z objazdem
niektóryc h terenów zaglr;!bia ł u życkiego miel i okazję zapoznać s ię z tymi problemami
"na żywo" , - szczególnie w okol icach Lipska.
Te prockologiczne dzia ł an ia p odj ęte l O lat temu, dają już zauważa l ne efekty.
Decyzj ą rządu federalnego Niem iec z 199 1 roku był o utworzenic wok ół Lipska
pierśc ienia sztucznych jezior przez zagospodarowanie w tym rejonie oś miu wyrobisk
powęg lowych . Dwa z nich już został y zrekultywowane: Cosppudener See (420 ha)
i Kulkwitzer See ( 126 ha) tworząc obszerne zbiorniki wodne z zorgani zowanym
zaplecze m turystyczno rekreacyjnym i urząd zon y m otoczeniem l eś nym.
Zagospodarowani e po zos tał yc h sześciu wyrobisk w tym rejonic zaplanowano na
n ajb l i ższe lata. Są to efekty decyzji i planów central nych realizowanych z finansów
miast, powiatów i gmin z p orn ocą funduszy Unii Eu ropejsk iej na ochronę środowiska
i na rozwój agroturystyki. Prace przy realizacji tych planów są j uż na tyle
zaawansowane, że oprócz dwóch wymienionych zbiorników j uż n ape łnionyc h, dwa
następne (l lasselbacher Scc i l leiner Sce) są w trakc ie n apełn i an ia wod ą, a b udowę
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dalszych czterech zaplanowano na lata następne. Źródłem wody do nape łniania
zbiorników jest rzeka Elstera, czerpiąca swoje źródła w górach Rudawskich oraz jej
dopływy Płeisse, Partha, Mulde, Pose łbach, Kamenke, Luppe i inne, d z ięki czemu
rolnictwo tego regionu nie cierpi z powodu nagłego odwodnienia gleb uprawnych,
przeciwnie zbiorniki staną s i ę ź ródłem wody dla rolnictwa już teraz oraz w przyszłośc i .
Problem techn iczny stanow ił y gigantyczne stalowe koparki o masie wielu t ysięcy
ton, które us uni ęto przy użyciu środków wybuchowych. Po założeniu przez saperów
kilkuset ładunków trotylu, odpalenie ich w jednej sekundzie zmie niło te gigantyczne
maszyny w poszarpane złomowisko . Poci ęte na kawa ł ki , - wykorzystywane są jako
surowiec wtórny dla hutnictwa.
Pierwszym tak zrekultywowanym wyrobiskiem po kopalni węgła brunatnego w
bezpośrednim sąsi edztwie Lipska, były tereny pokopałniane w pob l iżu wsi Cosspuden
(20 km na połudn ie od Lipska). Budowa tego obiektu trwa la 7 lat, a jego nape łn ianie 3
łata. Obecnie powierzchnia tego zbiornika po napełnieniu wodą wynosi 420 ha.
Zbiornik Cosspuden stanowi centrum utworzonego na terenach pokopał n ia n ych parku
krajobrazowego o powierzchni trzykrotnie większej niż lustro wody powsta łego jeziora.
Zbiornik otoczony świeżo wysadzonym lasem mieszanym, posiada rozl egłe,
piaszczyste plaże z zapleczem wodno-turystycznym dla żegl arzy, kajakarzy, rowerów
wodnych, z nabrzeżem dla statku spacerowego itp.
W pobliżu znajduje się 30 m wieża z tarasem widokowym na rozległ ą oko licę.
Wokół zbiornika wśród młodych lasów zb udowano drogę dojazdową dla autobusów.
Droga ta łączy od legły o 1500 m od jeziora parking samochodowy z plażami. Oprócz
drogi dojazdowej, wśród leśnych nasadzeń znajdują s i ę utwardzone śc ieżki spacerowe
i rowerowe, a mi ędzy plażą a lasem urządzono pas wydm obsadzonych trawami,
głównie wydmuchrzycą piaskową, kępowymi gatunkami traw z rodzaju kostrzewa,
strzęplica i inne.
W przeszłośc i , przy kopa lniach węg la brunatnego lokalizowano zazwyczaj
elektrownie i inne zakłady przemysiowe wykazujące duże zapotrzebowan ie na tanią
energię elektryczną. Na wschodnim obrzeżu zbiorn ika Cosspuden, widać jeszcze
pozostalości po dawnej elektrowni. Dziś jest to ju ż tylko skansen jako "memento mori "
dla nieprzemyślanych w przeszłośc i poczynań ludzi nieodpowiedzialnych za stan
środowiska. W muzeum tego terenu obok jeziora, na fotografiach sprzed l O-ciu lat
obejrzeć można dawne wyrobiska i zdewastowany przez nie krajobraz okolic
Cosspuden.
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Na zal<ot1czcnie - kilka

szczegółów

o budowie. Prace rozpoczynano od usuwania
gigantycznych, kroczących koparek i taś mociągów. Zlikwidowano też urządzenia
pomocnicze, tmvarzyszący im sprzęt i zabudowania gospoda rcze z terenu kopa~
a z wyrobisk wypompowano wody pokopalnianc. W rejonic Li pska (Cosspuden
i Kulkwitzcr) usunięto oko ło l O miliardów m:; zan ieczyszczonej brunatnej wody.
Osuszone dno wyrównano i wyłożono 0,5 m wa rstwą żwi ru, a wnętrze \'v')'robisk
wype łnion o zie mią ( m an ,.vicą) z hałd powstałych z nad kładu . Zagęszczenie ziemi
wypełn i ającej wyrobisko wyko nano przez uj eżdża ni e ciągn i kami i spychaczami
gąs i e n icowy mi , które n awożo ną ziemie; równocześ nic wyrównywały i rozprowadzały.
Po wype łni e niu wy robiska z i emi ą do poziomu 5 m poni żej planowanego lustra wody,
liCI ;.ag<;szczo n ą wa rs twę wyłożono 50 cm żwiru , jako izo lacj ę dna przyszłego jeziora.
Obrzeża wy mode lowano tak. aby mogły pows tać plaże o łagodnym spadku w kierunku
wody. W wie lu 111 icjscach wie rzchnią warstwę gruntu na obrzeżach przemieszczano na
znaczną od l egł ość niwelując nieró wn ośc i plaż. Na uk ształtowany poziom piat,
nawieziono 30 - 50 cm warstwą żwi ru jako drenaż, a na n ią wyłożono 30 cm warstwę
drobnego piasku plażovlego. Postępując w ten sposób na p laże zbiornika Cosspudeo
wywieziono 22 t ys iące nr' żwi ru i piasku.
Otoczenic zbiornika po wy równaniu powierzchni na od l egłość kilkuset metrów od
plaż, użyźni o no przy pomocy różnego rodzaju substancji organicznej, jak torfy niskie,
k.ora, pozostalości rozdrobni onego węgla brunatnego, nam uły z drenażu rzek i jezior itp.
i na obrzeżach zbiorni ka Cosspuden posadzono 48 milionóvv drzew leśnych, głównie
sosny zwyczajnej z domie szką drzew liściastych.
Warto równ i cż za uważyć, że tak roz l egłe zbiorniki jak Cosspuden stwarzają na
obrzeżach ko rzystne wa runk i pracy dla turbin wiatrowych. których liczba w ostatnich
latach w RFN gwa łtown i c rośnie. Na obszarze parku krajobrazowego Cosspuden
planuje s i~ budow9 \'l' przyszłośc i zespo łu turbin o łącznej mocy 3000 kW. Planiści
przewiduj ą, że budowa turbin dostarczy ty le energii elektrycznej. ile uzyskaloby się ze
spalenia 6000 ton w~gla brunatnego rocznie. z tą różnicą że będzie to energia
ekologiczna, czysta. odnawialna.
Jest to wzorcowy przyk ład dzi ał ań proekologicznych na rzecz rekultywacji
krajobrazu okaleczonego w tak okrutn y sposób bezmyś ln ymi poczynaniami ludzi nie
lic7ących si9 w przeszłości z przyrod ą i krajobrazem. Opisane przykłady winny
zachęcać do podobnych poczynań również najwyższe władze RP i specjalistów od
planowania przestrze nnego naszego kraju.
~

Opracowano na podstawie mate riałów z konferencji objazdow~j "Krajobrazy XX1
wieku" zorganizowanej w rok. u 2000 prze1. uczelnie wrocławskie: Wydział Melioracji
i In ży nierii Środowiska Akade mii Rolniczej oraz przez Politechnik~ Wrocławską.

